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Campinas, 15 de março de 2019. 
 

Comunicado nº 07/2019.  
 

Prezados Pais ou Responsáveis, solicitamos atenção para as informações abaixo. 

 

PMDS – AVALIAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS 

Como escola cristã, buscamos uma educação integral, visando o desenvolvimento harmônico dos aspectos mentais, 
espirituais, sociais e físicos dos alunos. Como parte do Plano Mestre de Desenvolvimento da Saúde (PMDS), a partir 
da próxima semana será realizada, nas aulas de Educação Física, uma avaliação física com os alunos.  
Essa avaliação terá por base a medição de altura e peso, o Índice de Massa Corporal (IMC) e um teste de resistência 
compatível com a idade. Ao fim do 3º bimestre será feita outra avaliação, para análise do crescimento e 
desenvolvimento dos alunos. Caso haja alguma restrição de ordem médica ou familiar, solicitamos que nos 
comuniquem via agenda ou entrando em contato com a orientadora educacional. 

Aniversário na Escola 

Atualmente, a escola constitui um dos ambientes mais importantes para socialização. É natural, portanto, que muitos 
alunos escolham, sob a supervisão dos responsáveis, comemorar o aniversário na escola. Para evitar que essa boa 
prática atrapalhe o desenvolvimento pedagógico, reservaremos a última quinta-feira de cada mês para a 
comemoração dos aniversariantes. Caso haja interesse em participar da comemoração, o responsável deverá fazer o 
aviso na Secretaria, com antecedência mínima de uma semana. No caso de haver mais de um aluno aniversariante 
no mês, a professora comunicará os responsáveis para que possam se organizar com os alimentos e descartáveis. 
Ao fazer o agendamento, os responsáveis receberão as orientações e os critérios específicos para a comemoração. 
Estes também podem ser encontrados no site da escola (castelo.educacaoadventista.org.br - tópico Mais – 
Informações – Aniversário na Escola). 

Dia do Brinquedo 

Para o dia do brinquedo das turmas da Educação Infantil ao 1º ano EF, foi escolhida a sexta-feira. As demais turmas 

terão os seus momentos recreativos conforme as indicações das professoras, via agenda.  

Queremos reforçar a orientação de que não é permitido o envio dos seguintes brinquedos: armas, espadas ou 

similares; jogos ou aparelhos eletrônicos; brinquedos à pilha ou com peças pequenas que possam ser perdidas 

facilmente.  

Queremos ainda destacar que, embora a dramatização faça parte das brincadeiras infantis, solicitamos aos 

responsáveis que não enviem os alunos com vestimentas ou fantasias que descaracterizem o uniforme escolar, dada 

a sua importância para a segurança e a ordem. Por serem tão úteis para a aprendizagem e para a recreação, 

utilizaremos outros recursos para as dramatizações.   

CALENDÁRIO 

Março 

27/03 a 03/04 Semana de Avaliação (Av2) 

Abril 

08 a 12 Semana de Reavaliação 

15 a 18 Semana Santa (informações no próximo comunicado) 

19 Feriado (Páscoa) 

23 Reunião de Pais 

 
Agradecemos a compreensão e o apoio de todos ao estarem atentos a estes detalhes.  

A Direção.  


