
 
 
 
 

COMUNICADO GERAL 
 

Itapecerica da Serra, 3 de maio de 2021                                                                                                                Nº 10/2021 

 

                         “Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração”. 
                                                                                                                                                                                   Romanos 12:12 

     Prezados, 

Mudança na equipe administrativa: A partir do mês de maio nosso Pastor Ivo Ribeiro será transferido para 

nossa mantenedora, gostaríamos de agora externar nosso agradecimento por todo seu trabalho e dedicação aqui 

no CAIS. Damos as boas-vindas ao Pastor André Kawamura, acreditamos que ele venha para somar e fazer a 

diferença aqui no colégio. Pedimos ao nosso Deus, que os capacite nesta nova etapa cheia de novos desafios e 

conhecimento, que eles sejam luz a brilhar onde Deus os colocou. 

Programação Dia das Mães: Live com o tema: Mãe, você me faz acreditar no AMOR. (convite abaixo). 

 

Retirada do presente do Dia das Mães: Retirada aqui no colégio nos dias 06/05 (quinta) e 07/05 (sexta-feira) 

das 7h às 17h. Caso você não consiga vir até o colégio, faremos a entrega para os alunos em sala de aula a 

partir do dia 10/05 (segunda-feira) aonde retornaremos com as aulas presenciais conforme escala, como já 

vinha acontecendo. 

Prova do pensamento crítico 5º ano: Todos os anos os alunos do 5º ano do ensino fundamental participam 

do Teste do Pensamento Crítico. É uma atividade que visa mensurar algumas habilidades do 

processamento do pensamento das crianças. Essa tarefa é realizada na Rede Educacional Adventista em toda 

a América do Sul e o seu filho não pode ficar de fora! 

O Teste acontecerá no dia 25/05/2021 e poderá ser realizada em casa de forma online no horário contrário 

das aulas. 

Turmas da Manhã – 14h as 17h - Turmas da Tarde – 8h as 11h  

 Para acessá-la, basta entrar no site: paaeb.sdasystems.org e preencher com usuário e senha informados pela 

escola. 

Na segunda-feira 10/05, voltaremos com as aulas presenciais, conforme escala já praticada antes da 

suspensão das aulas. Se o aluno tiver alguns dos sintomas da COVID-19, ou teve contato com algum familiar 

que contraiu o vírus, por favor não mande para o colégio. Contamos com a vossa parceria. 

 

Atenciosamente, 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_12_12/

