
 
 
 
 
 

  

 
Araçariguama, 10 de junho de 2019 

 

A COROA DOS AVÔS SÃO OS FILHOS DOS FILHOS (Provérbios 17.6) 

 

Prezados Alunos, Pais e/ou responsáveis 

 

O Colégio Adventista de Araçariguama tem como um de seus objetivos valorizar os laços 

familiares. Diante disto, este ano elaboramos um projeto para prestar uma linda homenagem aos avós 

que são uma fonte de carinho inesgotável. Além disso, são conselheiros e ajudam com muita 

dedicação na educação dos netos. Comemorar o Dia dos Avós significa celebrar a experiência de 

vida, valorizar a sabedoria e a importância dos avós no contexto familiar e social. Por isso, 

pretendemos demonstrar todo o nosso afeto, respeito e gratidão pelo muito que já fizeram através de 

uma atividade que estamos preparando com os alunos, especialmente destinada às vovós e vovôs 

dos alunos do Colégio. 
No dia 26 de junho comemoramos esta data tão especial, o “Dia dos Avós”. 

Que tem como tema: 

AVÓS, AS CORES DA VIDA! 

 Neste dia o programa será dedicado a vocês.  

✓ O que trazer? 

Os Avós: - Toda alegria do mundo e um prato doce ou salgado preparado pela vovó com 

muito carinho e que o seu (sua) netinho (a) aprecia muito. (Que não contenham alimentos 

cárneos ou crustáceos).  
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       Os Alunos: Um tecido na medida de 20 CM 

                             Um pote de vidro vazio de azeitona com tampa e limpo 

                            Um ingrediente para a receita da vovó (enviar tudo até dia 12/06)  

                  Uma foto com os seus avós PATERNO e MATERNO– Entregar a foto para as               

professoras regente da turma até dia 24/06 segunda-feira. 

                  

OBS: Caso venha os dois avós (paterno e materno), cada aluno deverá trazer 02 vidros e 02 

pedaços de tecido. 

 

Os Pais:  Devem trazer os avós e deixá-los no colégio, pois teremos uma atividade exclusiva 

para     os     mesmos.  

         Não esqueçam que este dia será exclusivo para os avós e seu(s) netinho(s). 

         Contamos com a costumeira colaboração de vocês pais. 

 

✓ Traje – Cada turma com uma camiseta da cor solicitada e calça jeans, segue abaixo as cores 

de cada turma manhã e tarde. 

✓  

Maternal – Branca 

Pré 1 – Branca 

Pre 2 – Branco 

1º ano – Azul 

2º ano - Verde 

3º ano - Verde 

4º ano - Amarela 

5º ano – Vermelho 

 

✓ Local- Colégio adventista de Araçariguama 

✓ Horário – Será enviado no próximo comunicado após o retorno da confirmação de presença. 

 

 

                     

 
                                                 JÁ COMEÇAMOS CELEBRAR!!! 

 
 

 

 

 

 

Desde já, agradecemos a colaboração e a participação de todos e nos colocamos 

a disposição para maiores esclarecimentos. 
  

 



 

 
 

ATENÇÃO!!! 

• ESTA CONFIRMAÇÃO PRECISA SER ENTREGUE ATÉ QUARTA FEIRA DIA 12/06 

• CONTAMOS COM O SEU APOIO NA ENTREGA DA CONFIRMAÇÃO DOS AVÓS 

PRETERIVELMENTE NA DATA SOLICITADA. 

• PODE SER ENVIADA VIA AGENDA, ENTREGUE NA SECRETARIA OU ENTREGUE PARA A 

PROFESSORA DA TURMA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                              TÊ – LOS CONOSCO SERÁ UM GRANDE PRAZER. 

 

 

Confirmação de presença – Festa dos Avós 

 

Aluno: _____________________________________Turma ____________ 

Avós Maternos                             Avós Paternos 

(  ) Vovô                                        (  ) Vovô 

(  ) Vovó                                        (  ) Vovó 

ASSINATURA DO RESPONSÁVE: ____________________________________________DATA: -------/-------/-------- 

NÃO ESQUECER DE ENTREGAR OS MATERIAIS SOLICITADOS. 


