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Prezados Pais

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é 

por nós, quem será contra nós? 

Romanos 8:31

Nós da Escola Adventista de Araçariguama

estamos muito felizes em receber nossos alunos.

Que todos tenhamos um excelente 2019 cheio de

novos aprendizados e conquistas.

UNIFORMES

A partir de segunda-feira dia 18, os alunos

deverão vir uniformizados e os alunos que já

fizeram o pedido e ainda não receberam, devem

trazer uma cópia da nota fiscal para não serem

notificados.

LIVROS DIDÁTICOS

Se você ainda não providenciou, o faça com

urgência. O uso obrigatório será dado a partir do

dia 18 de fevereiro.

SIMULADO

Reler o código disciplinar com o seu filho é de 

extrema importância para que possamos 

trabalhar em sintonia. Esta semana estaremos 

passando nas salas para lembrar os alunos das 

principais regrinhas. Ajude-nos com esta 

parceria. Alguns itens muito importantes:

✓ Não é permitido o uso de joias e ou bijuterias.

✓ O Uso de uniforme é obrigatório. Atentar para 

o prazo de tolerância.

✓ Cuide com o horário de entrada e saída. Para 

a entrada teremos 10 minutos de tolerância.

✓ O uso do tênis é obrigatório. Para a segurança 

dos alunos, sandálias, botas, chinelos, crocs, 

rasteirinhas, sapatilhas etc. são proibidos

HORÁRIO SEXTA-FEIRA

Toda sexta-feira os alunos do período da tarde

saem às 16h30.

FERIADO CARNAVAL

Na sexta-feira 01/03 que antecede o carnaval

não termos aula no período da tarde e na

quarta-feira 06/03 não haverá aula para as

turmas do período da manhã.

AGRADECIMENTO E APRESENTAÇÃO

A Coordenadora Nanci colaborou em nossa

escola durante três anos e o Coordenador

disciplinar Vinícius durante dois anos.

Queremos agradecer aos dois pela dedicação

e carinho com que trataram nossos alunos e

famílias aqui envolvidas. Pedimos a Deus que

continue os abençoando. A partir de agora

nossa coordenadora pedagógica e educacional

será a professora Zelma Lopes e o

coordenador disciplinar será o Bruno Reis.

Sejam bem-vindos. Desejamos chuva de

bençãos sobre vocês dois.
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