
SEMANA ESPECIAL DAS CRIANÇAS

MATERNAL AO 5º ANO

A semana das crianças está chegando e nós

preparamos uma semana recheada de atividades

especiais

✓ 07/10 – Dia da fantasia – neste dia o aluno

poderá vir com uma fantasia de sua escolha,

seja criativo pois terá premiação do melhor da

sala. A fantasia não precisa ser alugada, crie e

improvise o seu look. Pedimos para que as

fantasias não sejam relacionadas a monstros,

bruxas e unicórnio.

✓ 10/10 – Brinquedos infláveis e DIA DO AMIGO

✓ 11/10 – Dia do cabelo maluco – Nesse dia

também haverá premiação para o melhor da

sala. Use a criatividade, pesquise no Google

“dia do cabelo maluco” ou “penteado maluco” e

capriche!

DIA DO AMIGO NA ESCOLA

No dia 10 de outubro (quinta-feira), teremos, em

nossa escola, o “Dia do Amigo” para as turmas do

maternal ao 5º ano, estamos na semana da criança

e essa é a oportunidade que seu filho terá para

brincar na escola com o seu melhor amigo, sendo

assim, para melhor controle, enviamos um

cadastro através da agenda para você preencher

com os dados do Amigo que seu filho trará à

escola.

Lembramos que o amigo deve ser da mesma faixa

etária e não ser aluno da nossa escola.

MATERIAL DIDÁTICO + PAPELARIA 2020

Na terça-feira foi entregue aos alunos a lista com o

material de papelaria e a dos materiais didáticos já

com valores.

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES

No dia 17/10 (Quinta-feira) acontecerá a reunião de

pais e mestres do terceiro bimestre.

Educação Infantil ao 5º ano: horário marcado via

agenda.

6º ao 9º ano: 07h às 11h30
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PREZADOS PAIS:

Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a 

nossa carga, o Deus que é a nossa salvação.

Salmos 68:19

MATRÍCULAS 2020 – DIA D

Este ano teremos um dia especial para que as

famílias façam a rematrícula de seus filhos. Nesta

data todas as Escolas Adventistas da nossa região

estarão com esta campanha visando ajudar

aquelas famílias que não conseguem comparecer

durante a semana, por isso será feito no

DOMINGO. Enquanto o responsável estiver

fazendo a rematrícula, estará acontecendo na

quadra a nossa tão esperada Feira do

Empreendedorismo , na qual os alunos do 6º ao 9º

vem trabalhando. Venha preparado para prestigiar

e adquirir os produtos deles.

Data: 20/10

Horário: 8h às 12h

Até esta data você encontra algumas facilidades

em relação à rematrícula:

• Desconto de 50% na rematrícula.

• Parcelamento em até 3x no cartão de crédito.

• Participação no sorteio das bicicletas do

Hoverboard e do patinete elétrico.

• Garantia de vaga para 2020.

Não perca esta oportunidade! E garanta já a vaga

do seu filho, pois temos muita procura e lista de

espera para o próximo ano.

Observação: Se puder vir antes deste dia, você

evitará filas.

PLANETÁRIO MÓVEL

Está chegando o dia que o Domo Ciências vem a

nossa escola!!

O vencimento do boleto é dia 04/10 (Sexta-feira)

não deixe para última hora, garanta já a vaga de

seu filho!

As autorizações devem vir o quanto antes.

Lembrando que no dia haverá aula normal.


