
 

 

 

 

 

Campinas, 22 de fevereiro de 2019. 

Comunicado nº 05/2019.  
 

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

 

PMDS e CHALLENGE DAY 

Na próxima semana daremos início ao Plano Mestre de Desenvolvimento da Saúde (PMDS), que visa desenvolver 

hábitos de saúde nos alunos. Esse ano trabalharemos três princípios de saúde: Exercício Físico, Luz Solar e Água.  Na 

terça-feira, dia 26 de fevereiro, daremos início ao Plano com um importante evento, o Challenge Day. Nesse dia, pais, 

alunos, familiares e funcionários serão desafiados a cuidar de sua saúde através da atividade física. Além das atividades 

na escola, os alunos poderão realizar atividades com a família e com a ajuda dos responsáveis, postar fotos ou vídeos 

criativos no Facebook e/ou Instagram, utilizando a hashtag #desafiosaudecastelo. Aqueles que participarem estarão 

concorrendo ao sorteio de uma bicicleta. 

PROJETO 10 DIAS DE ORAÇÃO 

Agradecemos aos pais que incentivaram seus filhos a participar do Projeto 10 Dias de Oração, cujo término ocorre 

amanhã, dia 23/02. Orientamos aos pais, entretanto, que continuem incentivando seus filhos na formação desse 

hábito essencial para o desenvolvimento da espiritualidade. 

SIMULADO INTERATIVO – 5º ANO 

Na próxima semana, dias 26 e 27/02, os alunos do 5º Ano participarão do Simulado Interativo da rede adventista, que 

visa avaliar a qualidade de ensino nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

FERIADO DE CARNAVAL E RECESSOS - RETIFICAÇÃO 

No tópico “Calendário” do último comunicado (nº 04/2019), informamos sobre o recesso e Feriado de Carnaval, 

respectivamente dias 04 e 05 de março, e informamos também que no dia 06 teríamos dia letivo normal (respeitando 

a ausência dos que o observam como dia religioso). Contudo, devido a sugestões, orientações e recomendações de 

segurança recebidas posteriormente, teremos a seguinte reorganização: 

01/03, sexta-feira: aulas somente no período da manhã; alunos da tarde não terão aula. Alunos do período integral 

também sairão às 12h. 

02 a 05, sábado a terça-feira: recesso e Feriado de Carnaval. 

06/03, quarta-feira: aulas somente no período da tarde; alunos da manhã não terão aula. Os alunos do período 

integral poderão entrar a partir das 12h30, tendo já almoçado. 

CALENDÁRIO 

FEVEREIRO 

25 a 28 Primeira Semana de Avaliação (2º ao 5º Ano) 

26 Challenge Day 

27 e 28 Simulado Interativo – 5º Ano 

MARÇO 

01 Recesso – turmas da tarde 

04 e 05 Recesso e Feriado de Carnaval 

06 Recesso – turmas da manhã 

08  Dia da mulher (programação especial interna) 

11 a 15 Semana da Bíblia (programação especial interna) 

27 a 29 Segunda Semana de Avaliação (1º ao 5º Ano) 

Caso haja dúvidas ou sugestões, estamos à disposição. Desejamos a todos um bom fim de semana! 

A Direção 

 


