
                                    

 

 

 

                                                                                                                                         Cotia, 05 de agosto de 2022. 

   

 

COMUNICADO GERAL

 

Horário de Atendimento: 
Das 07h00 às 18h00 (sexta-feira, até às 17h00) 

 

Calendário Escolar 

 
01/08 - Retorno às aulas / Início do 3º Bimestre 

22 a 26/08 - Semana de Avaliações P1 - 1° ao 5° ano 

22 a 26/08 - Semana de Avaliações P1 - 6° ao 3° EM 
15 a 19/08 - Quebrando o silêncio (para alunos) 

21/08 – Programa em Homenagem aos Pais 
29/08 a 02/09 - Semana de Recuperações - 1° ao 5° ano 

29 - Dia Nacional de Combate ao Fumo 

 

setembro  
D S T Q Q S S  
        1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30    
               

29/08 a 02/09 - Semana de Recuperações - 1° ao 5° ano 

03 - Dia da Educação Adventista 

05 a 09/09 - Semana da Pátria 

07/09 - Feriado da Independência - Não haverá aulas 

08/09 - Feriado Municipal - Não haverá aulas 

09/09 – Recesso Escolar – Não haverá aulas 

19 a 23/09 - Semana de Avaliações P2 - 6° ao 3° EM 

21 a 27/09 - Semana de Avaliações P2 - 1° ao 5° ano 

26/09 – Conselho de Classe – 6° ano ao 3° Ensino Médio  

(não haverá aulas para essas turmas) 

28/09 a 04/10 - Semana de Recuperações - 1° ao 5° ano 

28/09 a 04/10 - Semana de Recuperações - 6° ao 3° EM 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

         FORMATURAS 2022           

Atenção ao prazo! 

Adesões serão aceitas até hoje, 05/08/22. 

- Pré II – R$ 504,00 

- 9° ano – R$ 600,00 

- 3° Ensino Médio – R$ 600,00 

Consulte as condições de parcelamento no setor financeiro 

 

          USO OBRIGATÓRIO DE UNIFORME            

Retomamos as aulas neste 3º bimestre, porém ainda percebe-

mos que temos muitos alunos sem uniforme e/ou com peças 

faltantes. 

O uso do uniforme desenvolve nos alunos, um sentimento de 

pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psi-

cossocial das crianças. A segurança proporcionada pelo uso do 

uniforme também é um fator de grande relevância ao facilitar 

a identificação dos alunos dentro e fora da escola 

Reforçamos que seja dada uma atenção especial quanto a este 

item, que consta no Manual da Família e no Código Discipli-

nar. 

A partir de segunda-feira (08/08), os alunos que não estiverem 

trajando o uniforme completo, serão advertidos por escrito, 

conforme Regulamento Escolar. 

 

Contamos mais uma vez com seu apoio. Caso tenha alguma 

necessidade específica, procure nosso Setor Disciplinar (Prof. 

Helton Rodrigues e Prof. Adriano Paranhos). 

 

        HORÁRIO DE AULAS 

Reforçamos a importância de que, em dias de aulas, os alunos 

evitem atrasos ou sair antecipadamente pois cada momento de 

aula foi planejado para o aprendizado e pode impactar no de-

senvolvimento acadêmico. 

Segue tabela de horários: 

MANHÃ 

Maternal ao 5° ano 07h05 às 11h30 

6° ao 9° ano 07h05 às 11h55 

Ensino Médio 07h05 às 12h40 

TARDE 

Maternal ao 5° ano 12h50 às 17h25  

(6ª feira até 16h30) 

6° ao 9° ano 12h50 às 17h45  

(6ª feira até 16h45) 

 

           MATERIAIS - 3° Bimestre  

Nesse retorno às aulas, começamos a utilizar as apostilas e li-

vros de 2° semestre. Caso ainda não tenha providenciado esses 

materiais, pedimos que adquiram com urgência, para que o 

aluno possa acompanhar os conteúdos apresentados pelo pro-

fessor em sala de aula. 

Relembramos que os livros paradidáticos também são neces-

sários para acompanhamento do projeto pedagógico. 

O setor financeiro realiza pedidos de materiais e uniformes de 

segunda a quinta-feira, das 07h00 às 17h00. Às sextas-feiras, 

das 07h00 às 16h00. 

 

 

 

 

 

Colégio Adventista de Cotia 

Rua Rui Barbosa, n° 63 – Lajeado   
Cotia – SP - Telefone: 4573-3000 



 

        MATERNAL AO 5° ANO 

 

     FESTINHA DE ANIVERSARIANTES       

Agradecimento: 

Graças ao apoio de cada família, a festinha de aniversariantes 

do primeiro semestre, que aconteceu no dia 01/08, foi um su-

cesso! Agradecemos por contribuírem com esse evento tão 

importante para o desenvolvimento social de nossos alunos. 

 

 

6° ANO AO 3° ENSINO MÉDIO 

 

8º e 9º anos – Manhã –  

Nova Professora de Língua Portuguesa 

 

Nesta semana, os alunos dos oitavos e nonos anos da manhã 

conheceram sua nova professora de Língua Portuguesa, An-

dreia Viana Mendes. Ela assume as aulas da professora Evellin 

Marinho, a quem nossa direção registra os agradecimentos 

pelo período de trabalho tão dedicado e primoroso que execu-

tou no colégio. 

A professora Andreia tem experiência na área e dará continui-

dade ao projeto pedagógico para essa disciplina. 

 

 

PROJETO LITERÁRIO             

Seguem as principais informações: 
PRAZO PARA ADESÃO: 19/08/2022 

VALOR: R$ 50,00 – pagamento na tesouraria do colégio, com 

cartão de crédito ou débito (entre em contato pelo 

WhatsApp/Telefone: 4573-3000) 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO: 1 exemplar do livro por aluno 

DATA PREVISTA PARA LANÇAMENTO DO LIVRO: 

20/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem aí o Adventure School Esportivo e do Conhecimento 

PREPARE-SE!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO: 

WhatsApp e Telefone: 4573-3000. Atendimento de segunda a 

quinta-feira, das 07h00 às 18h00. Sexta-feira, até às 17h00. 

      E-mail principal: cotia.ap@adm.educadventista.org 

A lista de e-mails da equipe administrativa está disponível em nosso 

site: https://cotia.educacaoadventista.org.br/equipe 
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