
 

 

 

 

 

Campinas, 13 de fevereiro de 2019. 

Comunicado nº 04/2019.  
 
 

“Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”. Provérbios 16:3 

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

 

HORÁRIOS E PONTUALIDADE 

Solicitamos pontualidade nos horários: 

 Turmas da Manhã Turmas da Tarde Período Integral Período Semi-integral 

Entrada  7h 12h45 7h 7h 

Saída 12h 17h30* 17h** 14h 

*Às sextas feiras, 16h30. 

** Aos que tiverem dificuldades, podem optar pelas 17h30. 

PROJETO 10 DIAS DE ORAÇÃO 

Nos próximos dez dias estaremos realizando atividades, dentro da própria dinâmica escolar, com o objetivo de 

desenvolver o hábito da oração nos alunos. Como a educação baseia-se principalmente no exemplo, estaremos, de 

alguma forma, envolvendo as famílias nesse projeto, de forma muito simples e segundo suas opções religiosas. 

Pedimos aos senhores que incentivem e apoiem os alunos, para que eles demonstrem e pratiquem em casa o que 

estarão aprendendo na escola.  

Valentine´s Day 

Como parte do Programa Bilíngue, amanhã teremos algumas atividades relativas à data comemorativa conhecida 

como Valentine´s Day. Além de tomar conhecimento dos aspectos culturais e linguísticos da data, nosso enfoque com 

os alunos será sobre como demonstrar amor, apreciação e amizade através de pequenos gestos e palavras. 

EMBARQUE E DESEMBARQUE SEGURO E EDUCATIVO 

Solicitamos mais uma vez o cuidado de não estacionarem na contramão ou de forma desordenada nos horários de 
entrada e saída dos alunos, tendo em mente as seguintes razões: 
1- Respeito às normas de trânsito, utilizando a disciplina consciente; 
2- Evitar acidentes e respeitar quem estacionou adequadamente; 
3- Evitar geração de trânsito desordenado; 
4- Dar o exemplo de respeito à Lei e à ordem às crianças, aos demais pais e aos vizinhos. 

CALENDÁRIO 

FEVEREIRO 

14 Valentine´s Day  

14 a 23 Projeto 10 Dias de Oração  

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

MARÇO 

04 e 05 Recesso e Feriado de Carnaval 

06 Dia letivo normal (sem registro de faltas e conteúdo novo em respeito aos que faltarem por motivo 
religioso) 

08  Dia Internacional 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) 

Desejamos a todos um ótimo final de semana! 

A Direção 

 


