
HOPI HARI

O tão esperado passeio ao Hopi Hari chegou!

• Do 5º ao 9º ano

• Será dia 15/05 (Quinta-feira).

• Horário de saída: 6h30 – Retorno previsto à

Escola: 19h.

• Valor: R$ 102,00 que poderá ser pago em 3x no

cartão ou em 1 vez diretamente na escola até o

dia 08/05.No valor está incluso transporte,

ingresso e seguro. NÃO SERÁ GERADO

BOLETO.

NOITE DO PIJAMA

Teremos uma programação muito especial para

nossos alunos de maternal ao 5º ano, onde eles

dormirão na escola, será uma noite muito divertida e

com muitas atividades.

• Será do dia 11/04. (No dia 12/04 não haverá aula

para nenhuma dessas turmas).

• Valor; R$ 50,00 neste valor está incluso

alimentação da noite e da manhã. O pagamento

deverá ser enviado até o dia 05/04 juntamente

com a autorização ou ser pago na escola no

cartão ou dinheiro. NÃO SERÁ GERADO

BOLETO.

LIMITE DE VELOCIDADE

Pedimos que os pais que vem buscar os filhos de 

carro se atentem para o limite de velocidade nas 

proximidades da escola. Recebemos observações da 

vizinhança de carros que entram muito rápido nas 

ruas e acabam atingindo os animais de estimação. 

Ficamos preocupados, pois nas proximidades ficam 

crianças brincando nas ruas. 

PROJETO HÁBITOS SAUDÁVEIS

Sabemos da importância de cultivar hábitos

saudáveis tanto para manter um corpo saudável

quanto a mente. Este projeto visa reforçar hábitos

que já vem sendo trabalhados tanto pela escola

quanto pelas famílias. Para que possamos falar a

mesma linguagem, pedimos para que na hora de

montar o lanchinho, lembre-se que existem alguns

alimentos que prejudicam muito a saúde da criança.

O ideal é sempre ter uma frutinha e evitar alimentos

com altos níveis de açucares e gorduras. Lembrando

que não fazemos o uso de refrigerantes, chicletes e

salgadinhos nas dependências da escola, pedimos

para os pais que evitem enviar para o lanche.
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Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, 
pela oração e súplicas, e com ação de graças, 

apresentem seus pedidos a Deus (Filipenses 4:6)

PREZADOS PAIS

REFORÇO ESCOLAR

Momento importante para o aluno tirar dúvidas e

ser acompanhado de perto em suas dificuldades.

Por este motivo a presença do aluno nas aulas de

reforço é indispensável e de suma importância.

Os alunos do turno da manhã após o término de

sua aula normal, rapidamente dirijam-se a sala de

reforço.

Os alunos do turno da tarde venham alimentados

pois deverão chegar ao Colégio 10 minutos

antes, e permanecer para o horário de aula

normal.

Horário de reforço:

Fundamental I - 11h35 às 12h20

Fundamental II - 11h55 às 12h40

SEMANA SANTA

Teremos em nossa escola uma semana especial

para todos os alunos onde estaremos

relembrando o que Jesus fez por nós na cruz.

Estaremos orando por todas as famílias.

CANTATA DE PÁSCOA

No sábado 13/04 o coral de alunos do maternal

ao 5º ano da nossa escola apresentará a

tradicional cantata de páscoa. Venha com a sua

família e amigos apreciar esta linda programação.

Local: Ginásio dos Campeões

Horário: 10hs

ADVENTURE SCHOOL

Iniciamos as seletivas com os alunos e contamos

com a participação de todos os selecionados para

representar o nosso Colégio. Este evento tem o

objetivo geral de promover o intercâmbio entre

alunos, integrando as unidades escolares

pertencentes à Associação Paulistana, através de

atividades esportivas, espirituais, individuais e

coletivas, oferecendo aos educandos maior

motivação para a prática Esportiva e o cuidado

com o corpo.
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