“E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus
os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos.” Colossenses 3:15

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022
COMUNICADO GERAL 05
Assunto: Orientações Gerais
Prezados Pais,
1. CALENDÁRIO 1º SEMESTRE
FEVEREIRO
28 e 01 – RECESSO ESCOLAR (Não haverá aula – Carnaval)

MARÇO
02 – Reunião Pedagógica 6º ao 3º EM (Não haverá aula para
alunos do 6º ao Ensino Médio – TURNO DA MANHÃ)
08 – Dia Internacional da Mulher
28 – Conselho de Classe e Reunião pedagógica Fund II e EM (Não
haverá aula para alunos do 6º ao Ensino Médio)
29 – Conselho de Classe – Edu. Infantil ao 5º ano (Não haverá
aula para alunos do Maternal ao 5º ano)

ABRIL
01 – Convocação para Recuperação
04 a 13 – Semana de Recuperação 1º Bimestre
11 a 14 – Semana Santa / Semana Santa (Interno)
14 – Fim do 1º Bimestre
15 – Feriado / Paixão de Cristo
18 – Início do 2º Bimestre
19 – Reunião de Pais e Mestres Ed. Infantil ao 5º ano (Horário da
Aula)
19 – Reunião de Pais e Mestres 6º ao 3º ano EM. – 17h às 20h
(Saída das turmas da tarde será antecipada para as 16h)
21 e 22 - Feriado Tiradentes e Recesso

MAIO
01 – Feriado /Dia do Trabalho
09 a 12 – Programa de dia das mães (escala de turmas para cada dia)
29 e 30 – Jogos de FECAPS
JUNHO
01 – Conselho de Classe e Reunião Pedagógica 6º ao 3º EM (Não haverá
aula para alunos do 6º ao Ensino Médio)
02 - Conselho de Classe – Edu. Infantil ao 5º ano (Não haverá aula para
alunos do Maternal ao 5º ano)
08 - Jogos de FECAPS
16 a 23 – Semana de recuperação 2º Bimestre
28 – Fim do 2º Bimestre
28 – Reunião de Pais e Mestres 7h às 11h30
29 – INÍCIO DAS FÉRIAS ESCOLARES
JULHO
01 a 31 – FÉRIAS ESCOLARES

AGOSTO
01 – Início do 3º Bimestre

2. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA
Atentem aos horários, temos muitos alunos chegando atrasados, e muitos pais vindo buscar atrasados.
Cuidado com o horário da sexta-feira no período da tarde.

CURSO

TURNO MANHÃ

TURNO TARDE
(segunda a quinta)

TURNO TARDE
(sexta-feira)

EDUCAÇÃO INFANTIL

7h às 11h30

12h45 às 17h10

12h45 às 16h30

1º AO 5º ANO

7h às 11h40

12h45 às 17h20

12h45 às 16h40

6º AO 9º ANO

7h às 11h50

12h45 às 17h35

12h45 às 17h

ENSINO MÉDIO

7h às 12h35

12h às 17h35

12h às 17h

3. ESTACIONAMENTO – EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNO
Precisamos da colaboração de todos com relação ao embarque e desembarque na frente da escola:
1. Não pare em fila dupla;
2. Seja breve no embarque e desembarque de alunos;
3. Não faça manobras (retorno) na frente da escola;
4. Tenha cuidado com os pedestres que atravessam a rua;
5. Não jogue lixo (papéis de bala, pipoca, copos descartáveis, geladinho, salgadinho etc.) pela janela do
carro;
6. Pratique a cortesia nos momentos mais difíceis, evitando contendas e constrangimentos.
4. RECESSO DE CARNAVAL
De acordo com o nosso calendário, na próxima segunda-feira e terça-feira (28 e 01/03), não teremos aulas.
Retornaremos com nossas atividades na quarta-feira (02/03).
5. REUNIÃO PEDAGÓGICA
No dia 02/03 quarta-feira, não haverá aulas para os alunos do 6º ao EM turno da manhã. Os professores
estarão reunidos com a direção para uma reunião de planejamento.
Demais turmas aulas normais.
6. CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ABSORVENTE
Estamos nos aproximando do dia da mulher 08/03, participaremos de uma campanha contra a pobreza
menstrual.
No Brasil, uma em cada quatro adolescentes não tem acesso a absorventes durante seu período menstrual,
como mostra o relatório Livre para Menstruar, feito pelo
movimento Girl Up. O estudo "Impacto da pobreza menstrual
no Brasil", encomendado pela Always e feito pela plataforma
de pesquisas Toluna, aponta que 28% das mulheres jovens já
deixaram de ir às aulas por não conseguirem comprar um
absorvente.
E 48% delas, ou seja, quase a metade das entrevistadas,
esconderam que o motivo foi a falta de absorventes, segundo
a pesquisa, divulgada em maio de 2021.
Nós, do Colégio Adventista do Campo Limpo em parceria com
a Comunidade Adventista do Morumbi, *realizaremos uma
campanha de arrecadação de absorventes do dia 23/02 até o
dia 04/03*.
As doações serão entregues à ONG "Fluxo Sem Tabu*. Eles
fornecem absorventes e kits completos de higiene íntima
para as camadas mais vulneráveis da sociedade e luta pela
democratização do acesso à informação sobre menstruação.
https://www.fluxosemtabu.com/

Atenciosamente,
Profa. Gildete Hereida
Diretora Geral

