
NOITE TEENS

Nossa tão esperada Noite Teens está próxima,

nessa programação os alunos de 6º ao 9º ano

dormirão na escola do dia 27/08 (Terça-feira) ao

dia 28/08 (Quarta-feira).

Nesta noite além de muita diversão teremos uma

palestra com temas atuais e relevantes para essa

faixa etária.

O valor será de R$ 50,00. O boleto será

mandado pelo aluno e terá o vencimento para o

dia 20/08.

CAPELANIA ESCOLAR

É com muita alegria que apresentamos o nosso

novo pastor que cuidará da capelania escolar, o

Pr. Johnathan de Aquino Lustosa ele vem da

unidade de São Roque, e o seu antecessor o

Pr. Igor Felipe Mattos foi convidado para cuidar

da unidade de Ibiúna, agradecemos seu precioso

trabalho e desejamos sucesso para ambos.

UNIFORME

O uso do uniforme, inclusive da blusa, é

obrigatório em período de aula e atividades

extras na escola.

Aqueles que ainda não adquiriram seus

agasalhos, favor, providenciar o mais rápido

possível, pois o inverno chegou e os que não

estão vindo de uniforme os pais serão

notificados.

CARTEIRINHA ESCOLAR

Lembramos aos pais que algumas carteirinhas

não foram retiradas. O valor é de R$ 5,00 e pode

ser pago na tesouraria ou encaminhado pelo

aluno.

HORÁRIO DE SEXTA-FEIRA

Relembramos que toda sexta-feira, para os

alunos que estudam no período da tarde, a saída

é as 16h30.

Araçariguama, 06  de Agosto de 2019       

Rua Goíás ,85   - Jardim Brasil  – Araçariguama/SP  – CEP 18147-000           Fone (11) 4136-4747

Site: aracariguama.educacaoadventista.org.br/ WhatsApp: 11)94394-0654

Prezados Pais:

“Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa 

carga, o Deus que é a nossa salvação. Salmos 68:19. 

RETORNO

As férias de Julho terminaram e é com muita

alegria que recebemos nossos alunos e famílias

para o segundo semestre 2019. Sejam bem-vindos!

Já estamos em plena força e muito motivados com

as atividades escolares.

FACEBOOK DA ESCOLA

Também estamos no Facebook como

facebook.com/colegioadvaracariguama ou

@colegioadvaracariguama. Estamos postando

tanto projetos quanto atividades do dia a dia e as

fotos das programações. Dê uma olhada no

conteúdo, deixe seu like e compartilhe MUITO.

PROGRAMAÇÃO DIA DOS PAIS

Agosto chegou e com ele vem nossa programação

especial para os papais.

Anote aí em sua agenda:

✓ Dia: 18/08 – Domingo

✓ Horário:

Turmas da manhã: 9h

Turmas da tarde: 11h

✓ Local: Escola Adventista de Araçariguama

SEMANA DE PROVAS

Se atentem aos dias e evite que o aluno falte:

➢ P1: 19 a 23/08

➢ P2: 17 a 23/09


