
CHÁ DOS AVÓS – Maternal ao 5º ano

Como é gostoso podermos passar um tempinho

com as pessoas que a gente ama! Como é bom

podermos homenagear a quem deu início a toda

a nossa existência. Pensando nisso, este ano

faremos uma festa especial para

homenagearmos os avós de nossa escola.

Essa comemoração acontecerá no dia 26/06

(quarta-feira) peçam para os avós separarem

esse dia. O convite com as demais informações

serão enviados posteriormente.

BICHOMANIA – Maternal ao 5ºano

Lembrando que as vagas estão ficando limitadas. 

Se apresse para que seu filho não fique de fora. 

• Será no dia 24/06 (Segunda-feira)

• Valor é de R$ 150,00 que poderá ser pago em

até 3x no cartão ou em 1 vez no boleto com

vencimento para o dia 19/06.

• No valor está incluso 3 refeições (café da

manhã, almoço e lanche da tarde). Monitoria

especializada, transporte e seguro.

• As autorizações precisam ser enviadas já!

FERIADO E RECESSO

20/06 – Quinta-feira - Corpus Christi

21/06 – Sexta-feira – Recesso

FÉRIAS ESCOLARES

01/07 a 31/07/2019.
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Prezados Pais:

E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos 
tem. Deus é amor e quem está em amor está em 

Deus, e Deus, nele. 1 João 4:16

SITE NOVO

Estamos com nosso novo site no ar. Entre e confira

as novidades.

aracariguama.educacaoadventista.org.br/

FACEBOOK DA ESCOLA

Também estamos no Facebook como

facebook.com/colegioadvaracariguama ou

@colegioadvaracariguama. Estaremos 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.

REUNIÃO DE PAIS

É extremamente importante acompanhar a vida

acadêmica do seu filho. Andar juntos escola/família

faz parte do processo para uma boa aprendizagem

da criança. No dia 27/06 acontecerá a reunião de

pais e mestres do segundo bimestre.

Educação Infantil ao 5º ano: horário marcado via

agenda.

6º ao 9º ano: 07h às 11h30

CARTEIRINHA ESCOLAR

Informamos aos pais que ainda não retiraram as

carteirinhas, que as mesmas já estão prontas e

disponíveis por R$5,00. O valor pode ser mandado

pelo aluno.

CONSELHO DE CLASSE – Fundamental II

Acontecerá no dia 17/06 (segunda-feira), neste dia

não haverá aula do 6º ao 8º do período da tarde.

http://www.aracariguama.ea.org/
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