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Porto Velho (RO), 11 de agosto de 2022. 

 

COMUNICADO Nº 13/2022  

DIA DOS PAIS       

Estimados Pais e/ou Responsáveis, 

       Tem os que sentem saudade de quem já se foi, os que refletem sobre paternidade, aqueles que 
comemoram com os heróis que estão perto ou até aqueles que demonstram afeto aos que estão 
longe. 
          Independentemente de ser de sangue ou não, de ser parecido ou diferente, o que importa é 
celebrar os bons sentimentos. 
          Nosso colégio celebrará no dia 16/08/2022 com o projeto “BRINCA COMIGO PAPAI”. 
Nessa ocasião os pais terão um momento especial no colégio para viver um dia em sala de aula 
com seu filho.  

A Programação será como segue abaixo:  

Turno Matutino: 
Entrada: 07h – 9h. (em sala de aula). 
Nesse horário, o pai conhecerá a sala do seu filho(a). Teremos uma atividade dirigida pela 
professora da turma.  
A partir das 9h, os pais e os alunos, serão direcionados para um momento de recreação. 
Saída: 11h30.  
 
Turno Vespertino  
Entrada: 13h – 15h. (em sala de aula). 
Nesse horário, o pai conhecerá a sala do seu filho(a). Teremos uma atividade dirigida pela 
professora da turma.  
A partir das 15h, os pais e os alunos, serão direcionados para um momento de recreação.  
Saída tarde: 17h30.  
 
Obs: Na quadra, teremos brinquedos infláveis compatíveis para pai e filho(a), queremos que  
todos se divirtam. Para esse dia recomendamos roupas leves de atividades físicas. Caso o pai 
não tenha disponibilidade de estar no colégio,  ele poderá mandar um membro da família 
para representar a figura paterna para as atividades lúdicas.  
        Sem mais, nos colocamos à disposição e desde já agradecemos a parceria constante e a 
confiança na  Educação Adventista. 

Atenciosamente; 

 

Direção Escolar 
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