
 

 

COLÉGIO ADVENTISTA DE DIADEMA 

DATA: 21/11/2019                                  Comunicado Geral - Nº 031 - 2019 

 “Como o Autor de toda a beleza, sendo Ele próprio amante do belo, Deus proveu o necessário para satisfazer em Seus filhos o amor do belo. 

Também providenciou para as suas necessidades sociais, para a associação amável e edificante, que tanto faz para que se cultive a simpatia 

e se ilumine e dulcifique a vida.” Educação, cap. 05 

 
 

1. DATAS DE NOVEMBRO 

 

24/11 – Plantão de atendimento somente para Matrículas e Reservas de vagas 2020. 

18 a 25/11 – Semana de AV2 

25 a 29/11 – Feira do livro – Educação Infantil ao 5º ano 

25 e 26/11 – Passeio Projeto Teen (NÃO HAVERÁ AULA PARA AS TURMAS DOS 5º ANOS) 

26/11 – Requerimento da Prova Substitutiva 

27/11 - Prova Substitutiva – 6º ao 9º ano e Ensino Médio 

27/11 – Final do CAD The Voice 2019 

28/11 – Conselho de Classe 6º ao 3º Médio (NÃO HAVERÁ AULA SOMENTE PARA AS TURMAS DOS 6º 
AO 9º ANO) / 1º AO 3º MÉDIO – CAMPEONATO INTER CLASSES 

28/11 – Formatura PROERD / Recital de Flautas (5º ano) 

08/12 – Cantata de Natal (Ed. Infantil ao 5º ano) 

12/12 – Formatura do Pré II (19h) 

15/12 – Formatura 9º ano (14h) 

15/12 – Formatura 3º médio (19h) 

 

 
2. MATRÍCULAS 2020 

Agradecemos aos pais que já regularizaram a matrícula para o próximo ano. O Colégio já atingiu sua 

capacidade em 80% e há uma grande procura. Em alguns dias não teremos mais vagas em algumas séries. 

Temos turmas que já alcançaram capacidade máxima, por isso não deixem de procurar a secretaria e 

tesouraria. 

 

3. CHEF KIDS – SUCO 

 Nos dias 23 à 26 de setembro, tivemos em nosso Colégio um 

momento muito gostoso junto a nutricionista, onde os nossos 

alunos aprenderam a fazer deliciosos sucos naturais. E agora 

chegou a vez deles demonstrarem seus talentos. O (a) aluno (a) 

que desejar poderá participar do concurso de sucos, realizando 

a sua inscrição através do link: http://chefkids.ca.org.br . 

 

As inscrições serão somente realizadas mediante o 

preenchimento da receita através do link até o 06/11/2019 e a 

data dos finalistas para apresentação: 28/11/2019 – período 

da aula. 

 

http://chefkids.ca.org.br/
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4. SIMULADO PARA OS 2º ANOS – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I 

 
Informamos que no dia 18/11/2019, os alunos dos 2ºs 
anos do Ensino Fundamental I, realizarão o simulado 
de Língua Portuguesa e Matemática. 
Todo momento avaliativo é importante para o 
desenvolvimento 
Neste simulado os alunos terão a oportunidade de 
avaliar o nível do aproveitamento dos conteúdos 
adquiridos na série vigente nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, medindo seus avanços e dificuldades. Os resultados obtidos trarão ao professor 
um novo olhar para planejar e/ou replanejar seu trabalho. 

Orientamos os alunos que evitem faltas, durmam cedo, tomem desjejum reforçado (evitar 
alimentos condimentados e gordurosos) e tragam de casa sua garrafa de água. 

Visando o bom desempenho acadêmico dos nossos alunos, em virtude do Simulado que acontecerá 
no dia 18/11/2019, a avaliação 2 de geografia será aplicada no dia 25/11/2019. A data da recuperação 
permanecerá a mesma. 

 

5. HORÁRIO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

Os setores SECRETARIA E FINANCEIRO estarão atendendo: 
 

✓ Dia 24/11 no horário das 10h às 12h. 

 

 

6. PROJETO TEEN 25 E 26/11 

Está chegando a tão esperada Viagem de Excursão do 5° ano 
ao Catre São Paulo.  
As crianças usufruirão dos espaços e além disto viverão 
momentos de contato com a realidade rural em sua simplicidade, 
na maioria das vezes não vivenciada na realidade urbana ( 
passear de trator, comer amendoim em grandes cestos, 
acompanhar as belezas das matas ao redor com sua fauna e 
flora, caldo de cana, pipoca e espaço para correr, trilhas 
ecológicas, fogo do conselho e brincar). Oferecemos aos nossos 
alunos a oportunidade de resgatar os momentos vivenciais sem 
a interferência da mídia digital e televisiva, já que no Catre há 
muita dificuldade para sinal de celulares, apesar de possuirmos 

telefone para amplo contato dos pais, para informações sobre o andamento do passeio.  
 

Incluso no pacote da excursão - Acampamento Catre SP (hospedagem e alimentação com três refeições), Seguro 
contra Acidentes, Ingresso para visitar uma Caverna com equipe treinada e qualificada em conhecimento e 
experiência. 
 

Alimentação – Incluímos no pacote apenas as refeições para o período em que estivermos no Catre. Não incluímos 
alimentação no trajeto CAD – Catre e nem do Catre para o CAD (custo de alimentos em parada na estrada será por 
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conta dos educandos). Detalhe importante é que o Catre São Paulo (acampamento) não serve alimento cárneo e nem 
refrigerantes. É preciso deixar isto bem claro para as crianças.  
 

Hospedagem – Quarto com quatro camas estilo beliche com ar condicionado (instalações simples). É preciso levar 
roupa de cama na bagagem (lençol, travesseiro ...). Maiores detalhes quando estivermos próximos da excursão.  
Será uma experiência incrível e motivadora para todos os alunos. NÃO DEIXEM DE OFERECER ESTA 
IMPORTANTE VIAGEM RECREATIVA, CULTURAL E EDUCACIONAL.  
 

Para maiores informações financeiras, entre em contato com o setor financeiro do nosso colégio. 
 

 

7. 18 a 25/11 - INÍCIO DAS AVALIAÇÕES – AV2 do 4º bimestre 

Prezado responsável,  
              

Nosso período de avaliações (AV2) do 4º bimestre, está se aproximando. Esperamos que todos alcancem o 
sucesso acadêmico.  

 
             Para que isso ocorra, temos algumas orientações importantes: 

✓ Avaliações do 4º Bimestre: (AV2) 18 a 25/11/2019 – O cronograma enviado contempla as disciplinas, com 

datas e horários das avaliações bimestrais, será seguido rigorosamente. As avaliações acontecerão no 

período regular, e a frequência às aulas é indispensável no processo de aprendizagem. A dispensa do aluno 

ocorrerá apenas no horário normal de aulas.  

✓ Outras datas importantes:  

- Substitutiva AV2 - Único dia para pagamento da SUB 2 na Tesouraria: (25/11); 
- Substitutiva AV2 (26/11); 
- Recuperações R1 e R2 (03 a 10/12) 

✓ Disciplina: Fique atento à rotina escolar do seu (sua) filho (a). Posturas como o uso do uniforme completo, 

o não manuseio de celulares e eletrônicos dentro da sala de aula, principalmente durante as avaliações, a 

pontualidade e o porte de seu material escolar, facilitam o processo de avaliação, e proporcionam o alcance 

dos objetivos propostos. 

✓ Conteúdo – Disponível também no SITE do Colégio. O mesmo já foi apresentado pelos professores em 

sala de aula 

✓ Tempo mínimo - Todo momento avaliativo é muito importante para o desenvolvimento dos educandos e, 

por isso, esperamos que assumam o compromisso de realizar no tempo mínimo. O aluno deverá 

permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova, no mínimo, uma hora e meia após o seu 

início. 

8. PLANTÃO DE DÚVIDAS: 

6º ao 9º ano 
 

TURMAS Profª Revelyn 

DISCIPLINA 

DATA DIA/HORA SALA 

6ºAno 

A/B/F 
Matemática  27/11 

4º feira 

13h às 13h45 

Sala 

Igreja 

6ºAno 

C/D/E 
Matemática 27/11 

4º feira 

8h30 às 9h15 

Sala 

Igreja 

7ºAno 

A/B/F 
Matemática 29/11 

6º feira 

14h30 às 15h15 

Sala 

Igreja 

7ºAno 

C/D/E 
Matemática 27/11 

4º feira 

9h15 às 10h 

Sala 

Igreja 
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8ºAno 

A/B 
Matemática 29/11 

6º feira 

15h15 às 16h 

Sala 

Igreja 

8ºAno 

C/D 
Matemática 29/11 

6º feira 

9h30 às 10h15 

Sala 

Igreja 

9ºAno 

A/B 
Matemática 29/11 

6º feira 

16h às 16h45 

Sala 

Igreja 

9ºAno 

C/D 
Matemática 29/11 

6º feira 

10h15 às 11h 

Sala 

Igreja 
 

Ensino Médio 

DISCIPLINA PROFESSOR DATA DIA TURMAS HORÁRIOS SALA 

    1º EM 14h30 às 15h15 Sala igreja 

MATEMÁTICA Profº DÉCIO 28/11 5º feira 2º EM 13h45 às 14h30 Sala igreja 

    3º EM 15h15 às 16h Sala igreja 

 
 

COLÉGIO ADVENTISTA DE DIADEMA, UM COLÉGIO SEMPRE A SUA DISPOSIÇÃO!!! 

Com estima cristã, 
 Aguinaldo Maciel  

Administrador Escolar 


