
 

 
Missão: Promover, através da educação cristã, o desenvolvimento integral do educando, formando cidadãos autônomos, 

comprometidos com o bem-estar da comunidade, da pátria e com Deus. 
 

Data: 14/06/2019   De: Direção Para: Pais e alunos  - 5º ano   Memorando: 044 
 

Queridos Pais e Responsáveis, 

A Rede Adventista trabalha no Ensino Fundamental I, a educação financeira, através do livro paradidático 

“Como vai seu bolso?”, de Rute Maria Menezes da Silva. Este aprendizado é importante, pois prepara as 

futuras gerações para desenvolver nelas as competências e habilidades necessárias para lidar com as 

decisões financeiras que tomarão ao longo de suas vidas, objetivando: 

• Criar o hábito de economizar;  

• Trabalhar com cálculo e dinheiro; 

• Manusear planilhas; 

• Trabalhar com gastos através de gráficos; 

• Aprender sobre a importância do consumo 

consciente. 

Nossa grande meta, é conseguir recursos suficientes para 

viajarmos no final desse ano, e para alcançá-la, estamos 

trabalhando com algumas atividades: 

•  Brechó com roupas, sapatos e brinquedos (Doações dos 

próprios alunos e da professora), 

• Campanha do sorvete (novo endereço para retirada: Av. 

Nove de Julho, 2484, em frente a pista de skate) 

• Entre outras que serão desenvolvidas no decorrer do ano. 

Este planejamento se realizará sempre que houver algum 

evento dentro do Colégio, como reunião de pais, feiras de 

ciências, e outros. 

Economizar dinheiro não é fácil, mas é uma prática que precisa 

ser desenvolvida, e torna-se ainda melhor quando temos um 

propósito definido, e o nosso é um day use no HOTEL FAZENDA FOZ DO MARINHEIRO, no mês de 

dezembro. 

O valor que precisa ser alcançado por cada aluno é de R$230,00 (duzentos e trinta reais), para que 

desfrute do Day use do Hotel Fazenda Foz do Marinheiro incluindo: 

• Transporte 

• Seguro 

• Café da manhã 

 

• Almoço (com refrigerante incluso) 

• Lanche da tarde

• PROGRAMAÇÃO DE LAZER:  

➤ Piscinas; 

➤ Mini-Campo de Futebol; 

➤ Quadra de Vôlei de Areia; 

➤ Arvorismo 

➤ Tirolesa 

➤ Sala de Jogos; 

➤ Passeio de Trenzinho Rural; 

➤ Animais de sítio; 

➤ Playground 

➤ Monitoria especializada em 

atividades recreativas e 

entretenimento. 

➤ Gincana

Será um dia inesquecível! 

Por isso, precisamos do imenso apoio de todos os pais sempre que for solicitado. 

Juntos, nós conseguiremos!! 

Um abraço,  

A Direção. 


