
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imperatriz, 15 de agosto de 2019 
  Comunicado Geral- Nº 50/2019 

ASSUNTO:  ” INFORMAÇÕES GERAIS”  
 
A Rede Adventista de Educação é mantida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e está presente em mais de 150 
países com aproximadamente 1,5 milhão de alunos. Na América do Sul, são mais de 270 mil estudantes em 871 
instituições educacionais (colégios, escolas e universidades) e mais de 18 mil professores. A Educação Adventista 
transmite mais do que conhecimento acadêmico, pois promove o desenvolvimento equilibrado da pessoa como 
um todo – espiritual, intelectual, físico e social. Estamos de mãos dadas com você, na educação dos seus filhos.    

Seguem informações importantes sobre as atividades previstas para as próximas semanas de agosto: 

Uniforme - Solicitamos que os estudantes estejam devidamente uniformizados todos os dias. Contamos com os 

pais e responsáveis para isso ajudem-os a respeitar as regras. Isso valerá para formar valores que contribuirão 

para o sucesso de cada um, no dia a dia e no futuro. Lembramos que não é permitido o uso de calça jeans ou 

outra peça que descaracterize o uniforme padrão. Não faz parte do uniforme: sapatilha, chinelo de dedo, tênis 

com cores que fujam do recomendado.  

Pesquisa de satisfação / Escola de Pais- Agradecemos aos pais por terem respondido o questionário on-line, que 
sintetiza sua opinião sobre os serviços deste Colégio. Sua contribuição tem grande valor para melhorarmos as 
ações em cada setor. Dia 22 de agosto, apresentaremos, em plenária, as contribuições colhidas nesta pesquisa. 
Às 19h, nos reuniremos no auditório do Colégio Adventista para fazer a devolutiva da pesquisa de satisfação e na 
oportunidade teremos nossa 3º Escola de pais. Convidamos aos pais que participaram dessa pesquisa para estar 
conosco nesse dia. 

PMDE- O tema gerador dessa unidade letiva é “autoestima”: saber aceitar sua individualidade e o seu valor. 

Desenvolva uma relação positiva com seus filhos a fim de que possam ter autoestima equilibrada e sejam homens 

e mulheres de sucesso, quando adultos. 

 

Documentos para a secretaria - Estamos gratos pela parceria dos pais em atender ás nossas solicitações 

regularizando os documentos que estavam em pendência na secretaria. Aos demais, pedimos que tragam a cópia 

do CPF dos alunos, comprovante de residência atualizado para o cadastro no sistema, até dia 29 de agosto. 

15/08 – Culminância do Projeto de saúde- Este conteúdo propõe encucar na rotina de nossos alunos o cuidado 

com o desenvolvimento da saúde física, mental e espiritual. Neste dia, os educandos do maternal ao 5º ano 

estarão apresentando o resultado de suas pesquisas, será um momento de muita interação. 

Início das Avaliações Globais (AVGs) da 3ª Unidade Letiva- Dia 19/08 (6º ano a 3º Série Ensino Médio) teremos a 

nossa 1ª AVG da 3ª Unidade Letiva, os alunos já receberam a previsão de conteúdos que serão avaliados. A prova 

acontecerá nos três primeiros horários, em seguida, aulas normalmente. Contamos com a ajuda dos pais na 

orientação da rotina de estudos em casa e incentivo.  Os alunos têm se destacado nas notas das AVGs justamente 

por priorizarem a revisão dos conteúdos diariamente em casa.  

Corujão- Falta pouco para a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que ocorrerá nos 

dias 04 e 11 de novembro. É hora de intensificar a preparação para as avaliações. Pensando nisso, durante a noite 

deste sábado 17/08, enquanto todos estiverem descansando, os Feras do Colégio Adventista de Imperatriz (CADI) 

não vão fechar os olhos, pois estarão participando do "Corujão Enem" e estão dispostos a enfrentar uma 

maratona em busca de um bom resultado.  

     

   Para refletir: “Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e 

por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. ” II Cor. 2:14 

                                                                                                                                                              
 



 

 

 

 

      O evento acontecerá a partir das 19h30 ás 0h, e reunirá uma programação diversificada, com aulas integradas, 

envolvendo algumas áreas do conhecimento, bem como momentos de descontração das mais variadas formas. 

Haverá ainda sorteios de brindes, lanche e muita interação. Não fique de fora!    

Lançamento de matrículas - No dia 20 de agosto, próxima terça-feira teremos treinamento para todos os 

servidores da Rede Adventista. Portanto, neste dia não haverá aula, retornaremos na quarta-feira, horário 

normal. 

Boletos e pagamentos - Gostaríamos de lembrar aos pais ou responsáveis que o vencimento do boleto de agosto 

está próximo. Caso necessite de uma 2º via, entre em contato com a tesouraria pelo telefone (99) 99139-5535. 

Lembrando que o pagamento em dia evita juros e multas. Nosso departamento financeiro informa aos pais e/ou 

responsáveis que, por motivos de segurança, não recebemos mensalidade no Colégio.  

 

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

Havendo dúvidas, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Procure-nos sempre que necessário, pois 
somos extremamente gratos e muito honrados por nos confiar o processo educacional de seu (sua) filho (a). Isso 
nos motiva a fazer uma Educação que vai Além do Ensino! 

 Desejamos a todos uma feliz semana! 

Esperamos que Deus continue nos dando forças para vencer os desafios e as dificuldades e que continue 

abençoando o lar e a vida de cada um de vocês! 

Deus abençoe o seu lar! 
 

Atenciosamente 
 
 

A Direção 


