
  

 

COLÉGIO ADVENTISTA DE DIADEMA 

Diadema, 22 de maio de 2019 

Comunicado Jogos Escolares 
Conforme informado anteriormente, os Jogos Escolares acontecerão, nos dias 26 e 27 de maio 

no IASP, localizado em Hortolândia - SP. 

Ficaremos hospedados por uma noite em um Hotel próximo ao local do evento.  

No domingo dia 26, o ônibus estará no Colégio a partir das 06h e sairá impreterivelmente 

as 6h30. Para não atrapalhar a abertura dos jogos, contamos com sua pontualidade para 

chegarmos no horário e você receberá no caminho um kit lanche.  

A chegada será no IASP, onde acontecerá a abertura oficial da programação. Em seguida os 

jogos terão início. No local o aluno receberá uma pulseira de identificação e deverá permanecer 

com ela até o dia do encerramento. 

O aluno deverá levar uma mochila com nome, contendo o necessário para o dia, pois a mala 

ficará no ônibus e só será entregue na chegada ao Hotel. Não teremos condições de abertura 

do porta malas do ônibus. 

Chegaremos para o repouso por volta de 22h.  A saída do Hotel será após o desjejum já com 

toda a bagagem. No Hotel teremos cobertor, roupa de cama, por isso, não é necessário levar 

estes itens. 

 

Não nos responsabilizamos por objetos perdidos: máquina fotográfica, roupas, carteiras, 

dinheiro outros pertences e principalmente aparelhos celulares. 

O aluno, que desejar, poderá levar dinheiro, pois no local haverá cantina. 

Não é permitido levar instrumentos musicais, buzinas, trompetes, tambor ou qualquer outro 

objetivo sonoro. 

 

Sugestão do que levar: 

* Roupas e calçados adequados para atividades físicas.  

* Material de higiene pessoal (escova de dente, creme dental...).  

* Roupas de frio.  



  

 

COLÉGIO ADVENTISTA DE DIADEMA 

* Repelente e Protetor solar. 

* Documento de identidade.  

* Carteira do Plano de Saúde.  

* Bom humor e disposição. 

RETORNO está previsto para às 19h, do dia 27/05 

 

Contamos com seu apoio para que nosso evento seja um sucesso, pois juntos somos mais 

fortes. 

 

                                                                                       Atenciosamente, 

 

                                                                                               Á Direção.  

 


