
 

 

 

 

 

Campinas, 12 de abril de 2019. 
 

Comunicado nº 11/2019.  
 

Prezados Pais ou Responsáveis, solicitamos atenção para as informações abaixo. 

CANTATA DE PÁSCOA – ÚLTIMAS INFORMAÇÕES 

Na próxima semana teremos nossa tão esperada cantata de páscoa. Lembramos que teremos duas sessões para 

melhor acomodação: 

• Dia 16/04 – Maternal A e B; Pré II A, B e C; 2º Ano e 4º Ano. 

• Dia 17/04 – Pré I A, B e C; 1º Ano A e B; 3º Ano e 5º Ano. 

As programações ocorrerão das 19h45 às 20h45, mas solicitamos que os alunos estejam presentes às 19h15 para que 

possam ser organizados em suas ordens de entrada.  

Os alunos do período da tarde poderão ser retirados às 15h30, no dia de sua participação, para facilitar o processo 

de preparação e retorno para a programação. Para os que não tiverem essa necessidade, seguiremos o horário 

habitual de aulas. Pais que tenham filhos em sessões diferentes da cantata, podem solicitar, via agenda, que os 

mesmos participem no mesmo dia. Lembramos também da solicitação para que os alunos estejam trajados com calça 

ou bermuda jeans e camiseta branca.  

MANUAL DA FAMÍLIA 

Temos observado um crescimento nas ocorrências sobre uso de joias, adornos e esmaltes coloridos. Lembramos aos 

responsáveis das regras do Regimento Escolar, expressas no Manual da Família e reforçadas na primeira reunião de 

pais do ano letivo: 

“Não é permitido o uso de brincos, piercings, colares, pulseiras e outros, implicando em ocorrência/advertência.” 

“Não é permitido o uso de esmaltes de cores fortes/extravagantes.” 

No caso de comparecimento do aluno(a) com algum desses itens, de forma regular ou reincidente, os pais serão 

informados via ocorrência na agenda, para que possam tomar as devidas providências. Caso haja alguma necessidade 

ou dificuldade específica no cumprimento dessas regras, ou mesmo a necessidade de maiores esclarecimentos, 

solicitamos aos responsáveis que entrem em contato com a Direção.  

CALENDÁRIO 

Março 

15 a 18 Semana Santa  

16 e 17 Cantata de Páscoa 

19 Feriado - Sexta-feira Santa 

23 Reunião de Pais 

Maio 

01 Feriado – Dia do Trabalho 

07 Programa de Homenagem às Mães (grupo 1 - Maternal A e B; Pré II A, B e C; 2º Ano e 4º Ano) 

09 Programa de Homenagem às Mães (grupo 2 - Pré I A, B e C; 1º Ano A e B; 3º Ano e 5º Ano) 

10, 13 a 15 Semana de Avaliação (Av1) 

16 Passeio Recreativo Hopi Hari – turmas do 3º ao 5º Ano  

Desejamos a todos um bom fim de semana, gratos pelo constante apoio!  

A Direção. 

Escola Adventista do Castelo 

Rua Espanha, 260 - Campinas - SP - 13070-260 
19 2121-5173 - escolaadventista.castelo@ucb.org.br 


