
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: 06/08/2019   De: Direção 

Memorando: 051   Para: Pais e alunos                   
  

Queridos Pais, seguem as informações importantes para os próximos dias: 

 Aulas de Reforço escolar – alteração dias e horários: Informamos que ontem 05/08, as aulas de reforço 

escolar, iniciaram-se já nos horários novos, de acordo com o memorando 050 enviado pelos alunos no dia 

31/07, está disponível no site (votuporanga.educacaoadventsita.org.br) e também enviado pelas listas de 
transmissão. Se você não recebeu pela lista, adicione o celular da secretaria em seus contatos (17-99791-

1984), que automaticamente você começará a receber os comunicados, links das fotos postadas no facebook 

do colégio (https://www.facebook.com/ColegioAdventistadeVotuporanga/) e se você mudar seu celular, por 
favor nos informem para que seu cadastro seja atualizado. Reforçando, os alunos devem comparecer ao 

reforço escolar devidamente uniformizados. 

 

 Desfile Cívico: Não falte!! Teremos uma participação importante no desfile comemoração ao 82º aniversário 

de Votuporanga. Este é um projeto com aula prática, que visa o desenvolvimento do civismo e do respeito ao 
Município, ao Estado e à Pátria. Assim, gostaríamos da atenção de todos para as informações: 

 Data: 08/08/2019 (quinta-feira) 

 Horário de chegada: 07h30 – O Desfile iniciará as 08h, segundo informações da Coordenação da 

Prefeitura no Desfile. 

 Local: Rua Amazonas, entre as ruas Tibagi e Itacolomi. 

 Os alunos devem comparecer com uniforme completo, e todos terão uma tarefa específica no 

desfile, portanto não falte! 

 Todos os alunos que participarem do desfile Cívico, no bloco Adventista, devidamente 

uniformizados, devem procurar a Secretária Rita, para assinar a presença. Estes alunos receberão 

um bônus-ponto na média. 

 09/08/2019 – Recesso Escolar – Não haverá aulas, em virtude da participação no Desfile Cívico do dia 

08/08. 

 Jogos Inter-classes: CANCELAMOS OS JOGOS INTER-

CLASSES, DE HOJE por motivo das chuvas muito fortes. 
Faremos na próxima semana, no horário de aulas em 

comemoração ao dia do Estudante, jogos para os alunos do 6º ao 

9º, e para os alunos do Maternal ao 5º ano, uma animada gincana. 
Os alunos que haviam feito inscrição, receberão a devolução do 

dinheiro na tesouraria.  

 Parabéns aos nossos queridos alunos pelo Dia do Estudante! 

Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a cada estudante, dando-

lhe Sabedoria para todas as situações da vida!!! 

 Homenagem aos Pais: Está chegando o dia de homenagear aquele que é o nosso exemplo e nosso amigão, 

nosso querido Papai! 

o Data: 13/08 – Terça-Feira 

o Local: Auditório da Escola, entrada pela Rua Santa Catarina, 3560. 

o Traje:   

 Alunos – Uniforme Completo 

 Pais - Esportivo 

 

o Horário:  

 Alunos: 19h 

 Pais e convidados: 19h30 

Teremos a participação especial da Orquestra de Cordas da Escola de Música que acontece todas as terças-

feiras em nossa Escola, sob a Regência do Maestro Tuca. 

 

Para eventuais dúvidas ou esclarecimentos, estamos à disposição. 
 

 

Um abraço,  

A Direção 


