COMUNICADO GERAL Nº 04/ 2017
09 de fevereiro de 2017
Assunto: Orientações Gerais

“Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que
não pode ser abalado, mas permanece para sempre”.

Salmos 125:1
1. LANÇAMENTO DO RUMO AO ENEM - ENSINO MÉDIO
Está chegando o dia do lançamento do Projeto Rumo ao ENEM que ocorrerá no Colégio Adventista de Diadema, no dia
10/02 (sexta-feira). Para participar, todos os alunos deverão entregar a autorização. Esse evento ocorrerá no horário de
aulas. Os alunos terão a 1ª e 2ª aulas, e logo em seguida, sairão para o evento, com retorno previsto às 12h35.
Observação: No comunicado anterior informamos que a taxa do evento seria R$ 18,00, entretanto conseguimos
subsidiar esse projeto, portanto o evento será GRATUITO.
2. INÍCIO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ENSINO MÉDIO (ERRATA)
A aulas de Educação Física iniciaram nessa segunda-feira (06/02), elas ocorrem no contra turno, nos horários descritos
abaixo:
TURMAS
DIA DA SEMANA
HORÁRIO
13h às 14h30
1º Ensino Médio A e B
Segunda-feira
13h às 14h30
2º Ensino Médio
Terça-feira
13h às 14h30
3º Ensino Médio
Sexta-feira
Segundo a lei 6503 de 18/12/1997, a prática das aulas de Educação Física é obrigatória, exceto para:
 Alunos (as) que trabalham mais de 6 horas diárias;
 Alunos (as) que estão no serviço militar;
 Alunos (as) com problemas de saúde que impossibilita a prática da aula;
 Alunas gestantes.

Se o aluno se enquadra em 1 dos itens anteriores, trazer comprovação, e/ou atestado médico informando a necessidade
de dispensa.
O prazo de entrega dos atestados ou declarações será até o dia 13/02 (segunda-feira) para a orientadora Regiany.
3. ABERTURA DA 2ª TURMA DE PLUS CLASS BILLINGUAL
A turma do Plus Class ocorre no contra turno com atividades extracurriculares, sendo que 2 horas são inserção total no
Inglês.
Para esses alunos nós também dispomos de um período de estudo dirigido (tarefa de casa) e diversas oficinas.
É com grande alegria que informamos que a partir de segunda-feira (13/02) estaremos abrindo uma 2ª turma do Plus Class
no período da tarde. Informamos que as vagas são limitadas, os interessados devem procurar a administração do colégio.
4. CRONOGRAMA DE PROVAS – FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
Informamos aos pais que durante a semana de provas as aulas possuem um horário reduzido, a fim de termos todas as
aulas normais da grade. O início das provas será às 10h50. Nesse dia os alunos do Fundamental II estarão sendo
dispensados à partir das 11h30 e o Ensino Médio à partir das 12h20.
Segue no verso o Calendário de Provas:
ENSINO MÉDIO
FUNDAMENTAL II
DATA
MATÉRIA
DATA MATÉRIA
14/02
INGLÊS
HISTÓRIA
14/02 INGLÊS
15/02
FÍSICA
HISTÓRIA
SOCIOLOGIA
15/02 PRODUÇÃO DE TEXTO
16/02
MATEMÁTICA
16/02 MATEMÁTICA
17/02
PRODUÇÃO DE TEXTO
17/02 LÍNGUA PORTUGUÊSA
BIOLOGIA
20/02 CIÊNCIAS
20/02
LITERATURA
21/02 ESPANHOL
GEOGRAFIA
22/02 GEOGRAFIA
21/02
QUÍMICA
FILOSOFIA
22/02
LÍNGUA PORTUGUESA
ESPANHOL
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5. PROVAS – FUNDAMENTAL I
Início das provas do 1º ao 5º Ano será dia 14/02 (terça-feira).
Calendário será enviado pelo aluno via agenda.
6. 2º CHAMADA DE PROVAS – FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
Todas as provas de 2º chamada da AV1 serão no dia 23/02 (quinta-feira). Elas ocorrem sempre no contra turno.
Alunos da manhã – fazem à tarde, às 14h.
Alunos da tarde – fazem de manhã, às 11h
O limite para o requerimento é até o dia 22/02 (quarta-feira) no SOE.
4. REUNIÃO – FORMATURA DO 9º ANO E 3º ENSINO MÉDIO
Convidamos a todos os responsáveis dos alunos do 9º Ano do Fundamental II e 3º Ensino Médio para a reunião que
acontecerá no nosso Colégio no dia 15/02/17 (quarta-feira) às 19h30, para tratarmos todos os detalhes da formatura e
da viagem dos formandos 2017.
5. REUNIÃO – 6º ANO
Visando a mudança de nível dos alunos (as) e as necessidades de adaptações nesta nova fase, convidamos todos os
responsáveis para uma breve reunião que acontecerá no dia 15/02/17 (quarta-feira), às 19h30.
6. REUNIÃO – 1º Ano do Ensino Fundamental I
Os nossos alunos estão ingressando na fase principal da alfabetização, e por isso convidamos todos os responsáveis
dos alunos do 1º Ano do Fundamental I para uma breve reunião que acontecerá no dia 15/02/17 (quarta-feira), às 19h30.
7. REUNIÃO INTERCÂMBIO
No dia 15/02 (quarta-feira) às 19h, será realizada uma reunião para todos os pais/responsáveis e alunos dos 8º anos ao
3ºEM, sobre o Intercâmbio Cultural.
Venha conhecer mais sobre este grande projeto que está sendo realizado a mais de 10 anos!
11. PLANTÃO DE DÚVIDAS – FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
O Colégio oferece plantão de dúvidas para as disciplinas de Português e Matemática (fundamental II) e Português,
Matemática, Física e Química (Ensino Médio).
Os alunos que tiverem dúvidas ou dificuldades nos assuntos tratados em aula, serão convocados pelo Colégio. Os plantões
começarão dia 13/02/17 (segunda-feira).
12. REFORÇO – FUNDAMENTAL I
Início das aulas dia 13/02 (segunda-feira), para os alunos que foram convocados através de carta específica.
Os horários constam na carta. Enviado através da agenda do aluno.
13. 10 DIAS DE ORAÇÃO
Estamos iniciando hoje o projeto “ 10 Dias de Oração”. Será dos dias 9 a 18 de fevereiro em
todos os Colégios Adventistas na América do Sul.
Oremos por uma profunda experiência espiritual.
Você terá a oportunidade de participar de duas maneiras:
1- Em casa;
2- No ambiente escolar. Teremos uma tenda de oração na entrada do colégio para que
você e sua família possam orar.
Nos links abaixo você poderá assistir todos os dias, a um vídeo de 2 minutos preparado para
esse momento.
http://saocaetano.educacaoadventista.org.br/
https://youtu.be/NxXh2CTxGv U
Contamos com o apoio de todos!
Diretor Emerson Francisco da Silva
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