COMUNICADO GERAL Nº 03/ 2017
03 de fevereiro de 2017
Assunto: Orientações Gerais

“O caminho de Deus é perfeito; as promessas do Senhor sempre se
cumprem. O Senhor é como um escudo; Ele protege a
todos que nEle se escondem.”
Salmos 18:30.

1. LANÇAMENTO DO RUMO AO ENEM - ENSINO MÉDIO
Rumo ao ENEM é um projeto implantado em nosso colégio que visa preparar os alunos
do Ensino Médio para realizar a prova do ENEM. Trata-se de uma plataforma on-line de
estudos que permite o acompanhamento do progresso do aluno em busca de melhores
notas e uma vaga para a sonhada universidade. Ao mesmo tempo, o professor
consegue mensurar os resultados dos alunos e rever assuntos que ficaram com
resultados aquém do esperado.
Para iniciarmos este projeto importantíssimo, teremos o lançamento junto com todos os
alunos do 1º ao 3º Ano do Ensino Médio da Rede Educacional Adventista da região do
ABCD e Litoral no Colégio Adventista de Diadema no dia 10/02 (sexta-feira). Esse
evento ocorrerá no horário de aulas.
Horário de saída: 7h
Horário de chegada: 12h35
Pedimos o envio da autorização em anexo para confirmação da participação até o
dia 06/02/2017.
O valor desse evento é R$ 18,00 (dezoito reais), que custeará o transporte e o
seguro.
2. INÍCIO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ENSINO MÉDIO
Como já é de conhecimento, as aulas de Educação Física para os alunos do Ensino
Médio são no contra turno, tendo o seu início nessa segunda-feira (06/02). Essas são
distribuídas nos seguintes dias:
TURMAS
1º Ensino Médio A e B
2º Ensino Médio
3º Ensino Médio

DIA DA SEMANA
Segunda-feira
Terça-feira
Sexta-feira

HORÁRIO
13h às 13h45
13h às 13h45
13h às 13h45

Conforme a lei 6503 de 18/12/1997, é facultativa a prática de Educação Física, em todos
os graus e ramos de ensino, quando a aula é em contra turno de seu período regular.
Os alunos que trabalham, devem trazer declaração de trabalho (papel timbrado da
empresa, CNPJ, horário de trabalho no mínimo de 6 horas e dias da semana).
Se o aluno tiver algum problema de saúde, trazer 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.
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3. TRÂNSITO
Pedimos a gentileza que, ao entregar ou retirar o aluno do colégio, use as vagas
disponíveis em frente ao colégio somente para “Embarque/Desembarque”,
desocupando-as rapidamente para agilizar a fluidez do trânsito em nossa rua. Vamos
respeitar os espaços das garagens dos nossos vizinhos.
4. LIVROS / APOSTILAS E MATERIAIS
Visando o aproveitamento dos conteúdos ministrados nas aulas, todos os alunos,
segundo o Manual do Aluno, devem utilizar os livros didáticos. Os mesmos estão
disponíveis à venda, no colégio ou através do site www.lojaea.ea.org.br.
Lembramos que estamos nos aproximando do período das provas, e os conteúdos dos
livros serão necessários para o sucesso de seu filho, isso também pode acarretar em
sanções segundo nosso Código Disciplinar.
5. PLANTÃO DE DÚVIDAS
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 as aulas, serão convocados pelo Colégio.
Assim que divulgarmos as datas e os horários, poderão comparecer com a devida
autorização dos pais.
6. 10 DIAS DE ORAÇÃO
Vem aí o projeto “ 10 Dias de Oração”. Dos dias 9 a 18 de fevereiro
todos os Colégios Adventistas na América do Sul estarão
participando.
Comece o ano em oração. Ore por uma profunda experiência
espiritual e defina 10 prioridades pelas quais você irá orar nesses
10 dias. Participe e envolva sua família e amigos. Mais informações
de materiais para adultos e crianças você poderá adquirir no link
abaixo:
http://downloads.adventistas.org/pt/ministerio-dos-adolescentes/revistas/revistawhatsapp-de-deus-2017/

Contamos com o apoio de todos!
Com estima cristã,
Diretor Emerson Francisco da Silva
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Autorização – Rumo ao ENEM

Eu, ________________________________________________________________________

RG:___________________________, autorizo meu (minha) filho (a):____________________

___________________________________________________________________________,

aluno (a) do ___________do Ensino Médio, a participar do projeto Rumo ao ENEM no Colégio

Adventista de Diadema / SP, no dia 06/02/2017 (segunda-feira), com saída às 7h e retorno às

12h35.

Data: ____/_____/___

_____________________________________
Assinatura do responsável
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