COMUNICADO GERAL Nº 01/ 2017
17 de janeiro de 2017
Assunto: Orientações Gerais

“Não basta saber o que é correto; é preciso ser capaz de
colocar esse conhecimento em prática. ”
Martin Seligman

Prezados Pais,
Louvamos a Deus por mais um ano que Ele nos concede. Esperamos que todos estejam
usufruindo as mais ricas bênçãos dos Céus!
Comunicamos aos senhores que a secretária Bianca Vargas Mantovani, foi transferida para
outra unidade escolar. Sendo assim, oficialmente no dia 03/01/17, a nova secretária Katiuscya Vieira de
Carvalho Silva assumiu a secretaria do nosso colégio, vindo transferida do Colégio Adventista de
Paulínia/SP.
Aos que estiveram conosco, obrigado pelo trabalho e dedicação, aos que chegam, nossa
receptividade, e para ambos as bênçãos de nosso Deus.
Abaixo algumas orientações importantes para este início de ano letivo:
1. INÍCIO DAS AULAS
Nossas aulas terão início dia 25/01/2017 (quarta-feira).
Somente neste dia, a Educação Infantil e Fundamental I terão um horário de entrada diferenciado
conforme descrito abaixo:
 8h- alunos do período da manhã;
 14h - alunos do período da tarde.
Nos demais dias, o horário de entrada será normal para todas as turmas.
Fundamental II e Ensino Médio, horário normal: 7h - alunos do período da manhã,
13h - alunos do período da tarde.
2. REUNIÃO DE PAIS
Teremos nossa primeira reunião de pais e mestres no dia 29/01/2017 (domingo) nos horários descritos
abaixo:
 9h - Educação Infantil, Fundamental I e Plus Class Bilíngue;
 11h - Fundamental II e Ensino Médio.

A educação só é possível com parceria entre escola e família.
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3. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS (À PARTIR DO DIA 26/01/2017)
Manhã
Entrada

Ano
Educação Infantil
1º ao 5º ano
6º ao 9º ano
1º ao 3º Médio

7h
7h
7h
7h

Saída
11h30
11h40
11h50
12h35

Entrada

Tarde
Saída
Saída (sexta-feira)

13h
17h30
16h30
13h
17h40
16h40
13h
17h50
16h50
***************************************

4. ENTREGA DE MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I
Os materiais poderão ser entregues na primeira semana de aula e no dia da reunião de pais.
Todos os materiais devem estar devidamente identificados.
5. UNIFORMES
Padronizando e garantindo a segurança dos alunos, o uniforme também evita a supervalorização da
aparência e dos bens materiais, por isso seu uso é fundamental conforme o nosso código disciplinar. Os
livros são um dos principais instrumentos pedagógicos e seu uso é indispensável. Se você ainda não
adquiriu o uniforme ou os livros do (a) seu (a) filho (a), providencie com urgência a encomenda na
tesouraria do colégio ou no site www.lojaea.ea.org.br.
Obs. Todos os alunos deverão usar o uniforme completo desde o primeiro dia de aula.
6. ALUGUEL DE ARMÁRIOS
O colégio disponibiliza armários para aluguel no período de um ano. Os interessados devem procurar
maiores informações com a tesouraria do Colégio.
7. COMUNICAÇÃO
Estamos trabalhando para que tenhamos uma boa comunicação entre o colégio, pais e alunos. Lembrese, nosso colégio está sempre de portas abertas para recebê-los. Se tiverem dúvidas, sugestões ou
observações nos procure. Comunicação e respeito é a base de todo relacionamento, esperamos que
sejamos parceiros, para que tenhamos um ano cheio de bênçãos e vitórias. Mantenham sempre seus
dados atualizados junto à secretaria do colégio, para não termos dificuldades para entrar em contato.

Contamos com o apoio de todos!
Com estima cristã,
Diretor Emerson da Silva
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