Comunicado 001/2018.
Tatuí, 31 de janeiro de 2018.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Com alegria já iniciamos nosso ano letivo e Deus tem cuidado de cada um de nós e isso é motivo de
muita alegria e agradecimento ao Senhor pela proteção e pelo dom da vida. A você pela confiança que
nos foi depositada em cuidar, ensinar e aprender com o que você tem de mais valioso, os seus filhos.
Nesse período de férias realizamos várias reformas, entre elas estão a troca total do telhado, janelas,
pisos e revestimentos das salas de aula (podem acompanhar as imagens em nosso Facebook e site).
Peço a atenção quanto as datas e informações importantes que seguem abaixo:
•
•

06/02 – Reunião de Pais dos alunos do 6º ano do Ens. Fundamental ao Ensino Médio;
07/02 – Reunião de Pais dos alunos do Maternal ao 5º ano do Ens. Fundamental;

OBS: A reunião do 6º ano do Ens. Fundamental ao Ensino Médio será de forma geral. A reunião do
Maternal ao 5º ano do Ens. Fundamental ocorrerá em duas partes (geral, em seguida com o professor
da turma). AMBAS AS REUNIÕES INICIARÃO ÀS 18h30min.
•
•
•
•

09/02 – Aulas apenas no período da manhã;
12 e 13/02 – Recesso e Feriado Nacional;
14/02 – Aulas apenas no período da tarde;
20/02 – Reunião para divulgação do Intercâmbio Cultural e Linguístico. Apenas para os alunos e
pais do 8º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. INÍCIO ÀS 19h.
• 21 e 22/02 – Serão tiradas fotos de todos os alunos para atualização cadastral e confecção da
carteirinha estudantil. Para aqueles que desejarem também será produzido uma recordação
escolar (aguarde comunicado que será enviado posteriormente com maiores informações);
OBS: Os portões para as entradas e saídas são separados por séries. Todos os alunos da Educação
Infantil deverão sair pelo portão da Educação Infantil (rotatória do Colégio). Todos os alunos do 1º
ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio deverão sair pelo portão da Rua Ângelo
Antônio Martins, localizado ao lado da quadra esportiva do Colégio. A entrada de carros pela rotatória
é permitida apenas para pais dos alunos da Educação Infantil, solicitamos a sua colaboração para o
melhor andamento nas entradas e saídas.
Acesse nosso site tatui.educacaoadventista.org.br, nosso Facebook ou baixe o Aplicativo da
Educação Adventista para celular e visualize essas e todas as outras informações que ocorrerão em nosso
Colégio durante esse ano.
“A função da verdadeira educação é desenvolver este poder, treinar a juventude para pensar, e não
apenas refletir os pensamentos de outras pessoas. ” E. White, Educação, p. 17
Atenciosamente,

Moisés Cardinot
Diretor Escolar

