Comunicado 023/2017.
Tatuí, 15 de março de 2017.
Prezados Pais e/ou Responsáveis
Nossos comunicados serão sempre enviados via aluno e postado no nosso portal
(tatui.educacaoadventista.org.br), acessem e curtam também nossa página no Facebook. Abaixo seguem
algumas informações:
•

•

•

•

•

•

•

CARTEIRINHA ESCOLAR – Todos os alunos têm direito a receber uma carteirinha escolar
gratuitamente na recepção do Colégio. É um documento necessário para saída dos alunos, visando
maior segurança e controle para todos. Caso você ainda não retirou a sua, procure o Colégio com
a autorização assinada e informações preenchidas para nosso controle interno, sendo sua escolha
de carteirinha na cor Vermelha (aluno só sai acompanhado), na cor Verde (o aluno apresenta a
carteirinha ao monitor e será liberada sua saída) e na cor Amarela (alunos que saem com
transporte escolar). Estamos providenciando as demais carteirinhas para aqueles que solicitaram
uma quantidade maior e assim que todas estiverem prontas serão entregues aos responsáveis, a
carteirinha será cobrada em todos os portões;
PASSEIO PEDAGÓGICO – Para alunos do Pré II ao 5º ano do Ensino Fundamental, vamos para a
Terra de Zion no dia 17/05, conforme comunicado enviado. Quem tiver interesse de ir ao passeio
procure a tesouraria do Colégio e faça os devidos acertos, junto com a autorização de viagem,
lembrando que neste dia não haverá aulas para as turmas envolvidas;
KIT LANCHE (Alunos da Educação Infantil) – Estamos cada dia buscando melhorias na área da
saúde alimentar de nossos alunos. Para tanto, o pagamento do kit lanche deve ser efetuado em
dia. Agradecemos o seu apoio nesse aspecto;
USO DE JOIAS – Por motivos de segurança e por valores como a modéstia, não é permitido o uso
de qualquer tipo de joias ou bijuterias nas dependências do Colégio, solicitamos a colaboração e
compreensão de todos quanto a esse aspecto muito importante previsto em nosso Código
Disciplinar e assinado pelo responsável no ato da matrícula;
INÍCIO DAS PROVAS – Fiquem atentos quanto ao início e andamento das provas, o calendário será
entregue em breve e postado em nosso site. Acompanhem e incentivem vossos filhos a se
prepararem para realização das avaliações;
FILME OPOSTOS – Aguardem essa grande novidade, uma história que vai mexer com você e sua
família. Um filme, produzido especialmente para o nosso Colégio, reúna sua família e assista essa
linda história. Acompanhem o pré-lançamento em nosso portal e na página do Facebook do
Colégio;
PROJETO “COMA FRUTAS” – Nosso Colégio está desenvolvendo mais esse projeto de alimentação
saudável para os alunos do Maternal ao 5º ano do Ensino Fundamental. Em breve lançaremos para
os alunos e vocês receberão mais detalhes.
Atenciosamente,
Moisés Cardinot
Diretor

