Comunicado 085/2017.
Tatuí, 17 de novembro de 2017.
Aos pais/responsáveis pelos alunos do 6º ao Ensino Médio.
Estamos chegando ao final de mais um ano letivo, e estamos felizes pelas bênçãos recebidas
neste ano de 2017 e gratos pelo apoio e confiança de vocês em nosso Colégio. Abaixo,
seguem algumas datas e orientações importantes para esse período:
➢ 20 a 24/11 – Excursão dos Formandos (os alunos que não participarão da viagem terão
aula de revisão/ reforço);
➢ 26/11 – Excursão Recreativa;
➢ 27/11 – 2ª Chamada para os Formandos;
➢ 27/11 – Entrega da Convocação de Recuperação dos Formandos;
➢ 29/11 a 05/12 – Recuperação dos Formandos;
➢ 30/11 – 2ª Chamada (6º ao 8º, 1ºEM e 2ºEM);
➢ 30/11 – Entrega das Medalhas de Rendimento Acadêmico – EM, 9ºA e EFII da tarde (só
para alunos);
➢ 01/12 - Entrega das Medalhas de Rendimento Acadêmico –EFII da manhã (só para
alunos);
➢ 01/12 – Entrega de Convocação de Recuperação (6º ao 8º, 1ºEM e 2ºEM);
➢ 01/12 – Ensaio de Formatura, 10h no Auditório;
➢ 04 ao 12/12 – Recuperação (6º ao 8º, 1ºEM e 2ºEM);
➢ 07/12 – Conselho Final dos Formandos – Divulgação dos resultados (à tarde);
➢ 11/12 – Formatura 9º e 3ºEM. Início às 19h30. Os alunos deverão chegar às 18h30 para
fotos e colocar a beca;
➢ 13/12 – Conselho Final (6º ao 8º, 1ºEM e 2ºEM);
➢ 14/12 – Entrega dos Boletins EFII e EM – Divulgação dos Resultados;
➢ 15/12 – Férias Escolares (alunos);
➢ 21/12/2017 a 03/01/2018 - Recesso administrativo (não teremos atendimento na
escola);
➢ 04/01/2017 a 18/01/2018 – Horário de funcionamento: 8h - 17h (sexta-feira até 16h);
➢ 29/01/2018 – Início das Aulas.
Desejamos a todos um final de ano com a proteção de Deus!
Moisés Cardinot
Diretor

Comunicado 086/2017.
Tatuí, 17 de novembro de 2017.
Aos pais/responsáveis pelos alunos da Ed. Infantil ao 1º ano.
Estamos chegando ao final de mais um ano letivo, e estamos felizes pelas bênçãos recebidas
neste ano de 2017 e gratos pelo apoio e confiança de vocês em nosso Colégio.
Abaixo, seguem algumas datas e orientações importantes para esse período:
➢ 26/11 – Excursão Recreativa.
➢ 27/11 – Encerramento do Projeto de Leitura – 1º ano - (horário de aula).
➢ 28/11 – Cantata de Natal da Educação infantil ao 5º ano às 19h na Igreja Adventista das
Mangueiras. Traje: uniforme. Os alunos da Educação Infantil e 1º ano deverão chegar as
18h30 para organização;
Endereço: Avenida Cônego João Clímaco, Centro.
➢ 07/12 – Confraternização do 1º ano com os colegas da sala. A professora da turma enviará
bilhete com maiores informações;

➢ 30/11 a 07/12 - Período de recuperação;
➢ 08/12 - Feriado local. Não haverá aula;
➢ 11/12 – Último dia de aulas para o Pré II. Teremos a realização do Projeto – Partiu 1º ano.
A professora da turma enviará bilhete com maiores informações;
➢ 12/12 – Formatura do Pré II – C;
➢ 13/12 - Formatura do Pré II – B;
➢ 14/12 - Formatura do Pré II – A;
➢ 14/12 – Conselho de Classe final. Não haverá aula para o 1º ano;
➢ 14/12 - Confraternização da Educação Infantil (Maternal e Pré I) com os colegas da sala. A
professora da turma enviará bilhete com maiores informações;
➢ 15/12 – Entrega de boletins e Relatórios do 4º bimestre das 8h às 12h;
➢ 21/12/2017 a 03/01/2018 - Recesso administrativo (não teremos atendimento na escola);
➢ 04/01/2018 a 18/01/2018 – Horário de funcionamento: 8h - 17h (sexta-feira até 16h);
➢ 26/01/2018 - Entrega de materiais em sala de aula no período escolar de seu filho (8h –
11h – Manhã e 13h às 16h – Tarde);
➢ 30/01/2018- Início do ano letivo (Horário normal de aulas);
Desejamos a todos um final de ano com a proteção de Deus!
Moisés Cardinot
Diretor

Comunicado 087/2017.
Tatuí, 17 de novembro de 2017.
Aos pais/responsáveis pelos alunos do 2º ao 5º ano.
Estamos chegando ao final de mais um ano letivo, e estamos felizes pelas bênçãos
recebidas neste ano de 2017 e gratos pelo apoio e confiança de vocês em nosso
Colégio.
Abaixo, seguem algumas datas e orientações importantes para esse período:
➢ 26/11 – Excursão Recreativa.
➢ 27/11 – Encerramento do Projeto de Leitura (horário de aula).
➢ 28/11 – Cantata de Natal da Educação infantil ao 5º ano às 19h na Igreja Adventista
das Mangueiras. Traje: uniforme. Os alunos do 2º ao 5º ano deverão chegar as 18h45
para organização;
Endereço: Avenida Cônego João Clímaco, Centro.
➢ 30/11 a 07/12 - Período de recuperação.
➢ 07/12 – Confraternização com os colegas da sala. A professora da turma enviará
bilhete com maiores informações;
➢ 08/12 - Feriado local. Não haverá aula;
➢ 14/12 – Conselho de Classe final. Não haverá aula;
➢ 15/12 – Entrega de boletins do 4º bimestre das 8h às 12h;
➢ 21/12/2017 a 03/01/2018 - Recesso administrativo (não teremos atendimento na
escola);
➢ 04/01/2018 a 18/01/2018 – Horário de funcionamento: 8h - 17h (sexta-feira até
16h);
➢ 26/01/2018 - Entrega de materiais em sala de aula no período escolar de seu filho
(8h – 11h – Manhã e 13h às 16h – Tarde);
➢ 30/01/2018- Início do ano letivo (Horário normal de aulas);
Desejamos a todos um final de ano com a proteção de Deus!

Moisés Cardinot
Diretor

