COMUNICADO PARA AS TURMAS DO MATERNAL AO 5º ANO
Nº 15
27 de novembro de 2017
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo
Assunto: Calendário

para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1”

Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Queremos agradecê-los por terem escolhido a Educação Adventista e a confiança depositada
em nossa Equipe durante todo o ano de 2017. Estamos chegando ao final de mais um ano letivo,
vimos através deste relembrar as datas das avaliações P2 do 1º ao 5º ano, bem como o calendário de
atividades. Pedimos sua atenção para acompanhamento das informações abaixo.
1.28,29
DE OLHO
CALENDÁRIO:
e 30 NO
– Cantata
de Páscoa (1º Seg)

 NOVEMBRO

 23- 29 – Semana de provas P2 do 4º Bimestre.
 30-01/12- 2ª Chamada da P2.
 29- Formatura do Pré II A / D.
 30- Formatura do Pré II C.
 DEZEMBRO






04-07- Semana de aula normal e recuperação.
08- Conselho de classe (Neste dia não haverá aula)
04 -05-07 – Cantata de Natal.
05-06 - Noite de Autógrafos.
11- Festa da caneta do 5° ano / Entrega de resultado final (Neste dia não haverá aula).

4 . CONVOCAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DO 4° BIMESTRE

No dia 01 de dezembro, os alunos receberão a convocação para a recuperação através de comunicado
via agenda, neste dia haverá aula normal para todos os alunos. Segue abaixo o calendário:







04/12- Recuperação de português
04/12- Recuperação de ciências
05/12- Recuperação de história.
06/12- Recuperação de matemática
07/12- Recuperação de geografia

Os alunos deverão trazer seus materiais para uso em aula.
5. FORMATURA DO PRÉ II

Nos dias 29 e 30 de novembro, estaremos realizando a festa de formatura do Pré II. Este evento é
muito significativo pois marca a transição do nosso aluno da educação infantil para o Primeiro
segmento do Ensino Fundamental. Não haverá aula nestas datas, para as turmas dos formandos.
Local: Casa de Festa Space Kids.
Horário: 19h
6. FESTA DA CANETA

No dia 11 de dezembro, estaremos realizando a Festa da Caneta, este evento é muito importante
para os nossos alunos do 5º ano. “O lápis perde o seu papel principal e agora a caneta entra em
cena registrando que mais uma etapa foi alcançada”.
Local: Casa de Festa Space Kids.
Horário: 19h
7. CANTATA DE NATAL

“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e
se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”.
Isaías 9: 6
Nossos alunos estão se preparando para apresentar a todos os pais e responsáveis um linda
Cantata de Natal. Levaremos a todos os convidados a uma linda viagem ao tempo, onde todos se
alegrarão e se emocionarão com a maior e mais bela história de amor que o mundo já ouviu.
Neste ano nossa Cantata terá como título: “O MELHOR PRESENTE”.
Para o melhor conforto e acomodação de todos, dividimos nossa programação em dois dias.
Confira abaixo:
TURMAS
DATA
HORÁRIO
Turno da manhã
04/12/16
19h
Turno da tarde
05/12/16
19h
Obs: Todas as crianças deverão estar trajadas da seguinte forma:
Luvas brancas

LOCAL
CACG
CACG

Meninas: vestido branco e/ou saia preta /jeans e camiseta branca.
Meninos: Calça ou bermudão preto/jeans e camiseta branca.
No dia 07/12 a nossa cantata será realizada no West Shopping, para todos os alunos, que deverão
estar uniformizados. Horário- 19h30
8. NOITE DE AUTÓGRAFOS:

O livro produzido pelo(a) seu(sua) filho(a) será lançado em uma linda noite de autógrafos no dia
05/12 – para o 1º ano A e no dia 06/12 – para os 1° anos B/C. Este evento será realizado na Livraria
Leitura no Parque Shopping as 19horas.
Nossos pequenos escritores aguardam toda a família para este momento tão especial!

Atenciosamente,

Alessandra M. de Oliveira
Orientadora Educacional
alessandra.oliveira@adventistas.org.br
(21) 3198-4100 / 3198-4120

