
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
               

Porto Alegre, 23 de abril de 2019. 

Com. 05/2019 

Prezados Pais e ou Responsáveis, 
 

“Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos” Salmos 139: 15 
 

Normalmente enviamos o comunicado nas sextas-feiras, de 15 em 15 dias, mas estamos enviando hoje, excepcionalmente. Agradecemos aos pais e alunos 
que estiveram presentes na semana passada na apresentação do Coral das turmas do Pré 4 ao 5º ano, que aconteceu nas noites de segunda a quinta-feira. Estava 
muito lindo e com certeza os que estavam presentes ficaram muito contentes. Deus tem estado conosco em todas as nossas atividades e agradecemos por isso. 
Abaixo seguem algumas informações importantes: 

 

✓ Pesquisa de Satisfação –Todos os anos costumamos fazer uma pesquisa de satisfação de nossa Escola. O preenchimento será via on-line. Amanhã 
estará sendo enviado o link para os senhores. Pedimos que seja preenchida até a próxima sexta-feira, 26/04. São poucas perguntas e o preenchimento é 
bem rápido. Gostaríamos de ter a opinião dos senhores para já começarmos a traçar algumas estratégias de melhorias para o segundo semestre e/ou para 
2020. Contamos com a sua colaboração. Sua opinião é muito importante! 
 

✓ Aulas de Reforço – Já estão acontecendo para os alunos do 1º ao 9º ano, com reforço de Português e Matemática. Verifique se seu filho recebeu o 
comunicado com os dias e horários. Se ele não foi convocado, mas desejar participar, só entrar em contato com a orientadora Ione – para os alunos do 1º 
ao 3º ano ou com a orientadora Gabriela – para os alunos do 4º ao 9º ano. 

 

✓ Semana de Superação – Está acontecendo a semana de superação que terminará dia 29/04, segunda-feira. Ela é para atender os alunos que 
desejarem melhorar seu rendimento acadêmico. Para os alunos do 6º ao 9º ano as avaliações acontecerão sempre no primeiro período, às 7h15 para os 
alunos da manhã e às 13h05 para os alunos da tarde. Os alunos que não farão a prova poderão chegar no horário do segundo período, às 8h05 para os 
alunos da manhã e às 14h para os alunos da tarde. Para os alunos do 2º ao 5º ano será durante o horário de aula, conforme o cronograma enviado pela 
professora. 

 

✓ Avaliação de Segunda Chamada – A avaliação de segunda chamada acontece para alunos do 6° ao 9º ano que perderam alguma prova por motivo de 
doença ou de força maior e que possuem atestado médico ou justificativa já entregue à orientadora educacional. A prova de segunda chamada deste 
bimestre acontecerá no dia 30/04, terça-feira, às 10h para os alunos do turno da tarde e às16h para os alunos do turno da manhã, aqui na escola. 

 

✓ Feriado – No dia 1º/05, quarta-feira, Dia do Trabalho, será feriado. Neste dia a escola não terá aula e nenhuma outra atividade. 
 

✓ Programa do Dia das Mães – Estamos preparando um lindo programa em comemoração ao Dia das Mães. Seus filhos estarão se apresentando na Igreja 

Adventista do Sarandi, que fica localizada na Rua Rodrigues da Costa, 74, às 19h30, nos dias abaixo. Mãe, aguardamos você para prestigiar seu filho:  
 

o Dia 06/05 – segunda-feira – para as mães dos alunos do Pré 4, Pré 5 e 2º ano 
 

o Dia 07/05 – terça-feira – para as mães dos alunos do 1º e 3º ano 
 

o Dia 09/05 – quinta-feira – para as mães dos alunos do 4º e 5º ano 
 

✓ Vacina contra a Gripe – A Gripe é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com 
tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada 
ao falar, tossir, espirrar e através do contato de mãos, que após tocar em superfícies recém-contaminadas, podem levar o agente infeccioso direto a boca, 
ao nariz e aos olhos. 

 

A principal intervenção preventiva em saúde pública é a vacinação. A campanha anual contribuiu ao longo do tempo para a prevenção da gripe nos grupos 
vacinados, além de apresentar impacto de redução das internações hospitalares, nos gastos com medicamentos para tratamento de infecções secundarias 
e mortes evitáveis. 

 

Vários estudos demonstram que títulos de anticorpos, pós-vacinais para proteção contra a gripe, declinam no curso de um ano após a vacinação. Assim, a 
vacinação anual é recomendada pelo Ministério da Saúde, mesmo que já tenham recebido a vacina na temporada anterior. 
 

COMPOSIÇÃO DA VACINA 
Cada dose de Fluarix® Tetra contém as seguintes cepas (Laboratório Sanofi Pasteur): cepa tipo A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 
(A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180); cepa tipo A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) (A/Brisbane/1/2018, NYMC X-311); cepa tipo B/Colorado/06/2017 
(B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A); cepa tipo B/Phuket/3073/2013 (B/Phuket/3073/2013, tipo selvagem) 
 

Preocupados com esta realidade a Clínica Adventista de Porto Alegre, em parceria com a Rede Adventista de Ensino, disponibilizará a vacina para 
alunos, e seus pais, na Escola Adventista do Sarandi, no dia 09/05, quinta-feira, das 09h às 15h, ou até acabar o estoque. Salientamos que temos um 
número limitado de vacina. 
 

O custo para receber a dose da vacina será de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), que deverá ser pago no momento da aplicação. O pagamento poderá ser 
feito com dinheiro, cartão de crédito ou débito, exceto Banrisul, diretamente, ao pessoal da Clínica Adventista, no dia da vacinação. Se for 2 vacinas ou 
mais poderá ser parcelado. 
 

A vacina poderá ser administrada em crianças a partir de 6 meses, adultos e idosos. Mulheres gestantes e lactantes precisam apresentar solicitação 
médica. Crianças menores de 8 anos, que não receberam a vacina em anos anteriores, devem realizar um reforço da dose após 4 semanas.  

 

Os pais que não poderão acompanhar seus filhos no momento da aplicação da vacina devem encaminhar a autorização, preenchida e assinada. 
 

Desejamos um bom restante de semana a todos! 
 

                             Valdinei Aparecido Schiles  
                             Administrador Escolar 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 


