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Viamão, 08 de julho de 2021. 

 

Circular Nº  010 / 2021  

 

Prezados pais ou responsável, 

 

A paciência é um dos frutos de uma vida com Jesus. A paciência nos ajuda a 

tomar decisões certas, no tempo certo, e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Quem 

se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança seus objetivos. Nosso Deus 

diz: 

“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.” 

Romanos 12:12 

 Com paciência, perseverança e juntinho de Deus vamos vencendo. A união faz 

com que nos tornemos fortes, por isso contamos com sua participação nas atividades 

escolares de seus filhos. Seguem informações importantes: 

➢ Reunião de pais: Agradecemos a todos os pais que se fizeram presente na 

reunião de pais e mestres do dia 5/07, foi muito produtivo, e acredito que 

conseguimos ajudar a todos que participaram. Como perceberam, nossa reunião 

de pais foi num formato diferente neste bimestre, e vamos seguir neste formato 

daqui para frente. Sempre antes das recuperações, para que vocês possam 

conversar com os professores; e ter tempo hábil de ajudar os filhos em alguma 

disciplina que não alcançaram a média. A entrega de boletins será sempre on-

line ou na secretaria, para verificação e retirada do boletim impresso, caso 

desejarem. 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_12_12/
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➢ Biblioteca: Nossa nova atendente da biblioteca, professora Marcela está 

recebendo todos os livros atrasados sem multas e juros até dia 20/07, depois 

cobraremos no particular. 

 

➢ Orientação Educacional: Já iniciamos as recuperações do 2º bimestre, cujo 

encerramento será dia 15/07. Acompanhe de perto para não perder nenhuma 

oportunidade de recuperar notas, ou de repor alguma nota de avaliação perdida. 

 

➢ Faltas: Informamos que neste ano letivo o aluno com excesso de falta ficará 

retido, ou seja, repetirá de ano, conforme nosso regimento, seção IX, da 

frequência, art.95. A frequência às aulas e a todas as atividades escolares é 

obrigatória ao educando do Ensino Fundamental ao  Ensino Médio, exigindo 

frequência mínima  de 75% do total da carga horária do período letivo, para fins 

de promoção. 

 

➢ Entrega de boletins virtual: Dia 20 de julho. 

 

➢ Recesso:  Dia 21 de julho até 31 de julho. Retorno das aulas 2 de agosto! 

 

 

 

Continuamos orando por cada família para que Deus proteja e para que 

mantenha a todos bem! Seguimos à disposição de vocês! 

Atenciosamente! Diretora Marilane Barcelos 

 

 


