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Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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Agosto

23 DIAS LETIVOS

131 ACUMULADOS

14 - Dia dos Pais 

11 - Dia dos Estudante 

01 - Início do 3º Bimestre/2º Semestre Letivo

02 - Plantão Pedagógico - Educ. Infantil e Fund.I 

04 - Plantão Pedagógico - Fund. II e Médio 

08 a 31 - Questionário PAAEB

01 - Início das Matrículas 2023 UNOB

16 - Evento Dia dos Pais - CAPV  

22 a 26 Semana Quebrado o Silêncio 

22 - Dia do Coordenador Pedagógico 

27 - Quebrando o Silêncio - IASD

20 a 23 - Lançamento de Matrículas 2023

(Gestores ANRA)

31 a 06/09 - Período de Avaliações - 3° Bimestre AV 1 

Porto Velho (RO), 01 de agosto de 2022. 

 

 

Circular nº 008/2022 
 

 
Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme,porque em ti confia. 

Isaías 26:3 
 

Queridos Pais e/ou Responsáveis, 

 

Estamos iniciando mais um semestre letivo. Queremos expressar nossa gratidão a todos.  

Nosso semestre será marcado por muitas atividades pedagógicas.  

Em meio ao trabalho pedagógico do 2° semestre de 2022,  faz-se necessário algumas confirmações e/ou 

orientações para o melhoramento do ambiente escolar. Temos o compromisso com a comunicação 

efetiva que aproxima a escola da família e  prezamos por  bons resultados na formação do aluno. 

Sendo assim solicitamos a sua atenção! 

Calendario Academico:   

 

 

 

 

 

 

 

Uso do Uniforme. 

             Precisamos do “olhar disciplinador e responsável” da família no que tange ao cumprimento do 

Regimento Escolar do Nosso Colégio , que rege a obrigatoriedade do uso do uniforme. O uniforme 

proporciona segurança e a necessária identificação dos alunos como estudantes que são, representando 

a tradição e os valores da escola. 

            Confirme-se então que, o uniforme padrão sempre será exigido da Educação Infantil ao Ensino 

Médio! 

           Informamos que, as medidas cabíveis para o cumprimento do Regimento escolar serão tomadas.  

 

ATENÇÃO! 

• O uniforme completo é o padrão de exigência para o dia a dia de aula! 

• É proibido o uso do tênis de rodinha, de luz etc; 

• Piercing, brincos e adereços tanto para meninas quanto para meninos, não compõem o nosso 

uniforme. 

• Corte social masculino para meninos , mechas e cores extravagantes nos cabelos não são 

permitidos conforme nosso regimento.  

 
 

Horários Matutino. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/isaias_26_3/
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O descumprimento dos horários, de entrada e de saída, traz  inconvenientes para todos. 

Observem com atenção!    

✓ Educação infantil – 7h15 às 11h15 

✓ Fundamental I – 7h15 às 11h30      

✓ Fundamental II – 7h15 às 12h  

✓ Médio – 7h15 às 12h45 

 

Horários Vespertino. 

O descumprimento dos horários, de entrada e de saída, traz  inconvenientes para todos. 

Observem com atenção!    

✓ Educação infantil – 13h15 às 17h15 

✓ Fundamental I – 13h15 às 17h30      

✓ Fundamental II – 13h15 às 18h  

✓ Médio – 13h15 às 18h45 

Obs. Nosso horário de sexta feira segue reduzido como sempre ocorre em nosso colégio  

 
O descumprimento dos horários, tanto no de entrada quanto no de saída, traz  inconvenientes para todos. 

Observe com atenção!    

Nossos portões estarão abertos para receber os alunos a partir dos horários abaixo :  

Manhã  

6h30 e ficará recebendo os alunos até as 7h30. 

Tarde  

12h30 e ficará recebendo os alunos até às 13h30  

• O aluno, principalmente o do Fundamental II / Médio, será encaminhado para a biblioteca após 

o fechamento do  portão.  

Regras de Trânsito. 
•   Pedimos a todos que respeitem as regras de Trânsito em torno do nosso Colégio nos horários 

de entrada e saída de alunos. Disciplinemos a nossa conduta social ao volante evidenciando uma 

direção defensiva. Evitemos os acidentes e transtornos decorrentes próximo do colégio.  

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO COLÉGIO:  

➢ 7h30 às 17h. (Segunda a Sexta) 

           Não fechamos a secretaria no horário de almoço para melhor atendê-lo(a). 

Comunicados e circulares disponíveis no site do Colégio Adventista de Porto Velho no 

endereço abaixo:  

➢ https://portovelho.educacaoadventista.org.br 

                    

    Sem mais, nos colocamos à disposição e desde já agradecemos a parceria constante e a confiança na  

Educação Adventista. 

Atenciosamente; 

 

Direção Escolar. 

https://portovelho.educacaoadventista.org.br/

