
 
Viamão, 29 de outubro de 2020. 

Circ. 020/2020      

Prezados pais ou responsáveis, 

 Seguem alguns recados importantes: 
 
Rematrículas: Lembramos que as rematrículas para 2021 estão abertas e poderão ser realizadas de forma on-line no 
site do colégio. Caso você não consiga efetuar a rematrícula de forma online, faça contato com a secretaria do colégio 
para verificar se há alguma pendência. Fiquem atentos ao prazo, pois garantiremos vagas somente até o dia 
31/10/2020.  Todas as quintas-feiras, às 17h, estão sendo realizados sorteios para os alunos rematriculados (último 
sorteio 15/11/2020)! 
 
Alunos com risco de reprovação: O ano está quase terminando, e lembramos que, para fins de aprovação, os alunos 

de nosso colégio precisam somar 28,0 no decorrer dos quatro bimestres do ano letivo. Caso contrário, eles se 

submeterão a uma prova final de recuperação (provão) e correm risco de reprovação no fim deste ano letivo. Estejam 

atentos às notas de seus filhos. Os responsáveis pelos alunos que estão apresentando dificuldades de aprendizagem 

e/ou baixo rendimento em alguma disciplina deverão marcar um horário com o SOE o mais rápido possível. Estamos 

fazendo um trabalho de recuperação paralela com cada aluno(a) e, por esse motivo, solicitamos a sua presença para 

que juntos, Escola e Família, possamos sanar as necessidades cognitivas de cada educando. Estejam atentos ao que 

seus filhos estão fazendo diante do computador/celular. 

Te Vejo na Sexta: Amanhã, dia 30/10, às 19h30, teremos mais uma Live, que será transmitida através do Facebook 
oficial do colégio (Colégio Adventista de Viamão - CAV. O convidado desta semana é Pr. Vina (o pastor surfista). 
Teremos sorteios de brindes a partir dos comentários na Live. Participe! 
 
Formatura (9º EF e 3º EM): Conforme comunicados anteriores lembramos que o prazo para a confirmação da 
participação na formatura encerrará amanhã, dia 30/10. O evento será realizado mediante a participação de, no 
mínimo 40 alunos, das turmas 91, 131 e 132. A data prevista para a formatura é 20/12. Em função da pandemia será 
realizada a formatura de gabinete, no auditório do colégio, com horário agendado por família. 
 
Feriado: Lembramos que na segunda-feira, dia 02/11, não haverá aula devido ao feriado de Finados. 
 
Semana Literária – Juntos pela Leitura: Dos dias 09 a 13/11 acontecerá a 1ª semana literária on-line com a participação 
de todas as Escolas e Colégios Adventistas do Rio Grande do Sul. Nestes dias teremos várias atividades envolvendo a 
comunidade escolar. No dia 10/11 será disponibilizado um podcast para o Ensino Médio (Leituras e vestibular, como 
se preparar?), com os convidados: Pr. Dalmo Dion – Capelão do Colégio Adventista do Partenon e Gabriela Pedrão – 
Bibliotecária, Doutora em Ciência da Informação e proprietária do canal “É o último eu juro”. No dia 11/11, às 10h30, 
será realizado um Sarau de Poesias para as turmas de 4º e 5º Ano do EF através do Faceboock do Colégio. E no dia 
12/11 teremos uma Live com os autores Luiz Antônio Aguiar – Escritor e Mestre em Literatura Brasileira e Fabiana 
Retamero – Escritora e Professora de Língua Portuguesa. Eles estarão abordando o tema “Leitura na escola, leitura em 
casa... o conhecimento rompe barreiras”, para as turmas de 6º ao 9º Ano do EF. Os links serão disponibilizados às 10h. 
 
 

Qualquer dúvida estamos, à disposição! 
 
Atenciosamente,  
Marilane Barcelos 
Administradora Escolar 


