Comunicado 001/2019

Curitiba, 13 de fevereiro de 2019.

Informativo da Sala do Diretor - Edição 01/2019
Estamos felizes por vivenciarmos mais um ano letivo ao lado dos nossos alunos. Estivemos trabalhando
com dedicação e novamente não poupando esforços para que este seja um local de confiança para vocês pais
e de conquistas para os seus filhos. Estamos juntos, também, como equipe, trabalhando para que vitórias
grandiosas aconteçam dentro de sua família no âmbito pessoal, acadêmico, intelectual, mas em especial
trabalhamos com um objetivo maior de fortalecermos em nossos corações a esperança de habitarmos juntos
no lar celestial.
Estamos atravessando um dos períodos mais importantes do nosso ano, o 1º bimestre de 2019. No entanto,
precisamos colocar nosso comprometimento como escola e família em estar totalmente à disposição para
solucionar qualquer problema relacionado ao pedagógico de seu filho(a). Procure nossos setores pedagógicos
de assistência para que possamos resolver todos os detalhes.
A partir desta semana iniciaremos uma forma de comunicação periódica e permanente. Este é o
informativo direto da Sala do Diretor. Através deste informativo que iremos publicar, constarão as principais
informações sobre atividades e eventos que acontecem no Colégio. Mas, para que neste ano consigamos fluir
dentro de nossas expectativas, queremos nos encontrar com vocês e passar algumas informações, orientações
importantes a serem praticadas em 2019.
1) Site e Redes Sociais – Pedimos que vocês, pais e responsáveis, adquiram o costume de acessar periodicamente
as páginas de interação via site e rede social do Colégio. Portanto, pedimos que no facebook acessem Colégio
Adventista Alto Boqueirão e sigam nossa página. facebook.com/caab.ctba – acompanhe as novidades
diárias.
Além do comunicado Sala do Diretor, nossa interação acontecerá pelos seguintes canais:
• Portal ccaab.org.br – para consulta aos comunicados, conteúdos de apoio às famílias, acompanhamento de
Tarefas e notificações disciplinares, emissão de boletos, e muito mais.
• Via e-mail, enviaremos os comunicados que cabem ao nível escolar de seu filho(a).
• Agenda do aluno(a) – Comunicação entre a professora e a família, exclusivo para alunos da Ed. Inf. ao 5º ano.
• Telefone: (41) 33786274 – (41) 30518600
• Via WhatsApp alguns lembretes importantes.

Precisamos que você responsável cadastre o telefone (41) 33786274, este número será o principal
canal de comunicação por WhatsApp, nele todas as informações em forma de lembretes serão
repassadas. Também serve como canal de informação caso os senhores precisem entrar em
contato com qualquer setor do colégio.
Estamos mandando informações desde antes das aulas começarem, caso você não tenha recebido
mande uma mensagem para confirmarmos seu contato.
E-mails importantes por setores:
Colégio (geral): ccaab@adventistas.org.br
Financeiro (Tesouraria): fabiano.santos@educadventista.org.br
Financeiro (Auxiliar de Tesouraria): josiane.vieira@educadventista.org.br
Secretaria: roberto.pereira@educadventista.org.br
Orientação Educacional – Educação Infantil ao 3º ano: denise.padilha@educadventista.org.br
Orientação Educacional – 4º ano ao 7º ano: cida.barros@educadventista.org.br
Orientação Educacional 8º ano ao Ensino Médio: sandra.nascimento@educadventista.org.br
Coordenação Pedagógica – Educação Infantil ao 5º ano: daniela.isobe@educadventista.org.br
Coordenação Pedagógica – 6º ano ao Ensino Médio: cleide.farinhas@educadventista.org.br
Coordenação Disciplinar: rudimar.nemitz@educadventista.org.br

Vice Direção: rafael.goncalves@educadventista.org.br.
Direção: rodrigo.franca@educadventista.org.br.
2) Reunião de Pais e Mestres:
✓
✓
✓
✓
✓

No dia 18/02, segunda-feira, as 19h, teremos a 1ª Reunião de Pais dos alunos de 6º e 7º ano.
No dia 19/02, terça-feira, as 19h, teremos a 1ª Reunião de Pais para os alunos de 4º e 5º ano.
No dia 21/02, quinta-feira, as 19h, teremos a 1ª Reunião de Pais dos alunos de 8º ano ao Ens. Médio.
No dia 25/02, segunda-feira, as 19h, teremos a 1ª Reunião de Pais para os alunos de Ed. Infantil e 1º ano.
No dia 26/02, terça-feira, as 19h, teremos a 1ª Reunião de Pais para os alunos de 2º e 3º ano.

Nestes dias serão apresentados todos os detalhes de seu interesse e tiradas todas as dúvidas possíveis. Entre eles:
Uso de tablets em sala de aula (laboratório de informática móvel); Plataforma Dudow para todo o Ensino Médio;
Aplicativos Sete e Conecta, para aulas interativas.
3) Setorização dos Portões – Em busca de melhorarmos a organização das entradas / saídas dos alunos e o fluxo
do trânsito. Com a construção de um estacionamento exclusivo interno para nossos funcionários, todas as vagas
externas estarão disponíveis aos pais em sistema de rodizio. Portanto, pedimos que nenhum carro pare em fila dupla,
estacione em faixas amarelas ou na rotatória, pois isto é proibido e pode acarretar multa pela Diretran.
A divisão será da seguinte maneira:

PORTÃO 1
PORTÃO 2
PORTÃO 3
PORTÃO 4

( em frente ao Totem)
(Área Infantil)
(R. Julio Zandoná)
(Igreja)

Saída de alunos do 6º ano ao Ensino Médio.
Saída de alunos da Ed. Infantil ao 2º ano Ens. Fund.
Saída de alunos do 3º ao 5º ano Ens. Fund.
Saída de alunos - Exclusivo Vans e Pedestres.

Caso você tenha mais de uma criança poderá escolher qualquer um dos portões para retirar os dois filhos,
cabendo a eles se dirigirem ao local combinado. Solicitamos apenas que isto possa ser comunicado ao monitor do setor.
O uso da Carteirinha Estudantil facilitará a identificação na liberação dos alunos.
Agradecemos a paciência dos pais ao retirar seus filhos nos primeiros dias de aulas, pois este é um período de
adaptação, no qual o funcionário precisa se certificar dos responsáveis autorizados a retirar. Com o decorrer dos dias a
saída fluirá com a rapidez e segurança necessárias.
4) Uniformização – Lembramos que em virtude do início do ano escolar exigiremos o uniforme completo a partir
do dia 18/02. Não serão permitidos outros agasalhos ou blusas que fugirem ao uniforme escolar. Somente embaixo
de agasalhos oficiais. Aquelas famílias que compraram na loja de materiais e ainda não receberam poderão aguardar
a entrega do material. Solicitamos que a nota de compra seja apresentada à coordenação de disciplina para
normalização da entrada ainda com roupa comum.

5) Horário de Aulas Séries
Ed. Infantil ao 5º ano
6º ao 9º ano
Ensino Médio
Terceirão

Matutino
7h15 às 11h40
7h15 às 11h40
7h15 às 12h30
7h15 às 12h30

Vespertino
13h15 às 17h40
13h15 às 17h40
---Terça-feira – 14h – 17h40

Lembrando que o horário de sexta-feira à tarde, a saída é 16h30.
Atenciosamente,

Rodrigo França
Diretor Escolar

Curitiba, 15 de fevereiro de 2019.

Senhores Pais e/ou Responsáveis!
Convidamos todos os Pais e/ou Responsáveis por nossos alunos dos 6ºs e 7ºs anos para
estreitarmos os laços de nossa parceria entre família e escola com informações importantes para
o bom andamento do ano letivo.
Após a reunião geral teremos um momento especial com os pais e/ou responsáveis dos
alunos de 6º ano.
Esperamos por todos nesta reunião que terá a presença dos professores e também do corpo
administrativo.

Dia 18 de fevereiro, segunda-feira, às 19h.

Família e Escola
Uma parceria que dá certo!!!

Curitiba, 21 de fevereiro de 2019.

Senhores Pais e/ou Responsáveis!
Convidamos todos os Pais e/ou Responsáveis por nossos alunos da Educação Infantil ao
1º ano para nossa primeira Reunião de Pais, onde estreitaremos os laços de nossa parceria entre
família e escola com informações importantes para o bom andamento do ano letivo.
Após a reunião geral teremos um momento especial com os pais e/ou responsáveis
juntamente com as professoras em suas devidas salas de aula.
Esperamos por todos nesta reunião que terá a presença dos professores e também do corpo
administrativo.

Dia 25 de fevereiro, segunda-feira, às 19h.

Família e Escola
Uma parceria que dá certo!!!

Curitiba, 22 de fevereiro de 2019.

Senhores Pais e/ou Responsáveis!
Convidamos todos os Pais e/ou Responsáveis por nossos alunos dos 2ºs e 3ºs anos para
nossa primeira Reunião de Pais, onde estreitaremos os laços de nossa parceria entre família e
escola, com informações importantes para o bom andamento do ano letivo.
Após a reunião geral teremos um momento especial com os pais e/ou responsáveis e as
professoras em suas devidas salas de aula.
Esperamos por todos nesta reunião que terá a presença dos professores e também do corpo
administrativo.

Dia 26 de fevereiro, terça-feira, às 19h.

Família e Escola
Uma parceria que dá certo!!!

WhatsApp: (41) 3378-6274

Comunicado 002/2019

CNPJ 76.726.884/0055-10

Curitiba, 15 de fevereiro de 2019.

Senhores Pais ou responsáveis,
O Ensino Médio do CAAB tem um compromisso bastante sério com a qualidade de ensino e o crescimento
acadêmico de nossos alunos. Por isso, trabalhamos com os melhores recursos didáticos e pedagógicos,
atividades extracurriculares e professores capacitados e qualificados para exercerem suas funções.
O score dos nossos alunos no ENEM/2018 e a aprovação em vestibulares/2019 foi surpreendente. Isso
aconteceu como resultado do compromisso, seriedade e qualidade acadêmica dos profissionais envolvidos, bem
como do interesse e responsabilidade dos alunos.
Com o objetivo de continuar com o crescimento acadêmico e preparar cada vez mais nossos alunos para
essas provas, garantindo seu sucesso, apresentamos as atividades extracurriculares que serão desenvolvidas
em 2019, para os alunos do Ensino Médio.
1. CURSO DE ESPANHOL – Esta é a segunda língua estrangeira oferecida pela rede Adventista. O curso
inicia no 1º ano do EM e termina no 3º ano do EM. Portanto, o ideal é o aluno iniciar e terminar.
Público Alvo – Alunos do EM

Dia e horário – 3ª Feira: Das 13h45 às 14h30 – Turma 111
Das 14h30 às 15h15 – Turma 112
Das 15h15 às 16h – Turmas 121 e 122
6ª Feira: Das 13h45 às 14h30 – Turma 131
Professor – Walmir Veiga
Custo – Nenhum
Início - 19/02/19
• A Ficha de inscrição está no final desta folha e todos que desejarem participar, deverão preenchê-la
e entregar na coordenação até o dia 18/02, às 12horas.
2. CIECAAB – Curso Intensivo ENEM do Colégio Adventista Alto Boqueirão – Este programa visa
desenvolver nos alunos o senso de responsabilidade quanto ao processo seletivo do ENEM e
Vestibulares, além de oferecer metodologias diferenciadas dos principais conteúdos com foco na
resolução de exercícios com base na compreensão da realidade dos alunos do Ensino Médio.
As duas primeiras aulas do CIECAAB serão obrigatoriamente, de REDAÇÃO.
Público Alvo – Alunos do EM com mérito acadêmico (2018)
Dia e horário - 5ª feira, das 14h às 18h
Local – Sala do Terceirão
Custo – Nenhum
Início – 14/03/19
• A inscrição será mediante convite do Colégio, após preenchido deverá ser entregue para a
coordenadora (Cleide) até o dia 11/03.
3. PLATAFORMA DUDOW - Consiste em um programa especial de exercícios on-line, em que cada aluno
terá que completar uma lista diária de 08 exercícios, em casa. São exercícios direcionados para o ENEM
e vestibulares, que deixarão nossos alunos do EM familiarizados com a proposta destas provas e
preparados para enfrentá-las e saírem-se bem. Além disso, valerá nota: 1,0 ponto pela participação
diária e 4,0 pontos de um simulado realizado no final de cada bimestre. As questões do simulado
serão escolhidas pelos professores sendo as mesmas das listas semanais que já foram realizadas
pelos alunos.
TODOS os alunos do Ensino Médio deverão acessar o site www.dudow.com e fazer seu login.
4. SIMULADOS ENEM INTERATIVO – É um programa da Editora CPB, para avaliar todos os alunos da
Rede Adventista do Brasil que consiste em um simulado que analisa a gestão do aprendizado de nossos
alunos. Funciona como o próprio ENEM do Governo. As questões calibradas e os cálculos dos resultados
pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) minimizam o impacto dos “chutes” sobre a nota e valorizam o
nível de proficiência do aluno em relação ao conteúdo. Com o ENEM Interativo é possível obter resultados
mais precisos e desenvolver estratégias individuais de estudos para o ENEM.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Benefícios para o Aluno:
Simulados com questões inéditas desenvolvidas conforme o padrão ENEM.
Simulação da aplicação do ENEM: conteúdo e estrutura da prova, tempo de avaliação, regras e
orientações.
Média equivalente ao ENEM.
Simulador SISU, que permite simular a aprovação nas principais universidades do país com a média
obtida.
Análise de desempenho por habilidade e assunto.
Classificação de temas por ordem e prioridade para a revisão e aprofundamento do estudo.
Plano de estudo dirigido (videoaulas) com ênfase nas habilidades e assuntos que apresentam maior
dificuldade.
Resolução da prova, com alternativas e distratores comentados.
Painel de estatísticas.
Gráfico comparativo dos resultados obtidos no ano.
OBS – Para participar dos Simulados todos os alunos do EM deverão efetuar seu cadastro até, no
máximo, 01/03, pelo site www.cpbeducacional.com.br/cadastro - Esse cadastro é indispensável para
a participação, pois o simulado deste ano utilizará exclusivamente cartões-resposta já identificados
com aa informações pessoais do aluno e código de barras.
O Simulado ENEM Interativo valerá até 1,0 ponto de bônus na nota bimestral nas respectivas
disciplinas.

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição,

Profa. Cleide J. D. Farinhas
Coordenadora Pedagógica

Prof. Rodrigo França
Diretor Escolar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As inscrições a seguir deverão ser preenchidas respectivamente e devolvidas ao colégio.

INSCRIÇÃO CURSO DE ESPANHOL
Aluno(a):___________________________________________, turma_____, fará o curso de
Espanhol no CAAB, às terças-feiras à tarde, em seu respectivo horário, comprometendo-se em
comparecer em todas as aulas.
Telefone:_________________________
__________________________

_________________________

Ass. Responsável

Ass. Aluno(a)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO CIECAAB
Aluno(a):___________________________________________, turma_____, participará do
programa CIECAAB, às quintas-feiras à tarde, das 14h às 18h, comprometendo-se em comparecer
em todas as aulas.
Telefone:_________________________
__________________________
Ass. Responsável

_________________________
Ass. Aluno(a)

