
 

 

 

Circular nº 009 / 2021 

Viamão, 24 de junho de 2021. 

Prezados pais e responsáveis, 

“E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse -me: 

Escreve; porque estas palavras são verdadeiras e fiéis”.  Apocalipse 21:5 

Eis a promessa de Nosso bom Deus. Precisamos nos manter fiel a Ele e acreditar que tudo isso 

logo irá passar. 

Segue algumas informações importantes: 

Boletos- Ratificamos a orientação sobre a importância da pontualidade na quitação das 

mensalidades escolares (dia 10 de cada mês). 

Pedimos sua atenção quanto aos critérios abaixo: 

I - O desconto pontualidade está atrelado ao pagamento em dia das mensalidades. A partir de um 

dia em atraso, as mesmas serão encaminhadas para uma empresa terceirizada que cobrará o valor 

integral da mensalidade, mais juros, multas e encargos.   

II - Conforme cláusula 11- III do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, após 90 

(noventa) dias em atraso das mensalidades, o débito será encaminhado para protesto, de acordo com os 

ditames legais.   

Possibilitamos o reparcelamento das mensalidades, via cartão de crédito, diretamente na 

secretaria do Colégio; entre em contato com o setor da tesouraria. 

Reunião de pais - Acontecerá no dia 5 de julho conforme nosso calendário, às 17h, de forma 

presencial. 

   Entrega de Boletins - Conforme nosso calendário a liberação dos boletins será dia 20 de julho. 

Recesso Escolar- Lembramos que neste ano nosso recesso escolar está menor e vai iniciar no 

dia 21 de julho. 

Saída e Entrada- A partir do dia 26 de junho os alunos da Educação Infantil, ou seja, do pré ao 

5º ano, irão entrar e sair no portão de cima, e os alunos do 6º ano ao Ensino Médio irão entrar e sair no 

portão do estacionamento do CAV. 



 
Secretaria- Alguns pais ficaram devendo documentos a nossa secretaria no ato da matrícula, 

como histórico, entre outros, portanto nossa secretária Fabiane entrará em contato para lembra-los. 

Reposições - Havendo alguma dificuldade na realização de alguma avaliação no prazo 

estabelecido, pedimos que a escola seja comunicada (Secretaria e/ou Setor de Orientação), no prazo 

de 24h do término das mesmas. Fora dos prazos estabelecidos, deve ser apresentado um atestado 

médico do período. Outros casos a orientação é realizar a recuperação.  

Joias e uniforme - Lembramos que em nosso Colégio não é permitido nenhum tipo de joia, em 

nenhuma idade, e que o uso de uniforme é obrigatório. Qualquer dificuldade nosso coordenador de 

disciplina entrará em contato com os pais. 

Que Deus seja com todos, protegendo, dando saúde, paz, felicidade, amor e o sustento. 

Diretora Marilane Barcelos 

 

 


