Viamão, 02 de maio de 2019.
Circ. 006/2019
“Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se
compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo
eu não me esquecerei de ti.” Isaías 49:15
Solicitamos a sua atenção para as seguintes informações:
Concurso de Desenho: Como informado anteriormente, a Rede Educacional Adventista
está promovendo o I Concurso de Desenhos da Rede com a campanha: “Mãe, cuidado
que inspira”. A primeira etapa foi realizada nas unidades escolares nos dias 18 e 19/03 e
foram selecionados 4 desenhos de cada unidade, um de cada nível. Os desenhos
selecionados de nosso colégio foram dos alunos: Helena Gambarra dos Santos Fagundes
(Pré 5 manhã); Yan Fernandes Barreto (51), Marina Terra da Costa (91) e Evandir
Emanuel Ferraz Kleim (131). No dia 29/04 abriu a votação popular com os desenhos
classificados de cada unidade. Desta votação classificará apenas um desenho, o mais
votado.
Qualquer
pessoa
poderá
participar
da
votação
no
site: http://www.educacaoadventistasul.com.br/dia-das-maes/votacao. É possível votar
mais de uma vez, votando uma vez por dia. A votação encerrará no dia 08/05. Participe!
Programa em Homenagem às mães: As turminhas de Ed. Infantil ao 5º ano estão
preparando uma linda homenagem para as mães. O programa será no dia 09/05,
no auditório do Colégio. Para melhor organização faremos o programa no mesmo
formato do programa de Páscoa, em duas sessões. A primeira será das 18h às 19h e a
segunda sessão será das 19h30 às 20h30. As turmas do Pré 4 e 5 (turno manhã), Pré 4
(turno tarde), 11, 21,31 e 41 participarão na primeira sessão (das 18h às 19h), portanto
precisarão permanecer no colégio após a aula e as turmas Pré 5 (turno tarde), 12, 22, 32
e 51 participarão na segunda sessão (das 19h30 às 20h30) e precisarão estar no colégio às
19h.
Escola de Pais e Entrega de Pareceres e Boletins: No dia 13/05 teremos a Escola de
Pais no auditório do colégio, às 18h. Após, teremos a entrega de pareceres e boletins do
1º bimestre até às 20h30. Para os alunos de Ed. Infantil ao 5º Ano do EFI, a entrega será
realizada pelas professoras em suas respectivas salas. Para os alunos de 6º ano ao EM, a
entrega será realizada na secretaria. Os professores estarão à disposição em suas
respectivas salas para atendimento aos pais e responsáveis. Programe-se para vir, pois é
muito importante acompanhar a vida escolar de seu(sua) filho(a).
Estudos Bíblicos Especiais: A partir do dia 14 de maio, todas às terças-feiras, das 13h30
às 15h, teremos uma classe especial de estudos da Bíblia gratuito. Os interessados deverão
ter idade mínima de 13 anos e fazer sua inscrição na secretaria do colégio.
Impacto Esperança: No dia 24/05 as escolas da Rede Adventista estarão realizando o
Impacto Esperança, cujo objetivo é entregar gratuitamente para a comunidade livros com
temas que promovam a esperança. Este ano o tema será “Esperança para a Família”. Neste
dia nosso colégio estará realizando a ação no centro da cidade com uma representação
dos nossos alunos. Posteriormente enviaremos as autorizações.
Atividades Extraclasse:
 Escolinhas e Oficinas de futsal, handebol, basquete e vôlei: O valor da
prestação do serviço educacional das escolinhas é de R$80,00 e o valor das
oficinas R$40,00. Para realizar a inscrição e mais informações fazer contato com
a professora Silvane Santos, através do telefone/WhatsApp 51-984105985.
Escolinha Futsal Fund. II
Quartas e Sextas
14h30 às 15h30

Escolinha Futsal 8, 9 e 10 anos
Terças e Quintas
17h30 às 18h30
Oficina Futsal 5, 6 e 7 anos
Segundas
17h30 às 18h30
Oficina Handebol
Quartas
13h30 às 14h30
Oficina Basquete
Sextas
13h30 às 14h30
 Patinação: As aulas de patinação já iniciaram e acontecem às segundasfeiras, das 10h20 às 11h45, e às quartas-feiras, das 17h30 às 18h30. Mais
informações e inscrições com a professora Ana Carolina, F: 985097424.
 Ginástica Artística: O valor da mensalidade é R$70,00. As aulas são
nas segundas-feiras, das 17h15 às 18h, para os alunos de Ed. infantil e 1°
ano e, das 18h às 18h45, para os alunos de 2° ao 5° ano do EF. Mais informações
e inscrições com a professora Thauane, F: 991494630.
 Robótica: As aulas são realizadas todas as terças-feiras, das 17h30 às 18h30.
O valor da mensalidade é R$ 100,00. Para mais informações e inscrições falar
com a professora Suziane, F: 996495753.
Atenciosamente,
Marilane Barcelos Pereira
Administradora Escolar
...

