
 

“Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu 

Deus é contigo, por onde quer que andares”. Josué 1:9 

Circ. 005/2020                                                                                                    Viamão, 20 de março de 2020. 

Estimados pais ou responsáveis, 

Em virtude dos últimos acontecimentos mundiais, o Colégio Adventista de Viamão 

informa, está adaptando a forma de acesso aos conteúdos, criando um plano emergencial 

para todos os alunos. A aula que aconteceria na escola será dada em casa, no ambiente 

familiar de forma condensada. 

Nossos meios oficiais de comunicação são: CPB Provas ou aplicativo da Educação 

Adventista. Em anexo, estamos enviando o passo a passo para cadastro e acesso a estas 

ferramentas. Você pode acessar nosso site e obter todas as informações e cronogramas 

caso não tenha conseguido acesso ao CPB Provas. 

Para os alunos de Educação Infantil até o 5º Ano, as professoras regentes 

entregaram em mãos nesta semana algumas atividades para eles fazerem em casa nos 

próximos dias. Caso o aluno não tenha vindo para o colégio entre os dias 16/03 a 18/03, os 

responsáveis poderão buscar esses materiais no colégio, inclusive os livros didáticos, 

somente até segunda-feira, 23/03. Essas atividades estão disponíveis também no nosso 

site. 

Os boletos de abril até dezembro estão impressos e disponíveis em nosso colégio. 

Também estamos enviando por e-mail e pelo whatsapp. 

Para os alunos de todos os níveis, os responsáveis devem acessar diariamente os 

meios oficiais de comunicação do CAV. 

As datas de provas e trabalhos serão reagendadas e o calendário adaptado. 

Qualquer dúvida, entrem em contato com a secretaria do colégio por e-mail 

seccav.asr@adventistas.org.br , pelo telefone da diretora (51) 981442944 ou se for 

financeiro ligue para a tesoureira (51)996330418, pois teremos uma equipe de plantão. 

Não estaremos atendendo presencialmente a partir do dia 24/03/2020. 

Estaremos trabalhando na modalidade Home Office, para que nosso atendimento 

não pare, mas não esqueçam de procurar ajuda apenas em horário comercial, pois também 

precisamos descansar e cuidar de nossa saúde. 

Atenciosamente, 

A direção 

mailto:seccav.asr@adventistas.org.br

