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Viamão, 12 de agosto de 2021. 

 

Circular Nº  011 / 2021  

 

Prezados pais ou responsável, 

 

    Quero cumprimentá-los desejando que as bênçãos de Deus sejam profícuas em 

suas vidas. 

    Este contato tem como objetivo informá-los oficialmente sobre algumas mudanças 

que estão ocorrendo no Colégio adventista de Viamão. Estou chegando para dirigir o 

Colégio Adventista de Viamão em substituição a professora Marilane Barcelos que foi 

transferida para uma unidade da rede, na cidade de Pelotas.  

     Me chamo Laureci Bueno do Canto e estou vindo do Colégio Adventista de Gravataí, 

onde trabalhei nos últimos quatro anos e seis meses. 

    Comunico também, a chegada do financeiro Giovani Silva da Rocha que substitui a 

profissional Tanise Signorini que está sendo transferida para o Colégio Adventista de 

Porto Alegre. 

    O pastor e professor Eduardo, por motivos familiares, precisou retornar para Curitiba, 

sua cidade de origem. Para o seu lugar está chegando o pastor João Ricken. 

    Estamos cientes que as mudanças causam um certo desconforto, porém 

acreditamos que elas também promovem crescimento tanto para o profissional, quanto 

para a instituição. 

    Destaco inicialmente que para o desenvolvimento pleno dos nossos alunos, seu (s) 

filho (s), precisamos manter construída a “ponte” que liga a família e o colégio, pois 

quando esta relação é intensa e consolidada promove no educando uma sensação de 

segurança que permite o seu crescimento em todos os aspectos: físico, mental, 

emocional e espiritual, independente da crença doutrinária. 

    Agradeço imensamente sua confiança na rede adventista de ensino ao nos conceder 

a honra e o privilégio de participar na formação educacional do seu filho (a). Estou 

comprometido em buscar juntamente com a equipe de profissionais do colégio e com 
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o apoio da mantenedora as melhores condições tanto na estrutura física quanto no 

pessoal, visando um trabalho de excelência.  

   Drive Thru dos Pais: Informamos que no dia 15/08/2021 teremos nosso Drive Thru 

de dia dos pais, o evento será realizado aqui no colégio nos seguintes horários: 8h às 

9h para o Ensino Médio; 09h às 10h para as turmas de 6°, 7°, 8° e 9° do Ensino 

Fundamental 2; 10h às 11h para as turmas de 3º, 4º e 5º Ano do EF 1; e 11h às 12h 

para as turmas de Educação Infantil, 1º e 2º Ano. Querido pai, venha buscar o seu 

presente! 

Estou inteiramente à sua disposição para quaisquer dúvidas ou necessidades 

eventuais. 

Cordialmente. 

Diretor Laureci Bueno do Canto     

 

 

        

  

          

 

 

 


