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Circular nº 005/2022
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2022.
O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura
seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com
a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
1 Coríntios 13:4-7

Queridos Pais e/ou Responsáveis,
Com grande satisfação me dirijo a comunidade escolar atráves desta Circular. Quero expressar
minha gratidão pela oportunidade de estar na direção do Colégio.
Sou o Professor Adanan Willian Encarnação Lima, tenho Formação em Ciências Contábeis e
Pedagogia com especialização em Gestão de pessoas, estudos em Teologia e Docência do Ensino
Superior. Atuo há mais de 12 anos como colaborador da Rede Adventista de Educação.
Nesta circular trago uma citação do livro "Pais Brilhantes, Professores Fascinantes" de Augusto
Cury, onde fala sobre a escola dos sonhos, e diz: "Qual é a escola dos seus sonhos"? Para mim, é a
escola que educa os jovens para extraírem segurança da terra do medo, sorriso das lágrimas e
sabedoria dos fracassados. A escola dos meus sonhos une a seriedade de um executivo e a alegria de
um palhaço. Na escola dos meus sonhos cada criança é uma jóia única, mais importante que todo
dinheiro do mundo. Nela, os professores e alunos escrevem uma belíssima história, são jardineiros
que fazem da sala de aula um canteiro de pensadores. Qual a família dos seus sonhos? A família dos
meus sonhos não é perfeita. Não tem pais infalíveis, nem filhos perfeitos. Mas aqueles em que pais e
filhos têm coragem de dizer um para o outro EU TE AMO, EU EXAGEREI, DESCULPE-ME. Na
família dos meus sonhos não existem heróis nem gigantes, mas amigos. Nela os pais dão risadas
quando perdem a paciência com os filhos. Um lugar simples, mas onde há gente feliz.
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Estimadas Mães,

Chegamos ao mês de maio. Temos muitas datas importantes em nosso calendário escolar,
mas não poderíamos deixar de mencionar uma data de muita relevância para a nossa sociedade
que é o dia das Mães.
Aproveitamos essa circular para homenagear você que é tão querida e amada.
Mãe não é apenas aquela que gera. Tem mãe que adota, tem aquela que cria, mas uma
coisa é fato: depois que uma mulher se torna mãe, ela nunca mais será a mesma.
Mãe é a primeira a dar condições para seus filhos viverem bem. É aquela que ama antes
de ser amada. Atende antes de ser chamada, beija antes de ser beijada, corre para o abraço
esquecendo o cansaço. Só uma mãe é capaz de se doar, de perdoar, de compreender, de aceitar
e não julgar.
Ser mãe é ser feliz somente por ser mãe!
Ser mãe é ser amor e amor que ninguém esquece!
Ser mãe é ser mãe e ponto.
Parabéns e feliz Dia das Mães!
Desejamos que a paz do Senhor esteja em seu lar e informamos as atividades do mês de maio.
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CALENDÁRIO ACADÊMICO – MAIO 2022
Segue as datas do nosso calendário:
01 - Feriado Dia do Trabalho
05 – Brinca comigo Mamãe
08 - Dia das Mães
09 a 13 – Avaliações – 2° Bim. AV 1
17 - Reunião Pedagógica – Educação Infantil e Fund. I
19 - Reunião Pedagógica – Fund. II e Ensino Médio
30 - Planejamento Pedagógico UNOB (Etapa I)
24 – Feriado Padroeira de Porto Velho
26 – Atividade Especial Pedagógica
28 a 29 – Sábado da Educação

REGRAS DE BIOSSEGURANÇA
Continuaremos o ano letivo de forma cautelosa e responsável, seguindo todas as
medidas de biossegurança necessária para manutenção da saúde de toda a comunidade
escolar. Lembramos a todos que o uso de máscara é facultativo em todo o ambiente
escolar.
Estaremos com as seguintes medidas de segurança:

Sinalização de distanciamento.

Totem de higienização.

Tapete sanitizante na entrada.

Higienização com álcool em gel no acolhimento dos alunos.

Higienização de equipamentos escolares.

UNIFORME
O uniforme proporciona segurança e a necessária identificação dos alunos como
estudantes que são, representando a tradição e os valores da Rede Adventista de Educação.
Confirme-se então, que o uniforme padrão é exigido em todo ambiente Escolar.
Informamos, ainda, que joias e adereços não são permitidos no Colégio.
Desde já agradecemos a compreensão de todos.
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HORÁRIO
1. Horários.
O descumprimento dos horários, de entrada e saída, traz inconvenientes para
todos. Observem com atenção!
ATENÇÃO!
• Solicitamos que as famílias (Educação Infantil e Fundamental I) saiam do carro
para receber seu filho no portão. É uma questão de segurança!
• Confirmamos a rotina do Portão Central.
• Manhã – Abre: 6h30 - Fecha: 7h30 – (entrada de alunos)
• Tarde – Abre 12h00 – Fecha 13h30 – (entrada de alunos)
•
•

Há uma rotina de horário diferenciado para a entrada de todos os alunos! Respeite-a!
O acesso à sala de aula limita-se aos alunos e professores, por isso, no momento
de entrada e saída de alunos solicitamos que evitem o trânsito dentro do ambiente
escolar.

OBS : Informamos a todos que poderão ser feitos possíveis ajustes nos portões escolares e serão
informados à comunidade escolar atráves de comunicados com antecêdencia.

ATIVIDADES EDUCACIONAIS
o Jogos escolares – Champions League
Os jogos estão ocorrendo no Colégio conforme tabela. Partimos para fase final deste evento
que será informado atráves de um comunicado especificico mostrando data e hora do jogo da
Final.
o Saída Pedagógica
Atividade direcionado para alunos do 7° ano fundamental que ocorrerá no dia 19/05.
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COMUNICAÇÃO
Nossos canais e horário de atendimento.





NOSSOS CONTATOS:
Recepção WhatsApp: (69) 3222-3810
Secretaria WhatsApp: (69) 3222-6709
Suporte Técnico WhatsApp: (69) 3222-6710
Site: https://portovelho.educacaoadventista.org.br

HORÁRIO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO COLÉGIO:
 7h às 18h, de segunda à quinta-feira
 7h às 17h, sexta-feira.
Não fechamos a secretaria no horário de almoço para melhor atendê-lo(a).
Sem mais, nos colocamos à disposição e desde já agradecemos a parceria constante e a
confiança na Educação Adventista.
Atenciosamente;

Direção Escolar.

Colégio Adventista de Porto Velho | Tel.: (69) 3222-3810
Av. Pref. Chiquilito Erse, 2166 - Agenor de Carvalho

