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Editorial

D

esde que a Rede Educacional Adventista iniciou suas atividades há 120 anos, nosso
objetivo sempre foi oferecer o que existe de melhor em educação, tecnologia e
serviços. Em um mundo cada vez mais competitivo, atender às expectativas de nossa
Rede Educacional é desafiador.
Assim, a Rede Educacional Adventista chega em 2020 consolidando várias tecnologias.
Uma delas é o Portal Educacional Adventista, com acesso a todos os nossos alunos das
unidades escolares, atendendo professores e pais com vários serviços. Serão inúmeras
ações desenvolvidas nas áreas acadêmica e pedagógica.
Cada vez mais, o papel do professor é fundamental na vida estudantil e na futura carreira
profissional de nossas crianças e jovens.
Hoje, vemos médicos, dentistas, geógrafos, engenheiros, advogados, historiadores e
pessoas de tantas outras áreas envolvidas com educação. Mas, são os professores que
levam sua paixão e entusiasmo para a sala de aula. Esses profissionais podem fazer os
olhos dos alunos brilharem e, mais que isso, podem dar condições para crianças e jovens
visualizarem um mundo muito mais amplo e rico de oportunidades.
Para que isso ocorra, há a necessidade de professores e funcionários cristãos, que
estimulem nossos estudantes a construir o conhecimento. O conhecimento não é o único
fator responsável para a construção de uma carreira. É preciso também desenvolver
competências e habilidades individuais, autoconfiança, valores, limites, amor a Deus...
A escolha da escola é um exemplo muito forte da necessidade de autoconfiança. Muito
mais que a travessia para a universidade, ela é também a porta de entrada para o mundo
das responsabilidades, sendo que essas não se limitam a estudar e tirar boas notas, mas,
acima de tudo, construir um caráter sólido, que os prepare para a cidadania terrestre e
celeste. O professor é o sustentáculo desse processo.

“

Alicerçado em valores éticos, morais e espirituais, temos a certeza de
que todos os nossos professores e alunos, terão um ano letivo cheio de vitórias.
Essa é a Educação muito além do ensino.”
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Sistema Educacional Adventista

A Organização Adventista está presente em 165 países, atuando nas áreas de Saúde,
Assistência Social, Religiosa e Educacional, com milhares de instituições e pessoas
envolvidas no sentido único de promover melhoria nas condições de vida e cidadania
humana através do desenvolvimento das potencialidades do indivíduo nos aspectos
físico, mental, social e espiritual.
O Colégio Adventista que você escolheu estudar é parte de uma rede mundial de
colégios que hoje, abrange 165 países, com ensino desde a Educação Infantil até a Livre
Docência.
São mais de 1.864.352 alunos.
No Brasil, há mais de um século, o Colégio Adventista contempla todos os estados,
com 471 unidades e 195.054 alunos. Além dessas unidades, a organização mantém
07 colégios em regime de internato com Educação Básica e Superior e um Centro
Universitário em São Paulo.
No Estado do Rio do Sul atuamos no preparo e desenvolvimento de mais de 18.000
alunos nos diversos níveis e modalidades de ensino. Todos as unidades no Estado
seguem uma mesma proposta pedagógica e um único regimento, possibilitando aos
alunos tranquilidade na transferência entre as diversas unidades da rede e assegurando
a continuidade do seu processo de desenvolvimento.

Manual da Família

O Manual da Família é uma ferramenta bastante útil a todos os envolvidos no processo
de aprendizagem. Para 2020, ele está totalmente reformulado e tem como objetivo tornar
mais transparente e esclarecedor o funcionamento da escola. Assim, muitos problemas
serão evitados, diminuindo a produção de comunicados e sanando dúvidas.
Como instituição educacional, a integração lar-escola é muito valorizada, por isso
este Manual contém informações gerais do interesse do aluno e dos pais, o que servirá
de subsídio e orientação ao longo do processo educacional e irá favorecer o êxito pleno
que se deseja alcançar.
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Estrutura Organizacional

O Colégio Adventista dispõe dos seguintes serviços:
DIREÇÃO
Responde pela administração da Escola, seu planejamento, coordenação, execução e
avaliação das atividades administrativas e pedagógicas.

SECRETARIA
É responsável por toda a escrituração, arquivos e fichários referentes à vida escolar do
aluno e da Escola. A cada bimestre divulga os resultados e aproveitamento através do
Boletim Escolar.

TESOURARIA
É responsável pel planejamento, coordenação, execução e controle das atividades
financeiras da Unidade Escolar.

SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Orienta o trabalho pedagógico do corpo docente; coordena e participa da elaboração
do planejamento pedagógico; analisa os instrumentos de avaliação e organiza todo
processo educacional.

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Proporciona e estimula o estreitamento do vínculo entre o aluno e todos envolvidos no
processo educacional (família, professores, funcionários e equipe técnico-pedagógica).
Tem como objetivo tornar sempre mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem.

SETOR DE DISCIPLINA
Assessora o Diretor em suas atribuições, objetivando manter na escola um bom ambiente
educacional.
Controla a disciplina do corpo discente e zela pela boa ordem nas dependências e
arredores da Escola.
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Orientações Secretaria / Tesouraria
COMUNICADOS
Frequentemente os alunos recebem um comunicado com informações de eventos e
atividades que ocorrerão no decorrer do ano letivo. Essas informações também são
disponibilizadas no site da unidade escolar e por e-mail.
Mantenha seu e-mail atualizado na Ficha Cadastral do aluno para que você possa receber
todas as informações da unidade escolar.

MUDANÇA DE TURMA / TURNO

Eventuais pedidos de mudança de turno deverão ser dirigidos ao Orientador Educacional,
a quem cabe a análise de decisão, considerando a peculiaridade de cada passo e a
existência de vaga.
Os alunos que não renovarem matrícula dentro do prazo fixado pela Unidade Escolar
ficam sujeitos à matrícula no turno/turma em que houver vaga.
As transferências internas para outro turno/turma são excepcionalmente concedidas no
final de cada Etapa de Avaliação, sob as seguintes condições:
Existência de vaga no turno/turma pretendidos.
Por recomendação da Orientação Educacional.

TRANSFERÊNCIAS

As transferências para outro estabelecimento de ensino são concedidas mediante
solicitação do responsável pelo aluno, preferencialmente ao final de cada Etapa de
Avaliação. Após esse processo, não caberá o direito de realização de qualquer ato escolar,
conforme contrato de prestação de serviços. A transferência só poderá ser solicitada pelo
responsável legal na Secretaria até o último dia útil do mês, evitando-se o pagamento da
parcela do mês subsequente.
Será recomendada a transferência pela Direção quando esgotadas todas as tentativas
socioeducativas.

SEGURO ACIDENTE
Todos os alunos são segurados contra acidentes. Caso ocorra qualquer tipo de acidente
com o aluno, ele será encaminhado para o hospital conveniado com o colégio. Enquanto
encaminhamos o aluno, a escola imediatamente comunicará os responsáveis legais. Por
isso, endereços e telefones atualizados são imprescindíveis.

LIVROS E UNIFORMES
Os livros didáticos, paradidáticos e uniformes são de uso obrigatório. Contamos com a
colaboração dos pais no sentido de adquirirem o referido material o mais breve possível
para que seu filho não tenha problemas de acompanhamento nas aulas. São realizados
Feirões para aquisição de materiais durante o período de matrículas. Informe-se na
secretaria da sua Unidade Escolar.
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MENSALIDADES
O boleto será enviado pelo aluno ou através do e-mail cadastrado na secretaria da escola.
Se você, pai ou responsável, não recebeu seu boleto, dirija-se à Tesouraria da Escola
para obter uma 2ª via, ou solicitar via e-mail ao departamento financeiro de sua unidade
escolar, pois, após o vencimento que ocorre no dia 10 de cada mês, não é possível
tirar juros e multa. Os pagamentos efetuados após o vencimento sofrerão acréscimo de
acordo com a legislação em vigor.
Os pagamentos deverão ser feitos em qualquer agência bancária até o vencimento.
Sugerimos aos pais que guardem os recibos quitados, pois são documentos que
comprovam o pagamento dos mesmos.
Lembrete: No contrato, a data de vencimento é todo o dia 1º de cada mês. A data limite
para o pagamento será até o dia 10, sem juros e multas.
Solicitamos aos pais a gentileza de efetuarem os pagamentos das mensalidades até o
dia determinado no boleto. Evitem cobranças pagando pontualmente seus boletos.
Agradecemos a contribuição e apoio na realização dos projetos de nossa escola, e desta
forma queremos apresentar-lhe algumas informações importantes que estarão vigentes
no ano letivo de 2020, quais sejam:
I - O desconto pontualidade, está atrelado ao pagamento em dia das mensalidades,
e, a partir de um dia de atraso, as mesmas serão encaminhadas para uma cobradora
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 de atraso das mensalidades, o débito será encaminhado para protesto,
de acordo com os ditames legais.
Em função de uma possível troca de banco, encaminhamos aos senhores apenas os
três primeiros boletos referentes ao ano letivo de 2020 dos meses de janeiro a março. Os
demais boletos serão enviados posteriormente.
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Orientações Setor Pedagógico Educacional
TEMA DE CASA
O tema de casa é necessário para desenvolver a autonomia, responsabilidade,
perseverança e autoconfiança do aluno. Exceto em casos especiais, como pesquisas ou
atividades específicas que terão prazo determinado pelo professor para serem entregues,
o tema deverá ser feito sempre para o dia seguinte. Os temas estarão disponíveis no
portal da unidade escolar.

TRABALHOS EM GRUPO
A unidade escolar não solicita trabalhos em grupo fora do horário da aula para o
Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio. Os mesmos são organizados em sala,
onde cada aluno recebe a função que desempenhará para o todo do trabalho.

AGENDA ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO
Visando melhorar a comunicação entre a escola e pais e com o objetivo de ensinar a
organização e disciplina, recomendamos o uso da agenda, devendo ser utilizada pelo
aluno para anotações, observações, registros de tarefas, trabalhos, provas e notas.
É de suma importância o acompanhamento diário de seu(sua) filho(a) através de:
•

Comunicados por parte da escola;

•

Observação da Agenda Escolar e Calendário Escolar;

•

Data dos temas, trabalhos e pesquisas;

•

Acesso ao site da escola;

•

Cronograma de avaliações;

Os eventos, programações ou outras atividades fora do horário, serão comunicados por
escrito ou via e-mail com antecedência pela unidade escolar.
A agenda escolar será o veículo de comunicação entre a escola e família, e deverá ser
verificada diariamente.

AVALIAÇÕES E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS
Seguir o cronograma de Avaliações. Através dele, tem-se antecipadamente o conteúdo
das provas e suas datas, divulgados aos pais em comunicado e no site da unidade
escolar. O conteúdo e datas das recuperações também constam nesse cronograma.
Caso o aluno falte no dia da avaliação, os responsáveis devem entrar em contato imediato
com o setor de Orientação Educacional.
Os trabalhos fazem parte dos Instrumentos Avaliativos de cada bimestre, portanto serão
enviados no cronograma das avaliações.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da unidade escolar, é componente
curricular obrigatório da Educação Básica.
O aluno dispensado da prática da atividade por motivos médicos, deverá apresentar
Atestado Médico justificando o afastamento.
As questões relacionadas às dispensas ou ausências às aulas de Educação Física
deverão ser tratadas no Serviço de Orientação Educacional.

ATESTADO MÉDICO

Afastamento por doenças contagiosas: assim que a eventual moléstia seja detectada,
cabe aos pais comunicar a unidade escolar imediatamente, apresentando o Atestado
Médico (Dec. Lei 1044/69).
Doenças infectocontagiosas: A unidade escolar solicita que os pais comuniquem
prontamente à secretaria quanto da ocorrência de doenças infectocontagiosas.
Os atestados médicos não abonam, apenas justificam as faltas, dando ao aluno o direito
de, por exemplo, realizar novas provas perdidas em função da falta.

PROVA DE SEGUNDA CHAMADA

A participação do estudante em todas as provas marcadas previamente é obrigatória.
Doença - Quando o aluno faltar por motivo de doença deverá apresentar ao SOE o
atestado médico até 48 horas após a volta às atividades normais para agendamento da
prova de segunda chamada.
Luto - Em caso de luto familiar apresentar ao referido setor a justificativa dos pais ou
responsáveis, por escrito, até 48 horas após a volta às atividades normais.
Competição ou Serviço Militar - Em caso de afastamento para competição ou serviço
militar, deverá ser apresentada com, no mínimo, 48h de antecedência do afastamento,
uma declaração dos órgãos competentes com as datas previstas para as atividades que
o manterão afastado.
Viagem ou outro motivo - Em caso de viagem programada e comunicada ao SOE,
a ausência deverá ser justificada com no mínimo 48h de antecedência mediante o
pagamento do valor estipulado pela Unidade Escolar.
Somente os motivos acima darão ao estudante o direito de realizar a prova de segunda
chamada.
Uma nova prova deverá ser elaborada pelo professor/professora da disciplina,
encaminhada ao SOP e aplicada pelo SOE em data previamente estabelecida pela
unidade escolar.
Caso não apresente as justificativas mencionadas acima será submetido à prova de
recuperação bimestral.
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CASOS DE ENFERMIDADE E MEDICAÇÃO

Em caso de enfermidades ou febres os pais serão comunicados imediatamente e deverão
providenciar a retirada do aluno para os devidos cuidados.
A escola não medica em nenhuma situação. O aluno que já estiver com sintomas de
enfermidade não deverá ir à escola.

CANTINA

Nossa cantina conta com alimentos saudáveis e nutritivos, como: sucos, lanches naturais,
salgados assados, frutas, entre outros.
Os pais têm a opção de comprar lanche na cantina ou enviar diariamente um lanche para
o horário do recreio. Solicitamos que os pais evitem o envio de salgadinhos, refrigerantes,
pipoca e guloseimas, pois desejamos promover uma alimentação saudável para a criança.
Chicletes não são permitidos na Escola, enquanto balas, pirulitos, refrigerantes e doces
de maneira geral devem ser evitados.

COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Não será permitida a realização de festinhas de aniversário nas dependências da unidade
escolar.
Convites para festas de aniversário realizadas fora da escola, somente deverão
ser enviados quando o convite se estender a todos os alunos da sala, para evitar
constrangimento. (Educação Infantil ao 5º ano)

DIA DO BRINQUEDO (Ed. Infantil)

Em um dia da semana, determinado pela escola, as crianças da Ed. Infantil poderão
trazer brinquedos de casa. São recomendados jogos e brinquedos que possam ser
compartilhados. É importante que os brinquedos contenham identificação (nome e série
da criança).
A criança deve evitar trazer brinquedos frágeis e caros. Brinquedos pontiagudos e aqueles
que incitem a violência, bem como videogames e aparelhos eletrônicos (celulares, ipods,
tablets e similares) não são permitidos mesmo desligados.

CONTATO COM O PROFESSOR

Educação Infantil ao 5º Ano: Sempre que necessário, envie um comunicado via agenda
solicitando um momento com o professor e o mesmo agendará junto ao Setor Educacional
a data e horário, conforme disponibilidade do profissional.
6º ao Ensino Médio: agendar com o setor Educacional.

ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Caso o aluno apresente a necessidade de acompanhamento especializado,
o responsável deverá entrar em contato com o SOE – Setor de Orientação
Educacional – para que suas necessidades específicas sejam atendidas.
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PASSEIOS PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS

Acontecem ao longo do ano e serão comunicados com antecedência para o envio da
autorização dos responsáveis e para os acertos necessários junto à Tesouraria. As datas
para inscrição deverão ser observadas para que haja a devida organização.

SIMULADO ENEM INTERATIVO

O programa Enem Interativo é mais do que um simulado, é uma ferramenta de análise e
gestão do aprendizado.
As questões calibradas e o cálculo dos resultados pela Teoria de Resposta ao Item (TRI)
minimizam o impacto dos “chutes” sobre a nota e valorizam o nível de proficiência do
educando em relação ao conteúdo. Com o Enem Interativo é possível obter resultados
mais precisos e desenvolver estratégias de estudos para o Enem. Conheça abaixo os
recursos e benefícios do programa:
•
•
•
•
•

Simulação da aplicação do Enem: conteúdo e estrutura da prova, regras e orientações.
Média equivalente ao Enem.
Plano de estudo dirigido (videoaulas) com ênfase nas habilidades e assuntos que
apresentaram maior dificuldade.
Painel de estatísticas.
Gráfico comparativo dos resultados obtidos no ano.

Tudo isso estará à disposição do aluno na Plataforma on-line ENEM INTERATIVO.
(https://login.cpbedu.me/)

A nota do simulado valerá bônus acrescido na média, de acordo com o seu rendimento,
nas disciplinas realizadas, exceto redação. O bônus será concedido para os alunos de
acordo com os resultados obtidos:
0 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

501 - 600
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
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SISTEMA IMAGINIE
O Colégio possui uma parceria com a empresa Imaginie, especialista no preparo dos
alunos para a realização da redação do ENEM e dos principais vestibulares do Brasil.
Esta empresa é reconhecida como a maior plataforma de correção e ensino de redações
do Brasil visando a potencialização de resultados e preparo acadêmico. Atenderá os
alunos do 8º. ano ao Ensino Médio.
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Orientações Programas
INTERCÂMBIO

É oferecido para os alunos, a partir do 8º ano, um programa de Intercâmbio Linguístico e
Cultural com 15 dias nos EUA ou Europa.
Ao participar deste intercâmbio, o aluno adquire:
•
•
•

Conhecimento intelectual e pessoal;
Vivência com a língua inglesa;
Conhecimento da ciência, cultura e arquitetura da cidade/país.

FORMATURAS

É oferecido pelo colégio um programa especial a todos os alunos formandos do Ensino
Fundamental e Ensino Médio. É importante a participação de todos na sessão solene e
no culto de gratidão.
Alguns aspectos importantes:
•
Momento de agradecimento a Deus e aos pais;
•
Cerimônia de conclusão do curso;
•
Comemoração da vitória por mais uma etapa estudantil concluída;
•
Confraternização das turmas;
•
Registro, tanto para os familiares como para o colégio, quanto ao crescimento
acadêmico alcançado.
Estes eventos são promovidos pela Direção da escola, ocorrendo de acordo com os
padrões e regimento interno da instituição.
Obs.: A escola não organiza, não autoriza, nem reconhece festas, viagens e comemorações
de qualquer natureza na unidade escolar ou fora dela, como jantares, bailes e outros
eventos organizados pelos alunos por ocasião da formatura.
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Orientações Setor Disciplinar
Acreditamos que, sem disciplina, não há aprendizado. Para se alcançar êxito e melhor
aproveitamento nos estudos, espera-se que haja participação e empenho no processo,
tanto do aluno, como dos pais ou responsáveis.
Por isso, no ato da matrícula é assinado um resumo do Regimento Escolar que trata de
direitos e deveres, além das sanções disciplinares. Converse em casa com o aluno sobre
as normas da escola descritas neste documento.

SERVIÇO DE NOTIFICAÇÕES

Este serviço permite ao responsável um acompanhamento diário da situação acadêmica
e disciplinar do aluno. Quando necessário, é enviado um documento que deve ser
assinado e devolvido à Escola.
•
•
•
•

PENALIDADES

Aconselhamento e advertência verbal, pelo professor, em classe;
Advertência escrita, encaminhada aos pais pela Administração ou Setor Disciplinar;
Reunião com os pais, solicitada pela Orientação Educacional ou Professor envolvido;
Afastamento da aula, determinada pelo professor por motivos de atraso, falta de
material ou conduta imprópria;
•
Afastamento das aulas, determinada pelo Setor Disciplinar ou Administração em
função da gravidade e reincidência, por determinado período;
•
Relatório de baixo empenho acadêmico, emitido pelo Setor Educacional. Tal medida
aplica-se ao aluno com empenho escolar inadequado e insuficiente, depois de
seguidas intervenções e insistência do professor sobre ele;
•
Termo de compromisso, assinado pelos pais do aluno, determinando uma radical
mudança de conduta escolar;
•
Sanção disciplinar, decidida no Conselho de Classe, para os casos necessários.
Obs.: As situações não previstas neste regulamento interno serão definidas pela Direção
da Escola, em consonância com os princípios que norteiam a Instituição, com base no
Contrato de Prestação de Serviços e Regimento Escolar, nas leis vigentes e em consenso
com a Diretoria de Ensino.
As penalidades descritas neste regulamento serão aplicadas com o respaldo e a
concordância formal dos pais e responsáveis, expressos no ato da assinatura do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. A Escola poderá variar ligeiramente a
sequência das sanções, dependendo das circunstâncias, agravamento e atenuantes de
cada ocorrência.
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PONTUALIDADE

A pontualidade tem como objetivo formar no aluno o senso de responsabilidade.
•
Casos especiais de atrasos serão resolvidos pela direção desde que haja justificativa
pessoal dos pais e/ou responsáveis ou por escrito na agenda;
•
Cada atraso gera uma ocorrência;
•
A frequência às aulas é obrigatória;
•
A falta, quando ocorrer, deve ser justificada pelos pais ou responsáveis, especialmente,
se o aluno perder prova;
•
Observe que as aulas das sextas-feiras à tarde têm seu término mais cedo;
•
Não serão permitidos (a não ser em casos extremos) atrasos na chegada ao colégio
prejudicando o bom andamento das aulas.
•
Obs.: O limite permitido de atrasos por mês será de apenas três. Caso ultrapasse o
limite, o aluno receberá uma advertência por escrito. Se persistirem os atrasos, será
emitido um Termo de Ciência a ser assinado pelos pais ou responsável.
•
Não é permitida a entrada de aluno após o término da 1ª aula para ambos os turnos. O
prejuízo de conteúdos e atividades, é de responsabilidade do aluno e responsáveis.
Os 10 minutos de tolerância, após as entradas da manhã e da tarde, não dão direito a
atrasos contínuos.

SAÍDA DA ESCOLA

O aluno só poderá sair da escola após o término da última aula ou mediante a solicitação
pessoal dos pais. Os pais que precisarem buscar seus filhos, antes do término das aulas
deverão solicitar autorização à Direção. Pedimos que a solicitação seja por escrito ou
pessoalmente, nunca por telefone.
Obs.: O aluno que falsificar assinatura dos pais será disciplinado. Se o aluno burlar as
regras e sair sem autorização, será passível de disciplina.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos desde o 1º dia de aula, em todas as
atividades do colégio, inclusive atividades externas como: passeios, jogos, etc.
•
O uniforme é composto por: calça, camiseta e agasalho;
•
O calçado deve ser tênis. Não é permitido o uso de chinelo, sandália ou crocs;
•
Não é permitido descaracterizar ou customizar o uniforme; ele deve ser mantido na
forma original;
•
Colocar nome legível no uniforme, pois o colégio não se responsabiliza em caso de
perda.
•
Cada ausência do uniforme gera uma ocorrência;
•
Para alunos da Educação Infantil, recomendamos mandar uma troca de roupa para
emergência. A escola não possui reserva para estes casos.
Observações:
•
Em casos que exijam o uso de chinelos ou sandálias (pés machucados) o aluno deve
apresentar recomendação escrita do médico;
•
Mesmo durante o inverno, o uso do uniforme deve ser preservado. Existem várias
opções de casacos e jaquetas que compõem o uniforme e devem ser adquiridos
para os dias de frio mais rigoroso.
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APARELHOS ELETRÔNICOS

O uso é proibido em sala de aula conforme LEI ESTADUAL Nº 12.884, DE 03 DE
JANEIRO DE 2008. (publicada no DOE nº 003, de 04 de janeiro de 2008). O colégio não
se responsabiliza por objetos como: iPod, máquina fotográfica, aparelho celular, mp3,
mp4, games, smartphones, tablets e outros. Caso sejam encontrados, serão guardados
para serem entregues posteriormente.

JOIAS E ADORNOS

Conforme regimento escolar, não é permitido o uso de brincos, piercing, colares, pulseiras
e outros, implicando em ocorrência e/ou advertência.

UNHAS

Maquiagem e esmalte nas unhas devem ser de cores discretas.

CABELOS

O cabelo masculino deve ser curto, com cor e corte discretos.
Da mesma forma, o cabelo feminino deve ser usado com cor e penteado discreto.

BONÉS

Não é permitido o uso de boné na sala de aula, auditório do colégio e nas aulas de
educação física.

ENTRADA NA ESCOLA

Visando à segurança, organização e atendimento dos alunos na entrada e saída, os pais
devem deixar e buscar seus filhos no portão da escola.
Pedimos aos responsáveis que não adentrem ao portão da escola.
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Outros Serviços
TRANSPORTE ESCOLAR

É realizado por profissionais sem vínculo com a escola. Cada responsável deverá verificar
se o transporte está devidamente cadastrado e autorizado pelo DETRAN. A escola não
tem transporte escolar próprio.
O responsável pelo aluno deverá acertar diretamente com o transportador.

SITE DO COLÉGIO / PORTAL EDUCACIONAL

No site você pode conferir todas as notícias do que acontece no colégio, os próximos
eventos, calendário anual, cronograma de provas e trabalhos, fotos e vídeos, e ainda
compartilhar essas informações com seus amigos nas redes sociais, curtindo nossa fan
page no Facebook e nos seguindo no Twitter e Instagram.
O Net Tarefas é um serviço disponibilizado para acompanhamento de tarefas, trabalhos
e provas.
Cada aluno e responsável tem acesso a uma área restrita, cadastrado com e-mail e senha
pessoais, para conferir boletins on-line, faltas parciais, ocorrências, situação financeira,
entre outros.

Lembretes Importantes aos Pais
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialogue com seu filho para ver se ele está se adaptando à escola, aos colegas e
aos professores;
Verifique diariamente seus cadernos, acompanhando de perto o seu desempenho
nas tarefas;
Estabeleça um horário fixo para que o seu filho faça os deveres de casa;
Propicie um lugar de estudo que favoreça a concentração e que seja razoavelmente
confortável, bem iluminado e ventilado;
Ensine-o a ter à mão tudo o que for precisar durante o estudo: régua, apontador,
dicionário, para evitar interrupções desnecessárias que roubarão tempo e dificultarão
a concentração;
Jamais assuma as tarefas de seu filho. Você deve orientá-lo em suas tarefas, mas
nunca fazê-las por ele;
Não exija a perfeição de seu filho; assim fazendo, você poderá causar ansiedade e
frustrações. Exija apenas o melhor que possa fazer;
Através da execução responsável das tarefas caseiras, você poderá desenvolver em
seus filhos hábitos de estudo para os anos vindouros;
Não esqueça que seu principal conselheiro é JESUS CRISTO e em oração peça a
Ele ajuda constante. Então, a Escola irá completar a tarefa de educá-los.
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Passos para o Sucesso do Aluno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizar os materiais de estudo de acordo com o grau de dificuldade, passando
das tarefas mais simples para as mais complexas;
Fixar um horário e estudar diariamente em casa, no mínimo 2 horas;
Revisar diariamente em casa os conteúdos estudados em aula;
Fazer em casa todas as tarefas e trabalhos;
Entregar pontualmente as tarefas marcadas (trabalhos, pesquisas, entre outros);
Ter fixado em casa, no local de estudo, o horário de aula, dias de provas e trabalhos;
Trazer para aula o material escolar completo;
Ser assíduo, dedicado e pontual às aulas;
Ter diariamente momentos para hábito da boa literatura;
Ao estudar, buscar entender os conteúdos propostos, ao invés de decorar.

Obs.: Não esqueça, tome conhecimento do Código Disciplinar e ponha-o em prática.

Projetos Pedagógicos
REVISTA HISTÓRIA DA VIDA

A Educação Adventista, em parceria com a Casa Publicadora Brasileira, estabeleceu
a meta de auxiliar os alunos a compreenderem a origem da vida sob o ponto de vista
científico relacionando-a com a Bíblia.
O principal objetivo desse projeto é despertar no aluno o espírito investigativo a partir
de seu conhecimento prévio e dos artigos apresentados nas revistas.
Por abordar assuntos científicos em uma linguagem muito própria e de domínio do
público a que se propõe, o projeto tem sido um sucesso, tendo em vista que o mesmo
é desenvolvido de forma interdisciplinar correlacionado com o conteúdo que está sendo
trabalhado em cada ano escolar.
Em cada semestre, são trabalhadas 4 revistas. No primeiro semestre, de março a
junho e no segundo semestre, de agosto a novembro.
O projeto estende-se a todos os alunos, do 6º ao 9º ano – Ensino Fundamental II.
Cada revista apresenta um tema central com diversas informações sobre o assunto.
ORIENTAÇÃO AO VESTIBULANDO
O setor de Orientação Educacional acompanha os estudantes neste novo momento
de suas vidas.
Dessa forma, o serviço de orientação ao vestibular caracteriza-se por:
•
Orientar os alunos na escolha das principais instituições de Ensino Superior
existentes no Brasil;
•
Explicar as normas de funcionamento dos principais vestibulares, destacando suas
especificidades (inscrições, provas, pesos de cada disciplina, critérios de seleção e
estatísticas referentes à relação candidato / vaga);
•
Auxiliar nas inscrições para os vestibulares das principais instituições de Ensino
Superior;
18
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•
•
•

Facilitar o acesso às listas de aprovados nos mais diversos vestibulares;
Oferecer “links” dos sites das Universidades, Faculdades e das instituições que
realizam os vestibulares, como FUVEST e VUNESP;
Fornecer e atualizar as informações das principais instituições.

PMDS E PMDE
Cereais (raízes), frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético
escolhido por nosso Criador – CSRA, 81.

Ao analisarmos a Bíblia, podemos continuamente comprovar o quanto Deus se
preocupa com a saúde do ser humano, deixando-nos várias recomendações alimentícias,
pois hoje, não só a palavra de Deus, mas também a ciência nos comprova que nossa
alimentação está intrinsecamente ligada com nossa saúde.
Como uma Rede de Escolas Criacionistas, acreditamos que fomos projetados,
formados e resgatados por um Deus amoroso, e que em meio a tantos detalhes desse
projeto de criação, Ele também pensou em uma alimentação equilibrada, que desse
os subsídios necessários para que o corpo humano funcionasse integralmente e
perfeitamente.
Esse Projeto tem como objetivo desenvolver com as crianças, não só uma alimentação
natural, mas uma readequação no estilo de vida, alcançando uma vida com maior
qualidade, com plena saúde e bem mais próxima do ideal que Deus sonhou para nós.
Nele as crianças terão a oportunidade de aprender o quanto uma alimentação natural
pode influenciar em seus estudos, em sua força e vigor físico, em seu estado emocional,
em suas relações com os amigos e família, e até mesmo em sua relação com Deus, o
nosso criador.
Sendo assim, no decorrer do ano letivo, por meio de diversas estratégias desenvolvidas
no ambiente escolar, os alunos analisarão os benefícios que os 8 hábitos naturais,
chamados de “8 Remédios de Deus”, podem trazer a nossa saúde. São eles:

1 Água Pura

2 Luz Solar

3 Exercício Físico
4 Ar Puro

5Alimentação Natural
6 Repouso

7Temperança e Equilíbrio
8Confiança em Deus

O projeto estende-se a todos os alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino
Fundamental I, e almejamos com ele contribuir para uma melhora significativa não só na
vida e saúde dos nossos alunos, mas também de suas famílias.
Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para
glória de Deus – I Coríntios 10:31.
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Projeto de Leitura - (RELI)

A

leitura é fundamental para o aprendizado e o desenvolvimento acadêmico dos alunos,
isto é um fato. O hábito da leitura é um dos mais importantes para o desenvolvimento
do intelecto e também o caminho mais curto para adquirir conhecimento. Em meio ao boom
tecnológico das últimas décadas, esse hábito acabou ficando de lado, sendo substituído
primeiro pela televisão, depois pelos computadores, pelos videogames e agora pelos
smartphones. Formar leitores em nossos tempos é um grande desafio. Como poderíamos
inspirá-los a ler mais? Sabemos que existe uma pluralidade de gêneros literários, hoje
temos a nosso dispor livros que atendem diversos gostos: livros para divertir, para
imaginar, para conhecer outras culturas, para estudar; livros que abordam valores e boas
atitudes, que têm personagens com os quais eles se identifiquem.
O projeto propõe aos alunos a leitura de 8 livros por ano, sendo 2 por bimestre. A aquisição
de dois títulos é de responsabilidade do aluno, (já estão inclusos na lista de materiais)
e os demais estarão à disposição na biblioteca – o uso destes pelo aluno seguirá o
regulamento da biblioteca, ou seja, serão emprestados por 7 dias, podendo ou não ser
renovados por mais 7 dias dependendo da disponibilidade. Os livros que serão utilizados
foram previamente escolhidos por uma comissão de literatura composta por pedagogos e
bibliotecários e estão listados em uma revista chamada Reli - Revista anual que tem como
objetivo ajudar a organização acadêmica e aguçar a curiosidade sobre os livros propostos
para o ano letivo. Na escolha dos títulos indicados, foi levado em consideração a faixa
etária e os conteúdos indicados para cada nível acadêmico, observando os descritores
trabalhados que serão trabalhados em cada ano, descritores estes que são baseados na
matriz de referência da BNCC. Esta revista estará disponível no formato digital no site da
escola na aba biblioteca.
A partir das leituras, atividades poderão ser desenvolvidas, propondo diferentes formas
de interpretar e apresentar os textos lidos. Buscando desenvolver habilidades que visam
a construção de sentido, coerência, coesão e congruência a partir da leitura e escrita. O
professor poderá, quando julgar conveniente, escolher fazer trabalhos interdisciplinares
e coletivos de leitura e interpretação, como por exemplo: histórias, interpretação com uso
de fantoches, leitura oral, jogral, mímicas, recital, feiras literárias, teatro, documentários,
seminários etc.
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Nossas
Unidades

COLÉGIO ADVENTISTA DE PORTO ALEGRE
Rua Camaquã, 534 | Bairro Camaquã | Porto Alegre | CEP 91910-630
(51) 3086-5050
secretaria.capa@educadventista.org.br
capa.educacaoadventista.org.br
ESCOLA ADVENTISTA DE PARTENON
Rua Valado, 363 | Partenon | Porto Alegre | CEP 91510-740 |
(51) 3339-2020 / (51) 3339-5359
secretaria.cap@educadventista.org.br
partenon.educacaoadventista.org.br
ESCOLA ADVENTISTA DE SANTA CECÍLIA
Av. Plácido Mottim,1588 | Viamão | CEP 94475-500
(51) 3493-3677
secretaria.easc@educadventista.org.br
stacecilia.educacaoadventista.org.br
COLÉGIO ADVENTISTA DE VIAMÃO
Rua General Câmara, 226 | Centro | Viamão | CEP 94410-130
(51) 3485-2668
secretaria.cav@educadventista.org.br
viamao.educacaoadventista.org.br
ESCOLA ADVENTISTA PASTOR IVO SOUZA
Fazenda Passos | Rolante | CEP 95690-000
(51) 3245-7085/ 31913911
secretaria.eapis@educadventista.org.br
eaisouza.educacaoadventista.org.br
ESCOLA ADVENTISTA DE STO ANTÔNIO DA PATRULHA
Rua Sezefredo Costa Torres, 64 | Santo Antônio da Patrulha | CEP 95500-000
(51) 3662-1660
secretaria.easap@educadventista.org.br
easap.educacaoadventista.org.br
ESCOLA ADVENTISTA DE OSÓRIO
Rua Padre Réus, 270 | Osório | CEP 95520-000
(51) 3663-3517
secretaria.eaos@educadventista.org.br
osorio.educacaoadventista.org.br
ESCOLA ADVENTISTA DE PELOTAS
Rua Almirante Barroso, 3008 | Pelotas | CEP 96010-280
(53) 3225-4188
secretaria.eapel@educadventista.org.br
pelotas.educacaoadventista.org.br
ESCOLA ADVENTISTA DE RIO GRANDE
Rua General Vitorino, 742-A | Rio Grande | CEP 96200-310
(53) 3232-5456
secretaria.earg@educadventista.org.br
riogrande.educacaoadventista.org.br
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