
 
 

Porto Alegre, 15 de março de 2019. 

Com. 02/2019 

Prezados Pais e ou Responsáveis, 

 

“Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele.” Salmos 118:24 

 

Agradecemos aos pais que estiveram presentes na Reunião de Pais da semana passada onde foram passadas várias informações para o bom 
andamento da escola. Contamos com a parceria de vocês para termos um ótimo ano. Abaixo seguem algumas informações importantes: 

 

✓ Uso dos Livros Didáticos – Os professores já começaram a utilizar os livros didáticos, sistematicamente, nas aulas. Sendo assim, 
lembramos a todos que, ainda, não compraram os livros, que procurem adquiri-los o mais breve possível. 

 

✓ Calendário de Provas – Nesta semana foi entregue aos alunos do 6º ao 9º ano o calendário das primeiras avaliações do bimestre. Para os 

alunos do 2º ao 5º ano as professoras já entregaram também.  
 

✓ Armários de Aluguel dos Alunos – Temos armários para aluguel à disposição dos alunos do 6º ao 9º ano. O valor do aluguel é de R$ 60,00 

(sessenta reais) para todo o ano. Os alunos que desejarem alugar deverão trazer um cadeado com duas chaves, uma para o aluno, outra 

para ficar de reserva e fazer o pagamento na secretaria, no horário do recreio.  
 

✓ Trânsito na Rua da Escola – O trânsito na rua da escola nos momentos de entrada e saída dos alunos fica bem movimentado. Solicitamos 

aos pais que possam fazer o trajeto na direção do Supermercado Carnetti para a Escola. Além disso, solicitamos que os pais facilitem a 

descida dos filhos do carro, como por exemplo, evitar que mochilas fiquem no porta-malas. Lembramos também para os pais que vem de 

carro trazer ou buscar seus filhos na escola, em dia de aula ou outras programações, que tenham os cuidados básicos da lei de trânsito como 

não estacionar na faixa amarela, na faixa de pedestre, em frente de garagem, etc. Solicitamos também que não estacionem em frente ao 

beco porque ali tem entrada e saída de veículos de moradores. Mais uma vez, queremos contar com a colaboração dos senhores, para que 

as entradas e saídas sejam tranquilas para todos nós. 
 

✓ Desbravadores – Este grupo com jovens voluntários desenvolve atividades de aprendizagem, recreação semelhante aos Escoteiros, com 

atividades ao ar livre, e habilidades manuais entre outras atividades. As atividades já começaram. Acontece aos domingos, das 9h às 11h30, 

aqui na escola. Se seu filho é do 5º ao 9º ano está convidado a vir participar.  
 

✓ Aventureiros - Este grupo com voluntários desenvolve atividades de aprendizagem, recreação, atividades físicas, artes manuais e 

brincadeiras. Se seu filho tem de 6 a 9 anos está convidado a participar.  
 

✓ Rede Sul Hospedagens – Este é um grupo que oferece hospedagens e está oferendo uma cortesia em um dos seus residenciais. Para a 

retirada da cortesia, eles estarão na escola no próximo domingo, 17/03, das 10h às 18h, aqui na escola. Segue folder explicativo. 
 

✓ Parcerias – Como comentado nas Reuniões de Pais, temos as seguintes parcerias: 

•  Escolinha de Futebol Bola Sul – fone para contato 98654-7578; 

• Unorobótica – para alunos do 3º ao 9º ano – fone para contato 3022-4434; 

• Choose English Center – para alunos do 6º ao 9º ano – fone para contato – 99679-8527; 

• Escola de Música Salmos – fone para contato 3022-1400; 

• SL Odonto – Durante o mês de abril os alunos do 1º ao 9º ano estarão participando da campanha “Sorrir Faz Bem”. Neste período um 

dentista estará na escola verificando o estado de saúde bucal de nossos alunos. Caso haja a necessidade de intervenção futura em 

ambiente ambulatorial, será enviado um novo comunicado com orientações de como obter vantagens e descontos sendo aluno da escola. 

Se não quiser que seu filho participe desta campanha, favor entrar em contato com a secretaria da escola até 22/03, sexta-feira.  
 

Desejamos um bom final de semana. 

  

                

            Valdinei Aparecido Schiles  

                                  Administrador Escolar 

 


