
  

Viamão, 19 de fevereiro de 2020. 

  Circ. 001/2020 

“Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor”.  (I João 4:8) 

Estimados pais ou responsáveis, 

Estamos iniciando o ano letivo de 2020 com a certeza de que, com as bênçãos de Deus, teremos um ano bem abençoado 

e proveitoso. Aproveitamos para agradecer a vocês que escolheram nosso Colégio e solicitamos sua atenção para as seguintes 

informações: 

Circulares: Vocês estão recebendo a primeira circular deste ano. Este é o meio pelo qual os avisos e comunicados importantes 
chegarão até vocês. A partir de agora, de quinze em quinze dias, nas quintas-feiras, enviaremos uma cópia impressa através do 
aluno e, a partir de março, enviaremos também uma via eletrônica através do e-mail. Por isso solicitamos que mantenham o e-
mail atualizado junto à secretaria. 

Horário das Aulas: O horário das aulas em nosso colégio é: Manhã: das 7h30 às 12h (turmas 61, 71, 81, 91); Manhã: das 7h30 às 

12h50 (EM); Tarde: de segunda à quinta-feira: das 13h15 às 17h30 (Pré ao 5º ano); Tarde: sextas-feiras: das 13h15 às 16h30 (Pré 

ao 5º ano). 

Recesso de Carnaval: Devido ao recesso de Carnaval, informamos que não teremos expediente de atendimento, nem aulas nos 
seguintes dias e horários: Sexta-feira, dia 21/02, a partir das 13h; segunda-feira, dia 24/02 (recesso); terça-feira, dia 25/02 (feriado 
de Carnaval); quarta-feira, dia 26/02, até às 13h. Portanto as turmas da tarde não terão aula nesta sexta-feira dia 21/02 e as 
turmas da manhã não terão aula na quarta-feira dia 26/02. 

Reunião de Pais e Mestres: Será no dia 10/03, às 19h, na Igreja, em frente ao Colégio. Neste dia serão passadas informações 
importantes para o decorrer do ano letivo, por isso a participação de todos é muito importante. Contamos com sua presença! 

Material Didático: Desde o dia 17/02/2020, os professores já estão utilizando o material didático em suas aulas. Aqueles pais que 

ainda não adquiriram, devem providenciar o mais rápido possível, a fim de que não haja prejuízo na assimilação dos conteúdos 

programáticos. 

Uso do Uniforme: Lembramos que, de acordo com o código de ética do colégio, o uso do uniforme é obrigatório para todos os 

alunos, em todas as atividades do colégio, dentro ou fora do turno de aula. Aos alunos que ainda não possuem uniforme 

solicitamos que providenciem o mais rápido possível e que o responsável justifique a falta do mesmo com o coordenador de 

disciplina Douglas. O colégio estará fazendo contato com os pais de alunos que chegarem no colégio sem o uniforme. Ressaltamos 

também que para a segurança de seu filho e para o melhor desenvolvimento de algumas atividades não é permitido o uso de 

chinelos, sandálias ou qualquer tipo de calçado aberto. O calçado ideal a ser usado é o tênis por proporcionar maior conforto, 

comodidade e segurança. 

Venda de Livros Didáticos, Materiais e Uniformes: A loja esteve aqui fazendo a venda a pronta entrega dos dias 05 a 07/02. 
Aqueles que não conseguiram fazer a compra neste período podem fazer encomendas na secretaria do colégio. O pagamento 
deverá ser efetuado no ato da encomenda em dinheiro ou cartão de crédito. O prazo de entrega é em média de 7 dias. Os didáticos 
e uniformes também estão disponíveis a pronta entrega nas lojas fixas: Loja Camaquã – Rua Camaquã, 545, B: Camaquã – POA (F: 
32457092) e Loja Sede – Av. Caí, 82, B: Cristal – POA (F: 32457004).  

Tênis para uniforme: Continuamos com a parceria com a UniShoes para disponibilizar aos alunos calçados de qualidade com um 
valor acessível. Os calçados vêm com a logomarca da educação adventista e podem ser utilizados como parte do uniforme, porém 
seu uso não é obrigatório. A venda está disponível nos mesmos dias da venda de uniformes ou diretamente nos contatos: 
F:980142646 / unishoes.net.br / contato@unishoes.net.br.  

Entrada dos alunos: A semana de adaptação para alunos e familiares encerrou no dia 14/02/2020. A partir dessa semana é 

importante que os alunos consigam permanecer na sala de aula sem a companhia dos familiares. Assim, solicitamos aos pais ou 

responsáveis que procurem ficar do lado de fora do portão de entrada dos alunos, para uma melhor adaptação das crianças. 

Aluguel de Armários: Com a intenção de facilitar o transporte dos livros e cadernos, o colégio disponibiliza armários para alugar 
com taxa única, no valor de R$ 70,00, para todo o ano. Os interessados deverão procurar a Administradora Financeira Tânise. 

Pagamento Mensalidades: Solicitamos aos pais e responsáveis que evitem o pagamento de mensalidades direto no colégio, mas 
caso haja necessidade, o pagamento deverá ser realizado com cartão. Não aceitamos pagamentos em espécie. 

Atenciosamente, 
                                                                                                                                                                                           Marilane Barcelos Pereira  
                                                                                                                                                                            Administradora Escolar 
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