
 
Viamão, 21 de agosto de 2020. 

Circ. 015/2020      

Prezados pais ou responsáveis, 

“Tudo posso nAquele que me fortalece”, esta é a certeza que temos que “com Ele somos mais que vencedores”. 
Estamos felizes porque “até aqui o Senhor nos ajudou” e está nos mantendo.  

Segue algumas orientações sobre avaliação, recuperação e data dos próximos eventos do colégio: 

 BOLETIM DO 2º BIMESTRE - Será disponibilizado o boletim na plataforma na segunda-feira, 24/08. Se 
desejarem, podem pegar o boletim impresso na secretaria do Colégio. 

 

 CPB PROVAS - Não é possível acessar a CPB provas pelo login do responsável. Para entrar na CPB provas e 
realizar avaliações, é preciso fazer o login do aluno. 
 

 AVALIAÇÕES - Já enviamos o cronograma das avaliações do 3º bimestre por e-mail. Aqueles que não 
receberam, podem encontrar todos os cronogramas em nosso site. Lembramos que a nota da P1 do 
1ºbimestre foi para o 2º bimestre e lembramos também que vamos somar a nota do 2º bim com a do 3º 
bim e dividir por 2 para fazer a nota do 1º bimestre. 

 

 RECUPERAÇÃO - Para facilitar aos alunos, pais e professores, a nota da recuperação do segundo bimestre 
está recuperando o bimestre inteiro. 

 

 CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO - Neste período de quarentena, não foi possível fazer o encontro 
dos professores com os pais no presencial, pois envolve muitos grupos de pessoas e a recomendação é 
não sairmos de casa. Como vamos proceder então?! Se surgir a necessidade de algum esclarecimento de 
nota, comportamento, aprendizagem, vocês podem entrar em contato com os professores através do e-
mail. Os e-mails se encontram em nosso site. Se preferirem que o encontro seja presencial ou via zoom 
podemos agendar um horário dentro do dia e horário de trabalho do professor, para que ele possa atendê-
los. 

 

 PROJETO QUEBRANDO O SILÊNCIO - Terá uma palestra para os pais no sábado dia 22/08, às 10h30min, 
no canal do youtube: Igreja Adventista de Viamão. No dia 27/08, às 15h, será feito com os alunos via 
zoom. O link será passado no E-Class. 

 

 AULÃO - Teremos no dia 25/08, às 9h, um super aulão com as disciplinas de Arte, Sociologia, Ensino 
Religioso e Matemática de forma interdisciplinar, para os alunos de 2º e 3º anos, via zoom e youtube. O 
tema do aulão será “Renascimento: ideais e influência” e tem como objetivo ajudar melhor nossos alunos 
para os concursos, vestibular e ENEM. Fiquem ligados em nossas redes sociais e E-Class. 

 

 Simulado do ENEM Interativo e Avaliação Diagnóstica – O Simulado será realizado nos dias 23 e 24 de 
setembro para os alunos do EM. Aguardem maiores informações. 

 

 ESCOLA DE PAIS - Nossa próxima Escola de Pais será no dia 22/09, via facebook e youtube. 
 

 Professora Particular - Para aqueles pais que tiverem interesse, a esposa de nosso professor Rafael de 
Ensino Religioso, profª Andriele, está sem trabalho e se coloca à disposição para dar aula particular. Segue 
o contato, (51)980233817. 

 

 RETORNO ÀS AULAS -  O Prefeito de Viamão ainda não se posicionou quanto ao retorno às aulas 
presenciais. Assim que houver qualquer decisão, informaremos através das redes sociais. 

 

Estamos à disposição para o que precisarem! Torcemos para que tudo isso passe logo! Forte abraço!                                                             


