
 

 

 

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES 

Na próxima semana faremos nossa primeira 

reunião geral com os pais e/ou responsáveis 

pelos alunos da Educação Infantil ao 5º ano.  

A reunião será no auditório do Colégio às 19h. 

Nessa ocasião, serão passadas informações 

relevantes para todos. 

11/02 – Ed. Infantil ao 5º ano EF 

13/02 – 6º ano EF ao 3º ano EM 

 

NADA DE CHORORÔ!!!... 

 

 

 

 

A partir da próxima segunda, 10/02 os alunos 

do 1º ao 5º ano devem ser deixados, no início 

das aulas, no portão 2 (entrada principal) do 

Colégio e se dirigirem para a quadra, onde as 

professoras os buscarão para levarem até a 

sala de aulas. 

Os alunos da Educação Infantil (portão 1) que 

chegarem antes das 12h45, devem 

permanecer com os pais ou responsáveis. As 

auxiliares de classe os recebem na sala a 

partir desse horário. Após a 13 h não é 

permitido a entrada dos pais no interior do 

colégio. As crianças serão levadas até a sala 

de aulas pelos monitores.   

  

Olá!  

Estávamos ansiosos pelo dia 03 de fevereiro, pois esse 

dia seria sinônimo de alegria, encontros e reencontros, 

abraços, sorrisos e por que não, dia de choro... E ele 

chegou! Vocês não imaginam a alegria de todos 

professores e colaboradores do CAV em vê-los 

chegando, retornando e dando-nos, mais uma vez, a 

oportunidade de contribuir com a educação dos seus 

filhos.  

Que Deus derrame sobre todos nós as bênçãos 

reservadas por Ele para o ano 2020. 

Viviane Zahn 

Diretora 
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  ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS: 

 MATUTINO: às 7h, os portões do CAV são fechados e 

as aulas se iniciam. Se o aluno chegar após esse 

horário, entrará em sala apenas na segunda aula, 

desde que chegue até 7h15, tolerância máxima. Se até 

esse segundo horário for ultrapassado, a entrada do 

aluno se dará apenas por meio da apresentação de 

declaração de comparecimento a exames ou consulta.  

 VESPERTINO: às 13h, os portões do CAV são 

fechados e as aulas se iniciam. Se o aluno chegar após 

esse horário, entrará em sala apenas na segunda aula, 

desde que chegue até 13h15, tolerância máxima. Se 

até esse segundo horário for ultrapassado, a entrada 

do aluno se dará apenas por meio da apresentação de 

declaração de comparecimento a exames ou consulta. 

Às terças e quintas-feiras, o Ensino Médio estuda à 

tarde também. Nesse caso, não há tolerância para a 

chegada, às 13h, uma vez que o aluno já esteve no 

Colégio pela manhã. O intervalo das 11h50 às 13h 

deve ser suficiente para o almoço;  

 Uso do uniforme é obrigatório (camisa, calça/ 

bermuda e casaco). 

 O uso de celular e equipamentos eletrônicos é 

proibido no ambiente escolar. 

 

 

  

Fique ligado!!! 

*24 de março a 03 de abril. Período de mostrar 

para o professor tudo o que você aprendeu... 

Semana de provas! 

*06 de abril – Último dia para o requerimento de 

segunda chamada. 

*08 de abril- Aplicação de segunda Chamada 

(horário descrito na autorização). 

18 de fevereiro, horário: 19h30. Se você perder, 

o arrependimento não será suficiente para 

recuperar todo o aprendizado deste dia! Então, 

não falte. Tema: Entendendo o coração dos 

nossos filhos. Como lidar com as nossas 

emoções e as deles. 

VAMOS COMEMORAR A VIDA .... 

Aniversariante do mês. Vamos festejar, 

excepcionalmente, neste mês, no dia 13 de 

fevereiro. A partir de março seguiremos na 2ª 

terça-feira do mês. (Somente para a Educação 

Infantil até ao 5º ano). 

 Projetos: Semana de Acolhimento 

03 a 15 de fevereiro. 

- Semana de amizade, cortesia e 10 dias de 

oração. 

 Semana de Hábitos de Estudo 

17 a 21 de fevereiro  

Palestrante: Marcos Correia e Silva, 

especialista em “Aprendizagem Acelerada”. 

 Feriado de Carnaval  

24, 25 e 26 de fevereiro 

Aproveitem para descansar... 

 Dia Internacional da Mulher 

08 de março 

Conselho Participativo/ Reunião de Pais. 

17 de março. 

A presença do aluno junto ao pai é 

indispensável.  

Horário de atendimento: 

- 7h às 11h20. Ed. Infantil ao Ens. Fund. 1 (turno 

matutino) / 9os anos do Fund. 2 e Ensino Médio.  

- 13h às 17h20. Ed. Infantil ao Ens. Fund. 1 (turno 

vespertino) / 6os aos 8os anos do Fund. 2. 

OBS.: Para serem atendidos nesse dia, os pais 

dos alunos da Ed. Infantil ao Ens. Fund. 1 (1º ao 

5º) precisam agendar horário na Secretaria a 

partir do dia 10/03. 

PORTÃO 1 – entrada exclusiva 

para educação Infantil 

PORTÃO 2 – Entrada exclusiva 

para alunos do E. Fundamental I 

PORTÃO 3 – Entrada exclusivo 

para alunos do E. Fundamental 

II e Ensino Médio  
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