Viamão, 14 de agosto de 2020.
Circ. 014/2020
Prezados pais ou responsáveis,
Seguem alguns recados importantes:
Horário de Atendimento: A secretaria do colégio está atendendo de segunda a sexta-feira, das 08h às
12h e das 13h às 16h30. Os demais setores estão atendendo mediante agendamento de horário.
Meios de Comunicação: Para facilitar a comunicação entre pais e escola, além do atendimento por
telefone (51-34852668), disponibilizamos também o WhatsApp Business que funciona no número fixo
do colégio (348522668), portanto gostaríamos de adicionar todos os pais no grupo. Solicitamos àqueles
que não estão inseridos no grupo do colégio que enviem para a secretaria seu nome completo e
número de telefone para que possamos adicioná-los. Enviamos comunicados e informações
importantes sempre para o e-mail dos responsáveis legais, portanto é imprescindível que o e-mail
esteja atualizado. Também lembramos que estamos regularmente enviando informações nos demais
canais de comunicação: site (viamao.educacaoadventista.org.br), facebook (Colégio Adventista de
Viamão- CAV), instagran (cav.viamao).
Brinde Dia do Estudante: No dia 11/08 foi realizada a entrega dos brindes do Dia do Estudante para os
alunos de 6º Ano ao EM. O brinde ainda está disponível na secretaria do colégio para quem ainda não
retirou. Os alunos de Ed. Infantil ao 5º ano receberão o brinde em outubro.
Homenagem aos Pais: Neste domingo, dia 16/08, das 13h30 às 18h, estaremos realizando a entrega
dos presentes do Dia dos Pais, em formato drive thru.
Escola de Pais: No dia 18/08, às 19h30, realizaremos a Escola de Pais, com transmissão ao vivo pelo
facebook, com as palestrantes Taís e Roberta Bento (mãe e filha), educadoras e orientadoras de
famílias na relação com a escola. O tema será “Filhos estudando dentro de casa: os desafios da
sobreposição de papéis.”
Entrega de Boletins: Os boletins do 2º bimestre com as notas finais (incluindo as notas das
recuperações) estarão disponíveis no site do colégio a partir do dia 24/08. Caso alguém necessite de
uma cópia impressa poderá solicitar na secretaria do colégio.
Rematrículas: Estamos nos aproximando do período de rematrículas. Este ano, devido a pandemia, as
rematrículas serão realizadas de forma online. Em breve enviaremos mais informações. Fiquem
atentos!
Atenciosamente,
Diretora Marilane Barcelos

