Viamão, 07 de março de 2019.
Circ. 002/2019
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que de Seu Filho Unigênito, para
que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16
Estamos iniciando mais um ano letivo e desejamos boas-vindas a todos ao CAV,
muito sucesso e as mais ricas bênçãos de Deus. Solicitamos a sua atenção para
as seguintes informações:
Circulares: Este é o meio pelo qual os avisos e comunicados importantes
chegarão até vocês. De quinze em quinze dias, enviaremos uma cópia impressa
através do aluno e uma via eletrônica através do e-mail. Por isso mantenham o
e-mail atualizado junto à secretaria.
Reunião de Pais e Mestres: Será no dia 11/03, 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. Entregaremos o
calendário anual, passaremos as informações das atividades extraclasses,
parceiros e etc. Contamos com sua presença!
PMDS: No dia 26/02, aconteceu no CAV o lançamento do PMDS, projeto que
incentiva a aquisição de hábitos saudáveis. Neste primeiro momento
enfatizamos o consumo de água, a prática de exercícios físicos e a exposição
correta à luz solar. A primeira ação do projeto foi a realização de uma palestra e
a prática de alguns exercícios de alongamento, bem como o consumo de água,
dentro do auditório. A nutricionista Merlen fez uma palestra, salientando a
importância de aumentar o consumo de água potável. Para desafiar os alunos a
beberem mais água, o colégio presenteou cada aluno com uma garrafinha
colorida.
Concurso de Desenho – Dia das Mães: A Rede Educacional Adventista está
promovendo o I Concurso de Desenhos da Rede com a campanha: “Mãe,
cuidado que inspira”. O concurso ocorrerá em várias etapas, sendo que a
primeira ocorrerá no colégio nos dias 18 e 19/03. O regulamento com todas as
informações do concurso está disponível no site do colégio
(viamao.educacaoadventista.org.br).
Escolinhas e Oficinas do CAV: Aprender um esporte é fundamental para
qualquer criança, pois promove o seu desenvolvimento físico e mental, o trabalho
em grupo, a organização e a consciência da importância de uma vida mais
saudável. O CAV está oferecendo neste ano escolinhas e oficinas de futsal,
handebol, basquete e vôlei. O valor da prestação do serviço educacional das
escolinhas é de R$80,00 e o valor das oficinas R$40,00. As atividades iniciarão
no dia 11/03. Para realizar a inscrição e mais informações fazer contato com a
professora Silvane Santos através do telefone/WhatsApp 51-984105985.

ESCOLINHAS (2X POR
SEMANA)
Futsal (8, 9 e 10 anos)
Futsal (11 e 12 anos)
Futsal (13 e 14 anos)

OFICINAS (1 X POR SEMANA)
Futsal (5, 6 e 7 anos)
Handebol (Ensino Fundamental
II)
Handebol (Ensino Médio)
Vôlei (Ensino Médio)
Basquete (Ensino Médio)

TRILLIFE: Os alunos do 9º ano estarão recebendo um comunicado com as
informações da 4ª edição do TRILLIFE, evento que acontece todos os anos no
IACS (Colégio Adventista de Taquara) com todas as turmas de 9º ano da Rede
de Educação Adventista do RS. O evento ocorrerá no dia 08/04. Fiquem atentos
ao comunicado com as informações gerais do evento.
Material Didático e Agenda: Lembramos que a partir de segunda-feira, dia
11/03, todos os alunos deverão estar com o material didático. A agenda também
faz parte do material didático e é utilizada diariamente para a comunicação entre
o colégio e a família. Aqueles que não adquiriram a agenda da escola, devem
providenciar uma outra agenda, pois é imprescindível que o aluno tenha este
material para melhor comunicação e organização.
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 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). Outra opção de loja para quem precisa comprar
livros individuais ou kit 1º semestre é a do Colégio Adventista Marechal Rondon,
localizado na Rua Mali, 255, Vila Ipiranga – POA (F: 33751656/33496600).
Apenas nesta última opção de loja os livros estão sendo vendidos
separadamente.
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: Já encerramos o período de adaptação dos alunos,
portanto não será mais permitida a entrada dos pais de alunos pelo portão
lateral do colégio. Os pais deixarão o aluno com o monitor que estará no portão.
Contamos com a colaboração de todos.
Laudo Médico: O SOE solicita a todos os responsáveis por alunos que possuam
laudo médico que atualizem os laudos e entreguem no SOE o mais rápido
possível. A atualização dos laudos favorecerá os alunos com dificuldade de
aprendizagem, adequando o currículo e as avaliações.
Biblioteca: Já está liberado o empréstimo de livros para as turmas de Ed. Infantil
e EFI. Lembramos que o livro poderá ficar uma semana com o aluno e que a
multa para cada dia de atraso é de R$0,50 ao dia.
Aluguel de Armários: Com a intenção de facilitar o transporte dos livros e
cadernos, o colégio disponibiliza armários para alugar com taxa única, no valor
de R$ 50,00, para todo o ano. Os interessados deverão procurar o Administrador
Financeiro Fabiano.
Passagem Escolar: A Prefeitura Municipal de Viamão aprovou um projeto de lei
para gratuidade escolar dos estudantes e a lei passará a vigorar neste ano, por
isso, pedimos a todos os responsáveis por alunos que utilizam o transporte
público para o trajeto até o colégio que fiquem atentos as informações a seguir.
No mês de fevereiro, a recarga da passagem foi autorizada com 50% de
desconto para todos os alunos que renovaram o cartão TEU e apresentaram o
atestado de matrícula e frequência fornecido pelo colégio e será autorizada para
o mês de março também. A prefeitura estará analisando a situação de cada
aluno para definir se o aluno terá direito à gratuidade/isenção da passagem
escolar, a 50% de desconto ou ainda se terá que pagar a passagem integral.
Para passar pela análise a família deverá retirar na secretaria do colégio uma
ficha de cadastro e a lista de documentos solicitados. A ficha preenchida e os
documentos deverão ser devolvidos na secretaria do colégio o quanto antes. Ao
receber a ficha e os documentos solicitados o colégio fará o cadastro do aluno
no sistema e enviará os documentos para a análise da Prefeitura. Assim que a
Prefeitura der o retorno da análise, informaremos à família.
Cantina: Neste ano a cantina permanecerá com a mesma administração do ano
anterior (Lourdes). A cantina continuará disponibilizando almoços em formato de
buffet, no valor de R$ 13,00. Aqueles que desejarem almoçar deverão fazer a
reserva na cantina sempre até às 11h da manhã. Para abertura de novas contas
para alunos é necessário ter a autorização do responsável e o pagamento de
uma taxa calção a combinar com a responsável pela cantina. Abaixo está a
tabela de valores de lanches para este ano.

VALORES LANCHES CANTINA
Almoço
R$13,00 Paçoquinha
Barra de cereal
R$2,00 Pastel Cheddar
Bolo
R$3,00 Pé de moça
Cachorro quente
R$3,00 Pé de moleque
Croissant de chocolate
R$5,00 Pipoquinha
Esfirra
R$3,00 Sanduíche
Folhado
R$5,00 Suco
Pão de queijo
R$3,00 Suco lata
Pão com ovo
R$3,00

R$0,50
R$4,00
R$2,00
R$1,50
R$0,50
R$4,00
R$4,00
R$5,00

Contamos com a parceria de vocês, pais, e estamos à disposição para qualquer
dúvida!

Atenciosamente,
Marilane Barcelos Pereira

