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Porto Velho (RO), 05 de Outubro de 2022.

Circular nº 010/2022
Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus pertence
aos que são semelhantes a elas".
Mateus 19:14
Queridos Pais e/ou Responsáveis,
Iniciamos o mês de outubro lembrando que é o mês das crianças. Por isso, nesta circular
mencionamos que crianças são bençãos de Deus nas suas famílias. Elas são frágeis por isso devem ser
amadas e protegidas. Outra característica das crianças é que elas absorvem o que está à sua volta, por isso,
é importante passar valores e ensinamentos sólidos.
Para uma criança, nada é melhor que crescer em um ambiente onde ela se sinta amada e respeitada.
Como Colégio acreditamos que tais ambientes proporciona um crescimento saudável e como resultado ela
será íntegra, feliz e realizada.
Desejamos aos nossos alunos um : FELIZ DIA DAS CRIANÇAS!!!!
Para esse mês, solicitamos a sua atenção nas atividades acadêmicas!
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01 - Dia da Educação Adventista
02 - Feriado (Criação do Município de Porto Velho)
05 - Término do 3º Bimestre
03 a 05 - Recuperação Bimestral
06 - Início do 4º Bimestre
10- Conselho de Classe - Edu. Infantil e Fund.I
11 - Conselho de Classe - Fund. II e Médio
10 a 14 - Semana da Criança
11- Plantão Pedagógico - Educação Infantil e Fund. I
12 - Feriado Padroeira do Brasil
13- Plantão Pedagógico - Fund. II e Médio.
15 - Dia do Professor
17 a 21 - Semana Criacionista
18 - Lançamento do Filme Criacionista
22 - Sábado da Criação
24 a 03.11 - Avaliação Cognitiva PAAEB
27 - Saída Pedagógica - Fund. II 8° Ano

Uso do Uniforme.
Precisamos do “olhar disciplinador e responsável” da família no que tange ao cumprimento do
Regimento Escolar do Nosso Colégio. O uniforme proporciona segurança e a necessária identificação
dos alunos como estudantes que são, representando a tradição e os valores do Colégio Adventista.
O uniforme escolar sempre será exigido, da Educação Infantil ao Ensino Médio!
ATENÇÃO!
• O uniforme completo é o padrão de exigência para o dia a dia de aula!
• É proibido o uso do tênis com rodinha/luz etc.;
• Piercing, brincos e adereços, não compõem o nosso uniforme.
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Regras de Trânsito.
Pedimos a todos que respeitem as regras de trânsito em torno do nosso Colégio nos horários de entrada
e saída de alunos. Disciplinemos a nossa conduta social ao volante, evidenciando uma direção
defensiva. Evitemos os acidentes e transtornos decorrentes próximo ao colégio
Semana da Criança
Esse mês, em alusão a semana da criança, realizaremos uma mini edição dos jogos escolares do
tradicional JEADS para os alunos do 6° ano ao 3° ano médio que ocorrerá nas seguintes datas:
08/10 – Abertura
09/10 – Jogos Coletivos
10/10 – Jogos individuais
Os Jogos tem por objetivo promover práticas esportivas, bem como jogos que resgatem a cultura do
movimento, e assim contribuir também para a integração e o fortalecimento de laços de convívio e
entre os membros da comunidade escolar, além de proporcionar a experiência de participação em jogos
para todos os alunos.
Os alunos foram divididos em equipes e haverá competições de futsal, queimada, volei, xadrez, tenis
de mesa e dama. Cada aluno optou por sua modalidade para competir.
Os jogos coletivos como vôlei, queimada e futsal acontecerão nas seguintes datas :
08/10 – Vôlei / queimada
09/10 – Futsal
10/10 – Jogos individuais
Matrículas Abertas.
Aproveitamos essa circular para informar que as matrículas para 2023 já estão abertas.
Lembramos que nossas vagas são limitadas.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO COLÉGIO:
➢ 7h30 às 17h. (Segunda a Sexta)
Não fechamos a secretaria no horário de almoço para melhor atendê-lo(a).

Comunicados e circulares disponíveis no site do Colégio Adventista de Porto Velho no
endereço abaixo:
➢ https://portovelho.educacaoadventista.org.br
Sem mais, nos colocamos à disposição e desde já agradecemos a parceria constante e a confiança na
Educação Adventista.
Atenciosamente;

Direção Escolar.
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