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Porto Velho (RO), 01 de junho de 2022.

Circular nº 006/2022
Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a bem, pois dela depende a sua vida.
Provérbios 4:13 (NVI)
Queridos Pais e/ou Responsáveis,
Através desta, desejamos que a paz do Senhor esteja em seu lar e informamos as
atividades do mês de junho.
Estamos com nossos comunicados e circulares disponíveis no site do Colégio Adventista
de Porto Velho no endereço abaixo:
➢ https://portovelho.educacaoadventista.org.br
No mês de junho, temos algumas atividades de extrema importância. Esse mês
antecede às férias escolares, por isso, pedimos atenção em nosso calendário acadêmico.
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Segue as datas do nosso calendário:
01 a 10 - Solicitação para Mudança de Itinerário (E.M)
04 - Final da Champions League – CAPV
09 a 15 - Avaliações - Fundamental I - Simulado

01 a 10 - Solicitação para Mudança de Itinerário (E.M)
04 - Final da Champions League

09 a 15 - Avaliações - Fundamental II e Médio - AV 2

09 a 15 - Avaliações - Fundamental I - Simulado

16 - Feriado Corpus Crhisti

09 a 15 - Avaliações - Fundamental II e Médio - AV 2

17 - Recesso Escolar

16 - Feriado Corpus Crhisti
17 - Recesso Escolar

20 a 24 - Recuperação - 2° Bimestre

20 a 24 - Recuperação - 2° Bimestre

21 - Saída Pedagógica - Fund. I - 3° Ano

21 - Saida Pedagógica - Fund. I - 3° Ano
28 - Término do 2º Bimestre/Semestre Letivo
27 - Conselho de Classe - Edu. Infantil e Fund.I
28 - Conselho de Classe - Fund. II e Médio
29 - Início das Férias Escolares

28 - Término do 2º Bimestre/Semestre Letivo
27 - Conselho de Classe - Edu. Infantil e Fund.I
28 - Conselho de Classe - Fund. II e Médio
29 - Início das Férias Escolares

2º BIMESTRE: 54 dias

18 DIAS LETIVOS
108 ACUMULADOS
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REGRAS DE BIOSSEGURANÇA
Continuaremos o ano letivo de forma cautelosa e responsável, seguindo todas as medidas
de biossegurança necessária para manutenção da saúde de toda a comunidade escolar.
Lembramos a todos que o uso de máscara é facultativo em todo o ambiente escolar.
Estaremos com as seguintes medidas de segurança:
➢
Sinalização de distanciamento.
➢
Tapete sanitizante na entrada.
➢
Higienização com álcool em gel no acolhimento dos alunos.
➢
Higienização de equipamentos escolares.

UNIFORME
O uniforme proporciona segurança e a necessária identificação dos alunos como
estudantes que são, representando a tradição e os valores da Rede Adventista de Educação.
Confirme-se então, que o uniforme padrão é exigido em todo ambiente Escolar.
Informamos, ainda, que joias e adereços não são permitidos no Colégio.
Reforçamos nesta circular para que as familias conversem com seus filhos sobre
o uso do celular no ambiente escolar, pedidos a todos que entendam que não será permitido
o uso em sala de aula e em todo ambiente escolar.
Desde já agradecemos a compreensão de todos.

HORÁRIOS.
O descumprimento dos horários, de entrada e saída, traz inconvenientes para
todos. Observem com atenção!
ATENÇÃO!
• Solicitamos que as famílias (Educação Infantil e Fundamental I) saiam do carro
para receber seu filho no portão. É uma questão de segurança!
• Confirmamos a rotina do Portão Central.
• Matutino – Abre: 6h30 - Fecha: 7h30. – (entrada de alunos)
• Vespertino – Abre 12h00 – Fecha 13h30 – (entrada de alunos)
•
•

Há uma rotina de horário diferenciado para a entrada de todos os alunos! Respeite-a!
O acesso à sala de aula limita-se a alunos e professores, por isso, solicitamos
que evitem o trânsito dentro do ambiente escolar.

OBS : Informamos a todos que poderão ser feitos possíveis ajustes nos portões escolares e serão
informados à comunidade escolar atráves de comunicados com antecêdencia.
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ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Reforçamos novamente a importância do acompanhamento das atividades educacionais:
❖ 01 a 10 - Solicitação para Mudança de Itinerário (E.M)
o O Responsável do aluno poderá solicitar a mudança do Itinerário neste período na
secretaria da escola.
❖ 04 - Final da Champions League
o Realizaremos a final desta atividade no dia 04/06, com todos os alunos e pais em
um evento que será informado através de comunicado.
❖ 09 a 15 - Avaliações - Fundamental I – Simulado
❖ 09 a 15 - Avaliações - Fundamental II e Médio - AV 2
❖ 19 - Saída Pedagógica - Edu.Infantil Fund. I
o Os alunos da educação infantil estarão em uma atividade direcionada com os
educadores e familiares. Os detalhes dessa atividade será esclarecida via
comunicado para as turmas envolvidas no Projeto.
❖ 20 a 24 - Recuperação - 2° Bimestre
❖ 21 - Saída Pedagógica - Fund. I
o Os alunos do Ensino Fundamental I estarão em uma atividade externa direcionada
com os educadores. Os detalhes dessa atividade será esclarecida via comunicado
para as turmas envolvidas no Projeto.
❖ 28 - Término do 2º Bimestre/Semestre Letivo

NOSSOS CANAIS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO.
✓
✓
✓
✓

NOSSOS CONTATOS:
Recepção WhatsApp: (69) 3222-3810
Secretaria WhatsApp: (69) 3222-6709
Suporte Técnico WhatsApp: (69) 3222-6710
Site: https://portovelho.educacaoadventista.org.br

HORÁRIO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO COLÉGIO:
➢ 7h às 18h, de segunda à quinta-feira
➢ 7h às 17h, sexta-feira.
Não fechamos a secretaria no horário de almoço para melhor atendê-lo(a).
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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