
 
 

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2019. 

Com. 01/2019 

Prezados Pais e ou Responsáveis, 

 

“Dêem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom; o Seu amor dura para sempre.” Salmos 136: 1 
 

Começar um novo ano letivo é maravilhoso e desafiador. Maravilhoso, por podermos ver os rostinhos conhecidos dos nossos alunos veteranos e termos 

a oportunidade de conhecer os alunos novos que estão chegando à nossa escola. Desafiador, porque teremos um ano inteiro de atividades, aprendizagens e 

muitas descobertas. Mas, temos a certeza de que com Deus faremos de 2019 um ano letivo produtivo e feliz. Agradecemos a vocês por terem escolhido a 

Escola Adventista de Sarandi para fazer parte da educação de seu filho. Agradecemos também pela confiança depositada na Educação Adventista e pela 

compreensão pelo transtorno na reforma que está sendo realizada. 
 

Informamos que costumamos enviar quinzenalmente comunicados para os senhores com informações importantes a respeito das diversas atividades que 

estarão acontecendo. Quando houver necessidade, enviaremos antes. Por isso, solicitamos que todos possam reservar um tempinho para ler os comunicados 

e, assim, ficarem informados a respeito das atividades e assuntos referentes à escola.  
 

Abaixo seguem algumas informações importantes para este início de ano: 
 

✓ Primeira Reunião de Pais – Realizaremos nossa primeira reunião de pais, que é de grande importância, pois os professores estarão conversando 
com os senhores e explicando a maneira como irão conduzir o trabalho em sala de aula, ao longo deste ano. Solicitamos que, se possível, venham somente 
os pais, sem os alunos. Contamos com sua presença nos seguintes dias e horários: 

o Dia 21/02 – quinta-feira, às 19h, para os pais dos alunos das turmas dos Prés, 11, 12, 21, 31, 41 e 51 
o Dia 25/02 – segunda-feira, às 19h, para os pais dos alunos das turmas 13, 14, 15, 22, 23, 24, 32, 33, 42, 43, 52 e 53 
o Dia 26/02 – terça-feira, às 19h, para os pais dos alunos das turmas 61, 62, 63, 71, 72, 73, 81, 82 e 91 
  

✓ Venda de Livros e Uniformes –Lembramos que o uso do uniforme completo é obrigatório, diariamente, para todos os alunos desde o pré 4 até o 9° 

ano, inclusive o moletom e a jaqueta da Educação Adventista, quando esfriar. Contamos com a colaboração dos senhores nesse sentido. Seguem os telefones 

de contato dos locais de venda: 3375-1656 e 3375-1600. 

 

✓ Agenda Escolar 2018 – Seu filho estará recebendo nos próximos dias a agenda escolar 2019. A agenda é um instrumento de comunicação entre a 

escola e a família. Por isso, solicitamos aos pais, de pré ao 5º ano, que possam preencher a primeira página da agenda colocando todos os dados solicitados, 

inclusive colando uma foto do aluno no espaço indicado. A agenda deve estar sempre na mochila do aluno, pois é algo de fundamental importância para a 

comunicação, ou em caso de alguma emergência.  
 

✓ Armários de Aluguel dos Alunos – Temos armários para aluguel à disposição dos alunos do 6º ao 9º ano. O valor do aluguel é de R$ 60,00 (sessenta 

reais) para todo o ano. Os alunos que desejarem alugar deverão trazer um cadeado com duas chaves, uma para o aluno, outra para ficar de reserva e fazer o 

pagamento na secretaria, no horário do recreio, a partir de 20/02, quarta-feira.  
 

✓ Uso dos Livros Didáticos – Os professores estarão utilizando os livros didáticos, sistematicamente, nas aulas, a partir do dia 25 de fevereiro, segunda-

feira. Sendo assim, solicitamos a todos que, ainda, não compraram os livros, que procurem adquiri-los o mais breve possível. 
 

✓ Trânsito na Rua da Escola – O trânsito na rua da escola nos momentos de entrada e saída dos alunos fica bem movimentado. Solicitamos aos pais 

que possam fazer o trajeto na direção do Supermercado Carnetti para a Escola. Além disso, solicitamos que os pais facilitem a descida dos filhos do carro, 

como por exemplo, evitar que mochilas fiquem no porta-malas. Lembramos também para os pais que vem de carro trazer ou buscar seus filhos na escola, em 

dia de aula ou outras programações, que tenham os cuidados básicos da lei de trânsito como não estacionar na faixa amarela, na faixa de pedestre, em frente 

de garagem, etc. Solicitamos também que não estacionem em frente ao beco porque ali tem entrada e saída de veículos de moradores. Mais uma vez, 

queremos contar com a colaboração dos senhores, para que as entradas e saídas sejam tranquilas para todos nós. 
 

✓ Cantina – Nossa cantina é terceirizada. A mesma informa que a compra de lanches poderá ser realizada com o pagamento antecipado, não havendo 

a necessidade do aluno ficar trazendo o valor todos os dias. Salientamos também que a venda dos lanches será realizada somente mediante pagamento e os 

pais agora poderão fazê-lo no saguão da entrada dos pais. O pagamento poderá ser realizado por dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito. 
 

Desejamos um bom ano letivo e um bom final de semana. Vamos construir juntos um ótimo ano!  

  

                

            Valdinei Aparecido Schiles  

                                  Administrador Escolar 


