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“Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos 

sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo 

seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniqüidade de nós todos. Ele foi 

oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao 

matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim Ele não abriu 

a sua boca.”  Isaías 53:5-7 

 

Solicitamos a sua atenção para as seguintes informações: 

Calendário: No dia 20/03, enviamos através dos alunos o calendário anual com datas 

importantes. O calendário está em formato de ímã de geladeira e todos os alunos 

receberam. Fiquem atentos às datas! 

Cadastro Passagem Escolar: Já estamos enviando para a Prefeitura os documentos para 

análise do desconto da passagem escolar daqueles que entregaram a documentação na 

secretaria do colégio. Alguns já receberam o retorno e outros ainda estão em análise. Após 

a análise eles darão o retorno para o colégio e nós faremos contato com os pais. 

Solicitamos que aqueles que ainda não entregaram que o façam com 

urgência. ATENÇÃO: Devido ao fato de alguns cadastros estarem em análise ainda, 

foi estendida a recarga do cartão da passagem, com 50% de desconto, até dia 

20/04/19, para todos os alunos. Para fazer a recarga é necessário solicitar na 

secretaria do colégio um atestado de matrícula e frequência atualizado. 
Simulado EM: Todos os anos, nosso colégio realiza pelo menos dois simulados do 

ENEM para os alunos do Ensino Médio. Neste primeiro semestre, faremos o simulado no 

dia 05/04/19, das 8h às 12h30. Após às 07h50 o portão será fechado e os alunos não 

poderão mais entrar para realizar o simulado. Os alunos deverão estar na sala de aula até 

às 08h e estar devidamente uniformizados. Os alunos que não estiverem com o uniforme 

também não poderão entrar para realizar o simulado. Os alunos só poderão entregar a 

prova e sair da sala após as 10h30. Os alunos que terminarem a prova antes das 12h30 só 

poderão sair do colégio mediante autorização assinada pelo responsável. Os alunos 

receberão notas extras de acordo com os números de acertos por área do conhecimento, 

não excedendo a 1, 0 por disciplina. A redação do simulado será corrigida pela Imagine 

e valerá nota para Língua Portuguesa. 

Passeio Museu da PUC: Lembramos que os alunos das turmas 32,41 e 51 terão um 

passeio pedagógico ao Museu da PUC e ao Planetário, no dia 11/04. A saída do CAV, 

será às 7h30min, com previsão de retorno para às 16h. Os alunos deverão levar lanche 

para o almoço, ou, se preferir, comprar na lancheria do local. Este dia não haverá aula 

para estas turmas. 

Venda de Uniformes: A loja que fornece os uniformes estará no colégio com venda a 

pronta entrega, nos dias 15 e 16/04, das 08h às 18h. 

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. 

Conselho de Classe Participativo: Será no 11/04, das 07h30 às 12h50, para as turmas 

de 6º ano do EF ao EM. Para os alunos das turmas 21, 22 e 31 o conselho ocorrerá 
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das 13h15 às 17h30, com horários individuais agendados pela professora. Neste dia não 

haverá aula. Devido ao passeio ao Museu da PUC, o conselho de classe das turmas 

32, 41 e 51 será no dia 12/04, das 13h15 às 17h30.  Os alunos receberão convocação ou 

dispensa. Os alunos convocados deverão comparecer ao conselho juntamente com os 

responsáveis. Para os alunos de Ed. Infantil e 1º Ano do EF haverá aula normal nesses 

dias. 

Brinde de Páscoa: Os alunos receberão o brinde de páscoa no dia 18/04, em horário de 

aula. É muito importante que os alunos não faltem nesse dia. 

Feriado: No 19/04 será feriado Sexta-feira Santa. Nesse dia não haverá aula. 

Cantata de Páscoa: Será no dia 23/04, na igreja, em frente ao colégio. Para melhor 

organização faremos o programa em duas sessões. A primeira será das 18h às 19h e a 

segunda sessão será das 19h30 às 20h30. Teremos a participação dos Corais do CAV e 

solicitamos que os alunos do coral infantil venham vestidos com roupas do tempo bíblico. 

Programe-se para participar. 

Reposição de Provas: As reposições de provas perdidas poderão ser realizadas mediante 

a apresentação de atestado médico ao SOE. As reposições acontecerão sempre no último 

dia de cada mês, no turno inverso. Já tivemos reposições no dia 29/03 e o próximo dia de 

reposições será no dia 30/04/19, às 14h. 

Aulas de Reforço: Nosso colégio oferece aulas de reforço para os alunos com dificuldade 

cognitiva, mediante convocação escrita pelo professor. Os professores do 6º ano do EF 

ao EM já começaram a oferecer essas aulas. Os alunos convocados receberão comunicado 

informando dia e horário das aulas. Os professores do 2º ao 5º ano do EF estarão 

oferecendo aulas de reforço nas segundas-feiras, das 17h30 às 18h15. Os professores do 

1º ano do EF oferecerão reforço nas quintas-feiras, das 17h30 às 18h15. 

Laudo Médico Atualizado: O SOE solicita a todos os responsáveis por alunos que 

possuam laudo médico que entreguem à orientadora Elisabete o parecer atualizado dos 

profissionais que atendem este aluno. A atualização dos pareceres favorecerá os alunos 

com dificuldade de aprendizagem, adequando o currículo e as avaliações. 

Atividades Extraclasse: 

  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 iniciaram no dia 11/03. Conforme a procura que 
houve em nossas escolinhas e nas oficinas, estamos adequando os horários para 
que possamos atender melhor àqueles que se inscreveram, assim fiquem 
atentos aos novos horários e modalidades que estarão em vigor a partir da 
próxima semana (25/03). Para realizar a inscrição e mais informações fazer 
contato com a professora Silvane Santos através do telefone/WhatsApp 51-
984105985. 
  

  

  

  

  

Escolinha Futsal Fund. II Quartas e Sextas 14h30 às 15h30 

Escolinha Futsal 8, 9 e 10 anos Terças e Quintas 17h30 às 18h30 

Oficina Futsal 5, 6 e 7 anos Segundas 17h30 às 18h30 

Oficina Handebol Quartas 13h30 às 14h30 

Oficina Basquete Sextas 13h30 às 14h30 



  Patinação: As aulas de patinação já iniciaram e acontecem às segundas-
feiras, das 10h20 às 11h45 e às quartas-feiras, das 17h30 ás 18h30. Mais 
informações e inscrições com a professora Ana Carolina, F: 985097424. 
  
  Ginástica Artística: A aula experimental ocorreu no dia 11/03. O valor da 
mensalidade é R$70,00. As aulas são nas segundas-feiras, das 17h15 às 18h, para 
os alunos de Ed. infantil e 1° ano e das 18h às 18h45 para os alunos de 2° ao 5° 
ano do EF. Mais informações inscrições com a professora Thauane, F: 
991494630. 
  
  Robótica: O valor da mensalidade é R$ 100,00. Para mais informações e 
inscrições falar com a professora Suziane, F: 996495753. 
  

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

dúvida!           

  

  

Atenciosamente, 

                                                                                                                                             

                                              Marilane Barcelos Pereira  

                                                                                                                                             

                                                                                   Administradora Escolar 

  

 


