
 
Viamão, 01 de outubro de 2020. 

Circ. 019/2020      

Prezados pais ou responsáveis, 

 Seguem alguns recados importantes: 
 
Rematrículas: Lembramos que as rematrículas para 2021 estão abertas e poderão ser realizadas de forma online no site do colégio. 
Caso você não consiga efetuar a rematrícula de forma online, faça contato com a secretaria do colégio para verificar se há alguma 
pendência. Fiquem atentos ao prazo, pois garantiremos vagas somente até o dia 31/10/2020.  
 
Horário de Atendimento: A partir de hoje o atendimento do colégio retorna ao horário normal. De segunda a quinta feira das 
07h30 às 12h e das 13h15 às 17h30 e sexta-feira das 07h30 às 12h e das 13h15 às 16h30. 
 
Te Vejo na Quinta: Hoje, dia 01/10, às 19h30, teremos uma Live especial com o You Tuber Igor Rocha que tem o canal Camelo na 
Agulha. A Live será transmitida através do Facebook oficial do colégio. Teremos sorteios de brindes a partir dos comentários na 
Live. Participe! 
 
Aulão EM: Lembramos que amanhã, dia 02/10, às 09h, os alunos das turmas de 2º e 3º ano do EM, terão “Aulão” em casa para o 
ENEM, via Zoom. O link será enviado amanhã de manhã nos grupos de WhatsApp das turmas. 
 
Sábado de Educação: Neste sábado, dia 03/10, às 10h30, teremos o Dia da Educação Adventista, portanto convidamos a todos a 
participarem da Live que estará disponível através do Facebook do colégio. A palestrante será a diretora Marilane Barcelos que 
abordará o tema “A árvore e o fruto”. Também teremos a participação musical especial de alguns alunos do colégio. Não perca! 
 
Dia D: Na próxima terça-feira, dia 06/10, será o Dia D para os alunos do 3º Ano do EF ao EM colocarem as atividades do E-Class 
em dia. Neste dia não haverá aulas Zoom, nem atividades novas na plataforma. 
 
Conselho de Classe Professores: No dia 06/10 os professores do 3ºAno do EF ao 9º ano do EF estarão em conselho de classe 
interno. Os professores do EM realizarão o conselho de classe na quarta-feira, dia 07/10, portanto neste dia os alunos de 6º Ano 
ao EM não terão aulas Zoom, somente atividades no E-Class.  
 
Avaliação Diagnóstica: Nos dias 07 e 08/10, os alunos de 2º ao 5º ano do EF realizarão a avaliação diagnóstica. Amanhã enviaremos 
um comunicado com todas as orientações sobre a realização da avaliação. Nestes dias não haverá aula Zoom, nem atividades no 
E-Class. Para os alunos do 1º Ano EF a avaliação será realizada nesta mesma semana durante a aula Zoom. As professoras estarão 
enviando mais informações. 
 
Dia da Criança: Estamos preparando, juntamente com as professoras de Ed. Infantil ao 5º Ano, uma homenagem especial em 
comemoração ao Dia da Criança. Faremos um drive thru no colégio no dia 15/10, das 13h às 17h30. Neste dia os alunos e 
professoras poderão matar um pouquinho da saudade! Estaremos entregando um brinde especial para os alunos (quem pegou 
no dia do estudante ganhará mais um brinde e quem não pegou ganhará dois brindes). No dia 15 não haverá atividades no E-
Eclass, nem aula Zoom. 
 
Entrega de Boletins 3º Bimestre: Os boletins do 3º bimestre estarão disponíveis no site do colégio a partir do dia 15/10. Quem 
quiser uma via impressa poderá solicitar na secretaria do colégio. 

 
Qualquer dúvida estamos, à disposição! 
 
Atenciosamente,  
Marilane Barcelos 
Administradora Escolar 


