
 

Circular 008 

Viamão, 10 de junho de 2021. 

 

Prezados pais e responsáveis, 

  Agradecemos as famílias que conseguiram participar do nosso Sábado da 

Educação, dia 29/05, e a todos os alunos que participaram. Foi emocionante vê-los 

atuando e participando.  

Considerando o calendário escolar, estamos informando o cronograma do segundo 

bimestre: 

 

  Simulado PAAEB - Dia 17 de junho teremos o simulado do PAAEB para os 

alunos do Ensino Médio, por isso os mesmos não terão aula presencial, somente no CPB 

provas. 

   Entrega de Boletins - Conforme nosso calendário a liberação dos boletins será 

dia 20 de julho. 

Recesso Escolar - Lembramos que neste ano nosso recesso escolar está 

menor e vai iniciar no dia 21 de julho. 

  Adaptação- Já estamos quase no meio do ano, como passou rápido não é 

mesmo? Por ter passado algumas semanas do retorno as nossas atividades presenciais, 

pedimos que todos os pais deixem seus filhos no portão, com os monitores, caso não for 

aluno novo, para evitarmos aglomeração e adultos circulando em meio aos alunos. Assim 

nos ajudam a mantê-los em segurança. 

Saída e Entrada- Agradecemos a todos os pais e alunos por obedecerem aos 

protocolos e nos apoiarem. Talvez tenhamos mudanças; assim que as definirmos, 

avisaremos aos pais pelo Whatsapp.  

Secretaria- Alguns pais ficaram com alguns documentos pendentes, que 

deveriam ser entregues em nossa secretaria, no ato da matrícula como, histórico, entre 

outros.  Nossa secretária Fabiane entrará em contato. 

Reposições-Havendo alguma dificuldade na realização de alguma avaliação no 

prazo estabelecido, pedimos que a escola seja comunicada (Secretaria e/ou Setor de 

Orientação) no prazo de 24h do seu término. Fora dos prazos estabelecidos, deve ser 

apresentado um atestado médico do período; caso esse não seja apresentado, o aluno 

fará direto a recuperação. 

Joias e uniforme- Lembramos que em nosso Colégio não é permitido nenhum 

tipo de joia, em nenhuma idade, e que o uso de uniforme é obrigatório. Qualquer 

dificuldade nosso coordenador de disciplina entrará em contato com os pais. 

Que Deus seja com todos, protegendo, dando saúde, paz, felicidade, amor e o 

sustento. 

Diretora Marilane Barcelos 


