
 

Viamão, 25 de junho de 2020. 

Circ. 012/2020                                                                                                     

Prezados Pais ou Responsáveis, 

Com o objetivo de unir cada vez mais todos os envolvidos na educação de nossas crianças, adolescentes 

e jovens e tendo em vista a situação de Pandemia que enfrentamos e as consequências gerais, vimos 

primeiramente agradecer a todas as famílias, pois desde o início têm trabalhado e se empenhado junto com a 

escola, criando o ambiente seguro para que nossos alunos pudessem receber a educação e ensino que têm 

direito e merecem. No momento de crise é preciso ser criativo, se reinventar e acredito que cada um têm dado 

o seu melhor no seu papel de atuação. Encontramos num texto antigo da escritora americana Ellen G. White, 

em Sings of the Times, 24 de novembro de 1881, uma orientação muito atual: “Deus tem dado aos pais o seu 

trabalho: formar o caráter dos filhos segundo o Modelo divino. Por Sua graça poderão realizar a tarefa; mas isso 

exigirá esforço paciente e consciencioso, não menos que firmeza e decisão para guiar a vontade e restringir as 

paixões. Um campo deixado ao abandono só produz espinhos e cardos. Aquele que quer alcançar uma colheita 

para a utilidade e beleza deve primeiro preparar o solo e espalhar a semente, então cavar ao redor dos novos 

redentos, removendo o mato e afofando a terra, a as preciosas plantas florescerão, recompensando-lhes 

ricamente o cuidado e o labor”.  

Que Deus nosso Pai continue nos dando ânimo, criatividade, vigor, recursos e, principalmente, espírito 

de união em torno desta nobre causa. Abaixo temos informações importantíssimas a serem consideradas. 

Pedimos que cada uma delas tenha sua apreciação de maneira que tudo seja feito para o melhor atendimento 

de nossos rebentos: 

 As avaliações estão acontecendo. Fiquem atentos ao cronograma que foi enviado por e-mail e pelo 

E-CLASS. As avaliações estão sendo enviadas pela plataforma CPB Provas e E-CLASS com prazo para 

preenchimento. Neste primeiro momento, estamos dando um prazo maior para preenchimento das 

avaliações, pois todos estão se adaptando a esse processo avaliativo e a CPB Prova também está 

sofrendo atualizações; 

 

 Percebemos que alguns alunos do Ens. Médio estão trabalhando em horário de aula. É muito bom 

ver eles trabalhando, buscando seu próprio recurso e adquirindo experiência na vida profissional. 

Entretanto, fiquem atentos, pois legalmente não há previsão para assinar estágios que ocorram em 

horário escolar; 

 

 Seguindo a linha de acompanhamento e ajuda na descoberta de aptidões, talentos e da vocação, 

faremos, no período de 29/06 a 01/07, o teste vocacional para os alunos do 3º ano do Ens. Médio.  

No dia 07/07, a devolutiva será enviada aos pais e haverá uma palestra para pais e filhos. Os alunos 

receberão por e-mail um link individual para preencherem. 

 

 No dia 09/07, teríamos a nossa tradicional e tão esperada homenagem aos nossos queridos avós. 

Entretanto, atendendo a segurança e as condições para uma proteção adequada, faremos a 

homenagem através das redes sociais. Fiquem atentos! 

 

 Nosso recesso permanece no mesmo período programado em nosso calendário escolar, de 20 a 31 

de julho. 

Oramos para que Deus te abençoe e te guarde por onde quer que andares! Forte abraço! 

Atenciosamente, Diretora Marilane Barcelos 


