Viamão, 09 de julho de 2020.
Circ. 013/2020
Prezados pais ou responsáveis,
Estamos nos encaminhando para o final do 2º bimestre, portanto pedimos uma atenção
especial quanto a realização das atividades avaliativas dos alunos. Solicitamos que verifiquem no EClass ou com os professores se há alguma atividade avaliativa pendente e enviem aos professores até
a próxima semana. Serão aceitas todas as atividades mesmo que com prazo de entrega vencido. Para
ajudar nesta questão, na próxima segunda-feira, dia 13/07, realizaremos mais um dia D. Neste dia não
haverá aulas novas no E-Class e nem aulas via Zoom. Neste mesmo dia as professoras de 3º ao 5º ano
do EF estarão realizando o Conselho de Classe interno para avaliar o rendimento dos alunos.
O Conselho de Classe do 6º ano ao EM acontecerá na quinta-feira, dia 16/07, portanto neste
dia estas turmas não terão aulas no E-Class e nem via Zoom.
A partir do dia 17/07 iremos disponibilizar os boletins do 2º bimestre no site do colégio. E do
dia 20/07 ao dia 31/07, os alunos e professores estarão em recesso escolar, retornando às aulas no dia
03/08. A princípio o retorno será ainda na modalidade remota, mas se houver qualquer mudança,
informaremos a todos através do e-mail e de nossas redes sociais.
Lembramos também que neste mês comemoramos o Dia dos Avós. Todos os anos o colégio
prepara uma homenagem especial para estas pessoas tão queridas por todos. Como não será possível
fazer a homenagem presencialmente, preparamos um vídeo muito especial com a participação de
alguns alunos. Este vídeo estará disponível no Facebook (Colégio Adventista de Viamão- CAV) e
Instagram (cav.viamao) do colégio e também no E-Class, a partir de hoje. Pedidos que repassem nossa
singela homenagem aos queridos vovôs e vovós.
Os livros didáticos do 3º bimestre, das turmas de Educação Infantil ao 5º Ano EF, estarão
disponíveis para serem retirados na secretaria do Colégio a partir de terça-feira, dia 14/07. Para evitar
aglomerações, solicitamos que agende seu horário de retirada através do telefone 3485-2668. O
horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h30.
Qualquer dúvida ou dificuldades estaremos à disposição!
Atenciosamente,
Diretora Marilane Barcelos

