Viamão, 21 de março de 2019.
Circ. 003/2019
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que de Seu Filho Unigênito, para que todo
aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16

Solicitamos a sua atenção para as seguintes informações:
Calendário: Ontem, dia 20/03 enviamos através dos alunos o calendário anual com datas
importantes. O calendário está em formato de imã de geladeira e todos os alunos
receberam. Fiquem atentos às datas!
Sábado de Educação: Convidamos todos a participarem de nosso Sábado de Educação,
na igreja, em frente ao colégio, no dia 30/03, das 10h às 12h. Neste dia, teremos uma
programação especial realizada pelo colégio, com a participação dos corais Infantil e
Jovem. Os coristas deverão vir uniformizados.
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. Solicitamos que aqueles que ainda não entregaram que o façam com
urgência, pois para a recarga do cartão em abril a documentação do aluno deverá ter sido
analisada pela prefeitura. Após a análise eles darão o retorno para o colégio e nós faremos
contato com os pais.
Material Didático e Agenda: Gostaríamos de lembrar que o prazo para todos os alunos
estarem com o material didático em aula foi segunda-feira, dia 11/03. Lembramos, ainda,
que os livros fazem parte do material individual do aluno e são necessários para o melhor
rendimento escolar. Solicitamos que aqueles pais que ainda não adquiriram, que
providenciem o mais rápido possível.
Venda de Livros Didáticos e Uniformes: Aqueles que não conseguiram fazer a compra
de didáticos e uniformes poderão fazer encomendas na secretaria do colégio. O
pagamento deverá ser efetuado no ato da encomenda em dinheiro ou cartão de crédito. O
prazo de entrega é em média de 7 dias. Os didáticos e uniformes também estão disponíveis
a pronta entrega nas lojas fixas: Loja Camaquã – Rua Camaquã, 545, B: Camaquã – POA
(F: 32457092) e Loja Sede – Av. Caí, 82, B: Cristal – POA (F: 32457004). Outra opção
de loja para quem precisa comprar livros individuais ou kit 1º semestre é a do Colégio
Adventista Marechal Rondon, localizado na Rua Mali, 255, Vila Ipiranga – POA (F:
33751656/33496600). Apenas nesta última opção de loja os livros estão sendo vendidos
separadamente.
Uso do Uniforme: Lembramos que, de acordo com o código de ética do colégio, o uso
do uniforme é obrigatório para todos os alunos, em todas as atividades do colégio,
dentro ou fora do turno de aula. Aos alunos que ainda não possuem uniforme
solicitamos que providenciem o mais rápido possível e que o responsável justifique a
falta do mesmo com o coordenador de disciplina, Douglas. O colégio estará fazendo
contato com os pais de alunos que chegarem no colégio sem o uniforme. Ressaltamos
também que para a segurança de seu filho e para o melhor desenvolvimento de algumas
atividades não é permitido o uso de chinelos, sandálias ou qualquer tipo de calçado
aberto. O calçado ideal a ser usado é o tênis por proporcionar maior conforto,
comodidade e segurança.

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.
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.
Entrada dos alunos: Já encerramos o período de adaptação dos alunos, portanto não
será mais permitida a entrada dos pais de alunos pelo portão lateral do colégio. Os
pais deixarão o aluno com o monitor que estará no portão. Contamos com a colaboração
de todos.
Laudo Médico: O SOE solicita a todos os responsáveis por alunos que possuam laudo
médico que atualizem os laudos e entreguem no SOE o mais rápido possível. A
atualização dos laudos favorecerá os alunos com dificuldade de aprendizagem,
adequando o currículo e as avaliações.
Aluguel de Armários: Com a intenção de facilitar o transporte dos livros e cadernos, o
colégio disponibiliza armários para alugar com taxa única, no valor de R$ 50,00, para
todo o ano. Os interessados deverão procurar o Administrador Financeir, Fabiano.
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 de 2º ao 5º ano do EF o conselho ocorrerá
das 13H15 às 17h30, com horários individuais agendados pela professora. Os alunos
receberão convocação ou dispensa. Neste dia não haverá aula. 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 neste dia.
Feriado: No 19/04 será feriado Sexta-feira Santa. Neste 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. Programe-se para participar. Posteriormente
enviaremos mais informações.
Atividades Extraclasse:
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
 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 51984105985.

 Patinação: As aulas de patinação já iniciaram e acontecem nas segundasfeiras, das 10h20 às 11h45 e nas 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$70,00. As aulas são nas segundas-Feiras, das 17h15 às 18h, para
os alunos de Ed. infantil e 1° ano e das 18h às 18h45 para os alunos de 2° ao 5°
ano do EF. Mais informações inscrições com a professora Thauane, F:
991494630.
 Robótica: As aulas acontecerão nos dias e horários abaixo. O valor da
mensalidade é R$ 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
...

