Viamão, 16 de maio de 2019.
Circ. 007/2019
“Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas
ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. ” Isaías 49:15
Prezados pais e alunos,
Solicitamos a sua atenção para as seguintes informações:
Concurso de Desenho: A primeira etapa foi realizada nas unidades escolares nos dias 18 e 19/03 e foram selecionados 4 desenhos
de cada unidade, um de cada nível. Os desenhos selecionados de nosso colégio foram dos alunos: Helena Gambarra dos Santos
Fagundes (Pré 5 manhã), Yan Fernandes Barreto (51), Marina Terra da Costa (91) e Evandir Emanuel Ferraz Kleim (131). Na próxima
sexta-feira, dia 17/05, estes alunos receberão uma premiação especial durante a Capela “Em Busca da Conquista”.
Entrega de Pareceres e Boletins: A entrega ocorreu no dia 13/05 e a partir do dia 14/05 entregamos os boletins, em sala, para
todos os alunos com notas acima da média (7,0). Os alunos que estão com notas de 5,0 a 6,9 só poderão retirar o boletim mediante
autorização por escrito dos responsáveis e os boletins com notas abaixo de 5,0 só poderão ser retirados pelos responsáveis.
Portanto solicitamos aos responsáveis dos alunos com notas abaixo da média que agendem um horário com o SOE.
Estudos Bíblicos Especiais: Iniciamos no dia 14 de maio uma classe especial de estudos da Bíblia gratuito. Ela ocorrerá todas às
terças-feiras, das 13h30 às 15h. Os interessados deverão ter idade mínima de 13 anos e fazer sua inscrição na secretaria do colégio.
Impacto Esperança: No dia 24/05, as escolas da Rede Adventista estarão realizando o Impacto Esperança, cujo objetivo é entregar
gratuitamente para a comunidade livros com temas que promovam a esperança. Este ano o tema será “Esperança para a Família”.
Neste dia nosso colégio estará realizando a ação no centro da cidade com uma representação dos nossos alunos. Posteriormente
enviaremos as autorizações.
Conselho de Classe Participativo: O conselho do 2º bimestre será no dia 13/06, 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 e Recesso: No dia 20/06 (feriado Corpus Christi) e dia 21/06 (recesso) não haverá aula.
Atividades Extraclasse:
 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. Para realizar a inscrição e mais informações fazer contato com a professora
Silvane Santos, através do telefone/WhatsApp 51-984105985.
Escolinha Futsal Fund. II
Escolinha Futsal 8, 9 e 10 anos
Oficina Futsal 5, 6 e 7 anos
Oficina Handebol
Oficina Basquete

Quartas e Sextas
Terças e Quintas
Segundas
Quartas
Sextas

14h30 às 15h30
17h30 às 18h30
17h30 às 18h30
13h30 às 14h30
13h30 às 14h30



Patinação: As aulas de patinação já iniciaram e acontecem às segundas-feiras, das 10h20 às 11h45, e às quartas-feiras,
das 17h30 às 18h30. Mais informações e inscrições com a professora Ana Carolina, F: 985097424.



Ginástica Artística: 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 e inscrições com a
professora Thauane, F: 991494630.



Robótica: A Oficina de Iniciação Científica e Robótica promove a consciência ecológica e a importância da preservação
do meio ambiente. Na oficina são desenvolvidas experiências práticas e utilizados materiais reciclados ou de sucata
eletrônica para a construção de protótipos. A primeira turma, com alunos de 2º ao 5ºano, tem aulas nas terças-feiras,
das 17h30 às 18h30. Em breve, serão abertas novas turmas: QUARTA - FEIRA: 6º AO 9ºANO - TURNO TARDE / 13h30 às
14h30min e QUINTA-FEIRA: 2º AO 5ªANO - TURNO MANHÃ / 11h30 às 12h30. VAGAS LIMITADAS! Suziane Toffoli (whats:
996495753). Inscrições no link: https://forms.gle/LgkUc4aWswPiy5uT6
Atenciosamente,
Marilane Barcelos
Administradora Escolar.

