Viamão, 26 de novembro de 2020.
“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; Eu o
segurarei com a minha mão direita vitoriosa. ” (Isaías 41:10)

Circ. 021/2020
Prezados pais ou responsáveis,
Seguem alguns recados importantes:
Rematrículas: Lembramos que as rematrículas para 2021 estão abertas e poderão ser realizadas de forma on-line no
site do colégio. Caso você não consiga efetuar a rematrícula de forma online, faça contato com a secretaria do colégio
para verificar se há alguma pendência. Fiquem atentos, pois o prazo de garantia de vagas já encerrou.
Mensalidades 2021: Informamos que os boletos de 2021 já estão disponíveis, podendo ser retirados na secretaria do
colégio ou na aba “Financeiro” da plataforma. Pautados pela transparência, diálogo e colaboração mútua, queremos
orientá-los sobre a importância da pontualidade no pagamento das mensalidades escolares, garantindo a qualidade,
o crescimento e o desenvolvimento da escola em que seu filho estuda. Agradecemos a contribuição e o apoio na
realização dos projetos de nossa escola e, desta forma, queremos ressaltar uma informação importante que estará
vigente no ano letivo de 2021: O desconto pontualidade, está atrelado ao pagamento em dia das mensalidades e, a
partir de um dia de atraso, as mesmas serão encaminhadas para uma cobradora terceirizada que cobrará o valor
integral da mensalidade, mais juros, multas e encargos.
Festa do Caderno: Estamos preparando com muito carinho a Festa do Caderno para as turmas do 1º Ano do EFI,
festejando o início da alfabetização e da escrita dos alunos. Em função da pandemia este ano a festa não será
presencial e sim transmitida pelo facebook do colégio e youtube no dia 03/12.
Formatura (9º EFII e 3º EM): Lembramos que a formatura será realizada no dia 20/12/2020, a partir das 13h, no
auditório do colégio, com horário agendado individualmente para evitar aglomerações. No início de dezembro,
enviaremos o horário de cada aluno inscrito e disponibilizaremos os convites da formatura. É importante lembrar que
cada aluno poderá estar acompanhado de, no máximo, 10 familiares no dia do evento. Os demais poderão
acompanhar a formatura, ao vivo, através do youtube. Posteriormente estaremos disponibilizando o link do evento.
Parceria CNA: Lembramos que temos parceria com a escola de inglês CNA e, para 2021, cada aluno do CAV ou familiar
de aluno tem 40% de desconto para os cursos de inglês ou espanhol. E atenção! Quem fizer matrícula até 30/11/2020
receberá o material didático gratuitamente. Não perca tempo, as vagas são limitadas! ( 51-998979403/51981363946)
Calendário dezembro: Atentem para as seguintes datas:
 02/12 - Reposição de provas perdidas no quarto bimestre;
 03/12 – Festa do Caderno – Turmas 11 e 12 (1ºAno EFF);
 04 a 10/12 – Semana de Recuperação do quarto bimestre;
 08/12 - Feriado em Viamão (Nossa Senhora da Conceição).
 11 e 14/12 – Convocação do 5º bimestre (Tira-dúvidas para o provão);
 14/12 – Último dia com aulas em Zoom e no E-Class;
 14/12 - Término do 4 bimestre;
 15 a 17/12 – Provas Finais;
 18/12 – Conselho Final / Divulgação dos Resultados Finais;
 20/12 – Formatura de gabinete, das 13h às 18h;
 10/02/2021 – Início do ano letivo em 2021.


Provão – As provas de recuperações finais (provão) acontecerão nos dias 15, 16 e 17/12. Os dias e horários de cada
disciplina serão divulgados nos dias 11 a 14 de dezembro. Os alunos que necessitarem realizar o provão serão avisados
através do site do colégio. A lista dos conteúdos que estarão no provão será divulgada amanhã, 27/11/2020, no site e por
e-mail.
Aprovação – É importante lembrar que, para fins de aprovação, os alunos de nosso colégio precisam ter média acima de
sete (7,0) em todos os bimestres ou somar 28,0 no decorrer dos quatro bimestres do ano letivo. Caso contrário, eles se
submeterão a uma prova final de recuperação (provão) e correm risco de reprovação no fim deste ano letivo.
Alunos com dificuldades acadêmicas – Os responsáveis devem supervisionar as atividades dos alunos, pois muitos não
têm maturidade ainda para administrar esta tarefa sozinhos. Observem as notas dos alunos no aplicativo e no site. Caso
perceberem notas abaixo da média, marque um horário para conversar com o SOE. Caso haja algum estranhamento na
nota recebida no boletim, verifiquem se ficou alguma atividade sem entregar. Os alunos podem entrar em contato com
os professores através de e-mail. No site do colégio há o e-mail de todos os professores.
Atualização de dados – Solicitamos que os responsáveis mantenham o e-mail e os números de telefone atualizados, para
que a comunicação entre escola e família seja mais efetiva. O SOE tem tentado entrar em contato com alguns pais de
alunos com notas baixas, mas não tem obtido sucesso.

Qualquer dúvida estamos, à disposição!
Atenciosamente,
Marilane Barcelos
Administradora Escolar

