
  



1. PALAVRAS DA DIREÇÃO 

O ano de 2021 chegou: um novo tempo para empreender e crescer. Tempo para sonhar e 
realizar. A Educação Adventista agradece pela confiança e reitera seu compromisso com o 
desenvolvimento integral de seus estudantes. Em 2021 continuaremos visando a excelência na 
Educação. Contamos com o apoio de toda a comunidade escolar nesse ano letivo e nos demais 
projetos e desafios do ano. 

Como estamos vivendo em um ano escolar atípico, as informações contidas aqui neste 
Manual poderão sofrer alterações conforme necessidade e atendimento aos decretos 
governamentais. Quaisquer mudanças serão comunicadas via canais de comunicação oficiais do 
colégio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. SAIBA COM QUEM FALAR:  

2.1 - Direção Geral 
Nome: Juliano Rodrigo da Cruz 
E-mail: juliano.cruz@educadventista.org.br 
 
2.2 - Administração Financeira 
Nome: Jhonatan Ferreira 
E-mail: jhonatan.ferreira@educadventista.org.br 
 
2.3 - Assistente Financeiro (a) 
Nome: Meire Oliveira 
Email: meire.oliveira@educadventista.org.br 
 
2.4 - Capelão 
Nome: Maurício Bungart 
E-mail: mauricio.bungart@educadventista.org.br 
 
2.5 - Coordenação Pedagógica – EI ao 5º ano EF 
Nome: Ana Paula Bohmer 
E-mail: anapaula.bohmer@educadventista.org.br 
 
2.6 - Coordenação Pedagógica – 6º EF ao EM 
Nome: Sarita Vieira 
E-mail: sarita.vieira@educadventista.org.br 
 
2.7 - Coordenação Disciplinar 
Nome: Vanderlei Pinheiro 
E-mail: vanderlei.pinheiro@educadventista.org.br 
 
2.8 - Orientação Educacional – EI ao 5º ano  
Nome: Claudia Zadra 
E-mail: claudia.zadra@educadventista.org.br 
 
2.9 - Orientação Educacional – 6º ao EM 
Nome: Caroline Fialek 
E-mail: caroline.fialek@educadventista.org.br 
 
2.10 - Secretaria Escolar 
Secretária 
Nome: Rafaella Aceti 
E-mail: rafaella.aceti@educadventista.org.br 
 
2.11 - Telefonista/Recepcionista 
Nome: Franciele Silva 
E-mail: franciele.silva@educadventista.org.br 
 

 

 

 

 



3. ESCOLA DE PAIS  

Programa oferecido aos pais, periodicamente, com o objetivo de ajudá-los nos possíveis 

enfrentamentos quanto à educação e formação de seus filhos. Para tanto, contamos com 

palestrantes qualificados. 

 

4. CANAIS DE COMUNICAÇÃO  

É de responsabilidade da família acompanhar diariamente a vida escolar da 
criança/adolescente. É necessário manter os contatos atualizados, para que a comunicação não 
seja interrompida (caso haja alteração de telefone e/ou e-mail, favor informar a secretaria da 
escola). 

O setor de comunicação manterá a família informada sobre eventos, calendário, tarefas, 
conteúdo financeiro, notificações de classe, proposta pedagógica, calendário de avaliações 
através dos meios abaixo:  
 
4.1 - Acesso ao portal (E-Class, boletim, ocorrências, conteúdos) 

1. Na página capgua.org.br acesse o link e cadastre-se; 
2. Caso ainda não tenha realizado seu cadastro, entre em contato com a gerência de Ti do 

colégio através dos seguintes canais:  
a) joao.franca@educadventista.org.br 
b) WhatsApp: (41) 9 9636-4902 

 

4.2 - Aplicativo Agenda 

Comunicados serão enviados através do Aplicativo Agenda, para maiores informações 
envie um WhatsApp para (41) 9 9636-4902. Você receberá toda a orientação para instalação 
e utilização do aplicativo.  
OBS: É o canal de comunicação oficial e direto entre o colégio e as famílias. Apenas para a Ed. 
Infantil ao 5º ano foi solicitada a aquisição de agenda física. 
 

Caso deseje receber as notificações também pelo WhatsApp, envie uma mensagem 
contendo o nome e turma do aluno para o número (41) 9 9869-5704. 
OBS: O uso do WhatsApp não substitui a necessidade do uso do Aplicativo Agenda, uma vez 
que este possui funcionalidades exclusivas e necessárias, que o “Whats” não possui.  

 

4.3 - Outros canais  
 
E-mail: capgua.asp@educadventista.org.br 

WhatsApp Secretaria: 3427-8200 

WhatsApp Financeiro: (41) 99815-2275 

Facebook: facebook.com/caparanagua 

Instagram: colegio.adventista.paranagua 
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5. HORÁRIOS 

 

5.1 - Horário de Aulas 

Tanto em aulas convencionais, quanto no sistema híbrido, a pontualidade e presença dos 

alunos é fundamental e insubstituível, quer de forma presencial ou on-line. Cabe a família 

acompanhar e auxiliar a escola, no que diz respeito frequência.  

 

5.2 - Horários de atendimento aos pais 

Os atendimentos pedagógicos serão feitos mediante agendamento prévio contatando a 

secretaria/orientação escolar. 

• 2ª a 5ª feira: 8h às 17h. 

• 6ª feira: 8h às 16h. 

 

 

6. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS 

 

6.1 - Proposta Pedagógica 

A Proposta Pedagógica encontra-se disponível em nosso portal: capgua.org.br (menu 

MAIS). 

  

6.2 - Material do Aluno 

• Todo o material deverá ser identificado com o nome completo, para facilitar a devolução 

em caso de perda. 

• Recomendamos que o uniforme seja bordado com o nome da criança/adolescente, para 

que não se extravie, misturado a outros. 

• Evitar portar quantias de dinheiro além do uso diário, bem como objetos de valor. 

 

6.3 - Livros, apostilas e uniformes 

Serão adquiridos através de encomenda diretamente no colégio. Nenhum aluno deverá 

comparecer às aulas sem os livros ou apostilas adotados.  

 

 

6.4 - Tarefas e trabalhos 

Devem ser acompanhados pelos pais/responsáveis para o bom desenvolvimento do aluno, 

toda e qualquer atividade proposta jamais deverá ser realizada por outra pessoa que não seja o 

próprio aluno. Trabalhos e tarefas podem compor a nota bimestral do aluno e devem ser 

realizados observando os critérios de: autoria, originalidade, sustentabilidade, asseio e 

dedicação.  Plágio e cola anulam a atividade sem direito de reposição. 

Série Matutino Vespertino 

Educação Infantil  -------------------------- 13h15 às 17h40 

1º ao 5º Ano -------------------------- 13h15 às 17h40 

6º ao 9º Ano 07h15 às 11h40  

1º e 2º Ano E. M. 07h15 às 12h30 13h15 às 17h40 (2ª) 

3º E.M. 07h15 às 12h30 13h15 às 17h40 (2ª e 4ª) 



As tarefas de casa, bem como trabalhos e demais avaliações serão apresentados conforme 

orientado pelo professor em cada caso, quer seja presencialmente ou através do E-Class. 

 

 

7. CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 

A cada início de bimestre será disponibilizado o Calendário Avaliativo, especificando os 

conteúdos e datas do período. Evitem, ao máximo, ausências nestas ocasiões. 

 

 

8. BOLETINS 

Após o encerramento de cada bimestre, os boletins serão disponibilizados aos pais e 

responsáveis no portal. Os boletins infantis (Educação Infantil e 1º ano do Fundamental) serão 

disponibilizados de forma digital ou impressa, para quem assim solicitar. 

 

 

9. REUNIÕES DE PAIS/RESPONSÁVEIS E CONSELHEIROS 

Ao longo do ano acontecerão reuniões de pais/responsáveis com o professor 

regente/conselheiro da turma. Havendo necessidade, reuniões serão marcadas com os demais 

professores. Observando-se qualquer necessidade, pais/responsáveis também poderão ser 

convocados pela Orientação Educacional, para acompanhamento mais minucioso da vida 

escolar do educando. 

OBS: Tais reuniões acontecerão de acordo com o formato de ensino vigente atendendo aos 

decretos governamentais. 

 

 

10. AULA DADA, AULA ESTUDADA, HOJE. 

 O hábito de estudo se adquire com a repetição, a pontualidade e a dedicação. A família 

deverá escolher um bom local e horário para o educando estudar, sem variações. Este espaço 

deverá estar livre de ruídos e interrupções. O melhor resultado se obtém quando a tarefa é 

realizada no mesmo dia em que o conteúdo foi dado em classe, a neurociência explica que a 

aprendizagem acontece de forma mais eficiente dessa forma. 

 

 

11. SIMULADO 

O programa Enem Interativo é mais do que um simulado, é uma ferramenta de análise e 

gestão do aprendizado. 

As questões calibradas e o cálculo dos resultados pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) 

minimizam o impacto dos “chutes” sobre a nota e valorizam o nível de proficiência do educando 

em relação ao conteúdo. Com o Enem Interativo é possível obter resultados mais precisos e 

desenvolver estratégias de estudos para o Enem. Conheça abaixo os recursos e benefícios do 

programa: 

• Simulados com questões inéditas desenvolvidas conforme o padrão Enem. 
• Simulação da aplicação do Enem: conteúdo e estrutura da prova, tempo de avaliação, 

regras e orientações. 
• Média equivalente ao Enem. 



• Simulador SISU, que permite simular a aprovação nas principais universidades do país 
com a média obtida. 

• Análise de desempenho por habilidade e assunto. 
• Classificação dos temas por ordem de prioridade para a revisão e aprofundamento do 

estudo. 
• Plano de estudo dirigido (videoaulas) com ênfase nas habilidades e assuntos que 

apresentaram maior dificuldade. 
• Resolução da prova, com alternativas e distratores comentados. 
• Painel de estatísticas. 
• Gráfico comparativo dos resultados obtidos no ano. 

 
12.  PAAEB 

PAAEB é o Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica. Seu objetivo é contribuir 

para o contínuo aperfeiçoamento da qualidade acadêmica da Educação Básica da Rede 

Adventista, possibilitando retratar a realidade do desempenho acadêmico de cada aluno e de 

cada escola nos municípios, nos estados e no país como um todo. Os resultados da prova do 

PAAEB são utilizados para o planejamento pedagógico das unidades escolares da Rede 

Educacional Adventista em âmbito nacional. Participam do programa os alunos do 5º e do 9º 

ano do Ensino Fundamental e os alunos do 2º ano do Ensino Médio. A prova ocorre no 4º 

bimestre com base na Matriz de Referência do ENEM. 

 

 

13. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

 

13.1 - Educação Infantil  

A avaliação será feita periodicamente por meio de instrumentos diagnósticos, processuais 

e registros periódicos. Por meio de observações e sondagens serão verificados e registrados os 

níveis de aprendizagem no decorrer do processo educativo. A promoção para a próxima etapa 

ocorre independentemente dos resultados alcançados na avaliação do ensino e da 

aprendizagem. 

 

13.2 - 1º Ano 

A avaliação será registrada sob a forma de Boletim Infantil, nos quatro bimestres e a 

aprovação será automática, desde que haja frequência mínima de 60% para a Educação Infantil 

e 75% para o Ensino Fundamental. 

Boletim Infantil (EI e 1º ano): No formato Ensino Híbrido, caso o aluno não frequente as 

aulas assiduamente, não assista as transmissões em tempo real no formato on-line ou não envie 

as atividades prioritárias solicitadas, o professor não terá informações suficientes para o 

preenchimento do Boletim Infantil e portanto, neste constará observação. 

 

13.3 - 2º ano ao EM 

Os resultados serão computados bimestralmente e expressos em notas, por disciplina, 

numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), fracionados até uma casa decimal. Os mesmos serão 

divulgados através do boletim escolar, que estará disponível no portal. Os que desejarem a 

versão impressa deverão solicitar na secretaria. Sendo a média para aprovação 7,0.  



13.4 – Frequência Escolar: Presença e faltas 

O limite máximo de faltas é 25% sobre os dias letivos. Para a Educação Infantil o máximo 
de faltas é de 40%.  As faltas podem ser justificadas mediante atestado médico, mas não serão 
abonadas no boletim. No caso de faltas recorrentes, sem justificativas, os pais serão informados; 
caso haja omissão por parte dos responsáveis, a escola entrará com medidas cabíveis junto ao 
Conselho Tutelar. 

A lei nº 13.803, de 10 de janeiro de 2019, altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, Art. 12, inciso VIII, para obrigar a notificação de faltas escolares ao Conselho 
Tutelar quando superiores a 30% (trinta por cento, em média 15 faltas) do percentual permitido 
em lei (25% dos dias letivos): 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem 
quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei. 

 

13.5 - Observações 

1 - No formato híbrido a presença é computada se o aluno assistir a aula em tempo real. 

Salvo exceções previamente justificadas no Setor de Orientação Educacional. No formato 

remoto, quando o caso, a presença é computada se o aluno assistir a aula e realizar as atividades 

solicitadas e inseri-las na plataforma E-Class. 

2 - (Ed. Infantil ao 5º ano): No formato híbrido, os alunos on-line deverão estar com as 

câmeras abertas, sob a supervisão de um adulto, quando possível. Caso encontre uma 

dificuldade no dia, informar imediatamente o setor de Orientação Educacional.  

3 - (6º ao EM): No formato híbrido, os alunos on-line deverão estar com as câmeras abertas 

para computar a presença. Se a câmera estiver fechada, o professor tem autonomia para 

remover o aluno da aula, após comunicá-lo previamente desta medida. Caso encontre uma 

dificuldade no dia, informar imediatamente o setor de Orientação Educacional.  

4 - Alunos que demonstrarem atitude de desrespeito ou indisciplina, durante a aula terão 

seus acessos removidos, além dos devidos registros e medidas disciplinares apropriadas. 

Tais medidas acima são para garantir a segurança dos alunos e o bom aproveitamento da 

aula. 

 

13.6 - Recuperação Bimestral de EF e EM 

As avaliações de recuperação acontecerão nas datas mencionadas no Calendário Escolar 

do ano letivo e não haverá segunda chamada das mesmas. 

 

13.7 - Reforço paralelo: 

Alunos que apresentarem baixo desempenho acadêmico nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, receberão gratuitamente, via convocação, aulas semanais de reforço. 

Os responsáveis serão comunicados da convocação e da necessidade da participação do aluno; 

caso a família opte por não enviar o aluno às aulas de reforço, deverá, de forma particular, 

providenciar ao aluno, a possibilidade de sanar a defasagem indicada pelo baixo desempenho, 

para que haja progresso do aluno e melhora acadêmica. Alunos faltosos (acima de quatro faltas 

consecutivas e sem justificativa) serão retirados do programa de reforço, dando oportunidade a 

outros alunos. 

OBS: A convocação é feita pelo Setor de Orientação Educacional. 

 

 



13.8 - Prova Final 

Após o período letivo será oportunizado ao educando a Prova Final, de acordo com o 

calendário escolar do ano letivo.  A não realização da Prova Final na data estipulada, implicará 

na retenção do educando. 

 

13.9 - Recurso 

Os pais/responsáveis poderão pedir revisão do resultado final no prazo máximo de 48h 

após a divulgação do resultado. 

 

13.10 - Provas Substitutivas / 2ª chamada 

A participação do estudante em todas as provas marcadas previamente é obrigatória. 
Motivos para requerimento de avaliação de 2ª chamada gratuita: 

• Doença: o aluno e/ou responsável deverá apresentar ao SOE o atestado médico em até 
48h. Nova data será agendada. 

• Luto: em caso de luto familiar apresentar ao referido setor a justificativa dos responsáveis, 
por escrito, em até 48h. 

• Competição ou Serviço Militar: em caso de afastamento para competição ou serviço 
militar, deverá ser apresentada com no mínimo 48h de antecedência do afastamento, uma 
declaração dos órgãos competentes com as datas previstas para as atividades que o 
manterão afastado. 

• Observação: Exceto os casos acima mencionados, toda prova de segunda chamada, 

acarretará o pagamento de uma taxa no valor de R$ 50,00 por avaliação perdida. 

 

 

14. CELEBRAS 

Os Celebras são reuniões eventuais feitas com os estudantes, professores e equipe de apoio. 

Têm como objetivo tratar de assuntos contemporâneos através do ponto de vista da Palavra de 

Deus. É um espaço para promoção de valores como humildade, igualdade, generosidade, 

integridade, tolerância, respeito, dignidade, fidelidade, entre outros. É nele que muitos assuntos 

relevantes aos estudantes são tratados com o devido respeito e orientação espiritual. Este ano, 

por conta das medidas de distanciamento social, estas reuniões serão realizadas de forma on-

line, até que seja possível o retorno das reuniões presenciais. 

 

 

15. ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

A unidade escolar realiza saídas pedagógicas e recreativas, cujos custos tem valor 

individualizado e não estão inclusos na mensalidade. Para que tais atividades sejam realizadas 

com sucesso, o educando precisará apresentar autorização expressa e por escrito, dos 

responsáveis. 

 

 

16. EM CASO DE DOENÇA 

 A criança enferma deverá permanecer em repouso, aos cuidados de seus responsáveis. 

Não ministramos qualquer medicação, exceto aos alunos no Contraturno. Neste caso, somente 

com a prescrição médica. 



Quando algum familiar próximo, com quem a criança tenha tido contato recente, 

manifestar qualquer sintoma da Covid-19, deverá permanecer em isolamento, pelo tempo 

recomendado pelos médicos. 

 

 

17. LANCHE/CANTINA 

1. A unidade oferece um cardápio de lanches saudáveis sob orientação de nutricionista 

atendendo à lei da Cantina saudável.  

2. Lanche individual de responsabilidade dos pais, trazido de casa, também atendendo às 

orientações sobre alimentação saudável. 

3. Orientamos que sejam evitados os refrigerantes, frituras, salgadinhos industrializados, 

alimentos cárneos e os com excesso de açúcar branco. 

 

 

18. ORIENTAÇÕES DISCIPLINARES 

 

18.1 – Orientações gerais 

• Praticar e exercer o respeito e a ética no ambiente escolar presencial e/ou on-line (não 
serão admitidos desrespeito entre os alunos e professor). 
• Silêncio e atenção quando o professor estiver ministrando a aula. Serão convidados a se 

retirar da aula os alunos que não procederem desta forma. 
• Na troca dos professores se o aluno sair da sala sem permissão e chegar após a entrada 

do outro professor, não será permitido a sua entrada e o mesmo será encaminhado para os 
monitores (Formato presencial). 
• Não serão admitidos o uso de apelidos e nenhum tipo de palavras e/ou gestos 

desrespeitosos e jamais a prática do Bullying. 
• Na aplicação das avaliações não serão permitidos nenhum tipo de conversa paralela. 

Qualquer dúvida deve ser dirigida ao professor. 
 

18.2 - Protocolos de Segurança 

É dever do aluno atender ao Protocolo de Biossegurança disponibilizado pelo colégio no 

portal (capgua.org.br – no menu MAIS). Reforçamos a necessidade do uso da máscara, do álcool 

em gel e o distanciamento social.  

 

18.3 - Danos ao Patrimônio 

Caberá aos responsáveis indenizar a unidade por qualquer dano material ao 

estabelecimento e a objetos de propriedade de colegas, professores e funcionários que tenham 

sido causados pelo educando. 

 
18.4 - Organização da sala: Limpeza, Carteiras. 

As carteiras devem ser mantidas limpas e organizadas nos seus respectivos lugares. É 
proibido riscá-las e/ou danificá-las. 

Todo o lixo deve ser descartado no lugar correto e não no chão, é uma questão de bom 
senso e higiene. 
 

 

 



18.5 - Uniforme 

O uso do uniforme é obrigatório para todas as atividades na unidade escolar, inclusive a 

versão de inverno. Qualquer vestimenta que não seja uniforme escolar deverá ser autorizado 

previamente pelo setor de Orientação Educacional. Nas aulas de Educação Física será permitido 

o uso da camiseta da turma, quando houver. Não são permitidos: bonés, tamancos, chinelos, 

brincos, anéis, correntes, colares e piercings. Orientamos que não sejam utilizados esmaltes, 

sobretudo tons escuros, uma vez que a cor natural das unhas são um indicativo de boa circulação 

e oxigenação sanguínea. 

 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

Itens obrigatórios: 

• Camiseta 

• Calça /Short saia/Bermuda 

• Agasalho  

• Tênis 

Itens obrigatórios: 

• Camiseta 

• Calça 

• Bermuda (EF2) 

• Agasalho  

• Tênis 

 

18.6 - Notificações 

São duas as formas de notificações ao educando: disciplinar e pedagógica. O objetivo é 

manter a família informada e atenta ao processo. As notificações estarão disponíveis no portal. 

Ao educando que reincidir nas notificações disciplinares, será encaminhado um comunicado, em 

forma impressa, que deverá ser assinado pelos pais/responsáveis e devolvido à unidade escolar. 

Os pais/responsáveis poderão ser convocados para uma reunião com a Coordenação Disciplinar.  

Outras medidas poderão ser tomadas conforme Código de Ética Escolar, de acordo com o caso. 

 

18.7 - Objetos Extraclasse 

A unidade escolar não se responsabilizará por qualquer objeto extraclasse. Não consiste em 

direito ao aluno reclamar extravio ou dano a qualquer objeto que não componha o material 

escolar requerido e/ou recomendado. São exemplos de materiais extraclasses: brinquedos, 

eletrônicos, bichinhos, telefones celulares, etc. 

 

18.8 - O uso do celular e outros eletrônicos 

O telefone e outros itens eletrônicos devem permanecer desligados e guardados na 

mochila quando em sala de aula ou em práticas esportivas.  Caso o aluno manuseie ou receba 

ligações, o equipamento poderá ser recolhido pelo professor/monitor e ser entregue somente 

aos responsáveis mediante assinatura de um termo de compromisso.  

 

18.9 - Permanência na Unidade Escolar 

A permanência na unidade escolar é restrita aos horários de aulas e atividades solicitadas 

ou disponibilizadas. A unidade disponibilizará serviço de monitoria até 15 minutos antes do 

início e 30 minutos após o término das aulas.  

 

18.10 - Atraso 

O aluno deverá entrar em sala de aula ou na transmissão on-line às 7h15 para o turno 

matutino e 13h15 para o turno vespertino. Em caso de atraso a unidade escolar oferece uma 

tolerância máxima de 10 minutos. Após esse horário o aluno atrasado, acessará o prédio escolar 



pela secretaria. Entradas após a segunda aula, serão permitidas, somente por motivos médicos, 

devidamente comprovados. Atrasos na troca de aulas ou retorno do intervalo serão registrados 

pelo Coordenador de Disciplina e os pais notificados, se houver reincidência. Casos excepcionais 

serão tratados diretamente com a direção escolar. 

 

18.11 - Saída 

A unidade escolar seguirá estritamente os critérios de liberação optados pela família por 

ocasião da matrícula.  

Autorizações excepcionais de saída, deverão ser notificadas com antecedência e por 

escrito, através dos canais oficiais de atendimento da escola. 

Para liberações via e-mail, é necessário que a mensagem seja originada do e-mail do 

responsável conforme consta no cadastro da secretaria. 

 

IMPORTANTE: 

• O uso da carteirinha escolar é imprescindível para liberação do acesso. 

• As restrições de saída e os autorizados a retirar o aluno, devem constar em documento 

na secretaria, desde a efetivação da matrícula. 

• Não é permitido o acesso de adultos no ambiente de alunos, exceto quando 

acompanhados e/ou identificados como visitantes. 

OBS: Local e horários de entrada e saída de cada grupo no escalonamento, estão disponíveis no 

portal (capgua.org.br – no menu MAIS). 

 

 

19. EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS 

O aluno receberá gratuitamente a 1ª via de qualquer documento emitido pela unidade 

escolar, incluindo a carteirinha escolar. Para outras vias será cobrada taxa. 

 

 

20. TRANSPORTE ESCOLAR 

 Alunos que dependem de transporte escolar deverão pesquisar este serviço junto aos 

prestadores. A unidade escolar não possui vínculo com qualquer tipo de transporte escolar. 

 

 

21. SERVIÇOS EXTRAS 

 

21.1 - Intercâmbio Internacional (Indisponível no momento) 

Programa aberto a alunos a partir do 7º ano. Consiste em um período de estudos intensivos 

em inglês em internatos adventistas internacionais. 

 

21.2 - Excursão de Formandos 

Programa para alunos de 9º ano e Terceirão, organizado pela administração da unidade 

escolar. A adesão será oferecida em reunião específica no início do ano letivo, quando as 

medidas de biossegurança o permitirem.  

 

 



21.3 - Ensino Médio no exterior/ High School 

A Rede Educacional Adventista oferece a opção de estudar um semestre do Ensino Médio 

no exterior, em uma de nossas unidades internacionais. Em havendo interesse, consultar a 

unidade escolar, para maiores informações. 

 

 

 

“A verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos científicos 
ou aquisições literárias; mas acima da instrução aprecia a capacidade, acima da 

capacidade, a bondade e acima das aquisições intelectuais, o caráter”. 
(White, Educação, p. 225) 


