
 

Porto Alegre, 29 de abril de 2021. 

COMUNICADO 33/2021.  

Assunto: Retorno das Aulas no formato híbrido 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

Conforme o novo Decreto Estadual nº 55.856 de 28 de abril de 2021, em que 

coloca o Estado em Bandeira Vermelha, as aulas híbridas: presenciais e remotas estão 

autorizadas para o retorno. Semelhante ao início do ano letivo 2021 as aulas presenciais 

acontecem em formato de rodízio, considerando o distanciamento social que precisamos 

manter conforme decreto. 

O Colégio Adventista de Porto Alegre retornará suas atividades presenciais 

considerando o rodízio de alunos, a partir da próxima segunda-feira 03/05/2021, 

conforme calendário abaixo: 

Dia 03/05 – Retorno das turmas de Educação Infantil sem rodízio. 

Dia 03/05 - Retorno do Contraturno. 

Dia 03/05 - Retorno das turmas de 1ºano ao 2º ano – Grupo 1 do rodízio. 

Dia 04/05 – Retorno das turmas 3º ano ao 5º ano - Grupo 1 do rodízio. 

Dia 05/05 – Retorno das turmas de EFII ao Ensino Médio - Grupo 1 do rodízio. 

• As listas com os nomes dos alunos que integram o Grupo 1 e Grupo 2 estão 

anexadas na plataforma E-class e serão reencaminhadas nos grupos do Telegram 

da turma. Estes grupos foram organizados conforme Termos de Anuência 

assinados no início do ano letivo, pelos responsáveis, optando pela modalidade 

presencial. 

• Não aceitaremos alunos na modalidade presencial que não pertença ao grupo 

do rodízio semanal. 

Informamos ainda, que a partir do dia 07/05 (6ª feira), os alunos do turno da tarde 

sairão nas sextas-feiras às 16h35. 

Orientações para entrada e saída dos alunos nos acessos da escola. 

Entrada 

 

Manhã: Abertura dos Portões ( Estacionamento, Camaquã e Otto) às 7h para a entrada de 

alunos.  

Tarde: Abertura dos Portões ( Estacionamento, Camaquã e Otto) às 12h45 para a entrada 

de alunos. 



 

Saída 

Manhã: A partir das 11h30 para alunos de Educ. Infantil ao EFII.  

A saída dos alunos do Ensino Médio acontecerá pelo portão do estacionamento, às 12h30. 

Tarde: A partir das 17h20 para a saída dos alunos de Educ. Infantil ao EFII. (2ª a 5ª feira). 

 

Teremos nossos três portões a disposição para saída destes níveis. O portão do 

estacionamento é direcionado exclusivamente para pais que estão de carro. 

 

Para os pais que não estão de carro, a saída dos alunos será pelo portão de vidro (Rua 

Camaquã). O mesmo portão (Rua Camaquã) será direcionado para a saída dos alunos da 

Educação Infantil. 

 

 

Atenciosamente, 

Direção Escolar 


