
 

 

Porto Alegre, 02 de setembro de 2021. 

Comunicado Nº45/2021 

ASSUNTO: Rematrícula 2022 

 

Agradecemos a Deus por todas as bênçãos que têm proporcionado a nós, aos nossos filhos, pela 

proteção e cuidado ao longo de mais um ano que está passando.  

Também agradecemos de modo especial, aos senhores pais e responsáveis a confiança 

demonstrada em nosso colégio, na responsabilidade de educar e formar aqueles que lhes são mais 

preciosos. 

Queremos ver seu(a) filho(a) aqui no Colégio Adventista do Partenon participando de aulas 

interativas, atividades na quadra esportiva, projetos no laboratório de ciências, projetos de pesquisa 

e leitura na biblioteca, recreios especiais e aprendizagem de qualidade. 

Desejamos em 2022 continuar contribuindo com a formação educacional de seu(a) filho(a), 

recebendo-o(a) em nosso colégio diariamente com muita alegria. 

Portanto, pedimos a sua atenção para as informações a seguir: 

 

1- PERÍODO DE REMATRÍCULAS  

Para garantir a vaga no turno e turma desejados siga o cronograma abaixo, caso necessite trocar o 

turno de seu(a) filho(a) é preciso protocolar o pedido junto a secretaria dentro dos prazos da 

rematrícula: 

 

• Educação infantil ao 2º ano 02/09 a 17/09 

• 3º ao 5º ano 03/09 a 22/09 

• 6º ano ao Ensino Médio 08/09 a 23/09 

 

➢ Após a data limite de cada nível, as vagas remanescentes serão disponibilizadas para alunos 

novos. 

➢ O aluno que realizar a matrícula dentro do prazo acima (até o dia 23/09/2021) receberá 15 

cupons para participar dos sorteios, conforme o cronograma abaixo: 

➢ Lembramos que o aluno terá a oportunidade de participar de todos os sorteios até o final do 

processo de matrículas. 



DATAS SORTEIO CUPONS 

              17/09 15 

24/09 15 

08/10 12 

22/10 10 

31/10  10 

12/11 8 

26/11 8 

10/12 8 

 

2- MATRÍCULA RÁPIDA E FÁCIL  

A matrícula será realizada on-line pelo site https://login.educacaoadventista.org.br com 

login e senha do responsável legal do aluno, mas também poderá ser presencial na secretaria 

do Colégio nos horários abaixo. 

 Observe as datas, pois, a partir do dia 23/09, as matrículas estarão condicionadas às vagas 

existentes. 

Estamos à disposição, segue os nossos contatos: 

secretaria.cap@educadventista.org.br ou pelo telefone (51) 3339-2020  

 

3- PERÍODO DE ATENDIMENTO  

Para melhor lhe atender reformulamos nossos horários de atendimento, segue abaixo os novos 

horários: 

• De 08/09 a 17/12 

SEGUNDA A QUINTA-FEIRA 

 7h30min às 17h30min sem fechar ao meio-dia. 

SEXTA-FEIRA 

 7h30min às 16h – sem fechar ao meio-dia. 

 PLANTÃO DE MATRÍCULA  

 Toda terça-feira das 7h30min às 18h30min, sem fechar ao meio-dia. 

 

4- MATERIAL, LIVROS DIDÁTICOS E UNIFORMES 

Através do link abaixo é possível realizar a compra, consultar valores e visualizar a listagem dos 

materiais dos alunos da Educação Infantil ao 5º ano, para as demais turmas a listagem dos 

materiais estarão disponíveis no site do colégio https://partenon.educacaoadventista.org.br/. 

https://partenon.educacaoadventista.org.br/


 

• https://livroseuniformesrs.com.br/ 

 

              Segue o endereço da loja física, caso deseje realizar a compra de forma presencial. 

 

• Rua Camaquã 545, Bairro Camaquã 

Porto Alegre / RS 

Cep: 91910-060 

Telefone: (51) 3245-7092 

 

5- TURMAS E HORÁRIOS DE AULA   

 Segunda à Quinta-Feira 
• Manhã Entrada: 
 1º E.F ao E.M - 07h15 
Saída: Ensino Fundamental I e II - 11h40 
Ensino Médio - 12h30 
  
Sexta-Feira 
• Manhã Entrada: 
 1º E.F ao E.M - 07h15 
Saída: Ensino Fundamental I e II - 11h30 
Ensino Médio - 12h18 
  
• Tarde Entrada: 
Educação Infantil ao 9º Ano - 13h 
Saída: Educação Infantil ao 9º Ano - 17h25 
  
Sexta-Feira 
Educação Infantil ao 9º Ano - 13h 
Saída: Educação Infantil ao 9º Ano - 16h35 
 
 
Estamos felizes em tê-los conosco mais um ano, seguimos comprometidos em oferecer o melhor 

para o desenvolvimento integral de seu(a) filho(a), orientados na promessa: 

   Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.                                         

Provérbios 22:6 

 

Atenciosamente, 

 

                                                    Luizelia Pinzon Alva                                                                                                                          

                                                                                                                                                            Diretora 

https://livroseuniformesrs.com.br/

