
Porto Alegre, 05 de agosto de 2021 

 

COMUNICADO 124/2021. 

Assunto: EI ao EM - Informações 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

Solicitamos sua atenção para as seguintes informações: 

 

INTERCÂMBIO 2022 

O Intercâmbio Adventista é um departamento da Educação Adventista que, por mais de 15 anos, 

tem a alegria de proporcionar aos alunos da rede no Brasil, a oportunidade de viver uma 

experiência única em diferentes continentes, através de um programa de intercâmbio linguístico e 

cultural!  

No dia 07/10, quinta-feira, teremos o lançamento do Intercâmbio 2022 para os alunos interessados 

e para os pais. Nesta ocasião, serão apresentados o roteiro da viagem, valores e formas de 

pagamento. O lançamento para os alunos acontecerá no horário de aulas e para os pais, à noite, 

às 19h, via Zoom, através do link: https://adventistas.zoom.us/j/87108860030 

 Este projeto atende aos alunos do 7º Ano EFII ao 3º Ano EM. 

 

NOVO ENSINO MÉDIO 

O Novo Ensino Médio pretende atender às necessidades e às expectativas dos jovens, 

fortalecendo o protagonismo juvenil, na medida em que possibilita aos estudantes escolher o 

itinerário formativo, no qual desejam aprofundar seus conhecimentos. A partir de 2022, em todo o 

Brasil, a Rede de Educação Adventista vai se adequar ao que é conhecido como o novo Ensino 

Médio. A mudança, na forma como os alunos aprenderão, começou com a aprovação da lei 

13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma 

mudança na estrutura do Ensino Médio, de acordo com o Ministério da Educação. 

O Colégio Adventista de Porto Alegre está preparando um momento especial de lançamento deste 

projeto para os alunos do 9º Ano do EFII e para os pais dos alunos destas turmas. O lançamento 

acontecerá no dia 19/10 (terça-feira).  

As informações serão repassadas aos alunos no momento da aula e para os pais, às 19h. 

Solicitamos a confirmação de presença através do link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_GDHXVS5GhcfxC4-DGkfT_iqDQv1BfETvJPPwVs4mSXpvDA/viewform?usp=sf_link 

Contamos com sua presença e te convidamos a vivenciar o Novo! 

 

PAAEB 

https://adventistas.zoom.us/j/87108860030
https://www.educacaoadventista.org.br/
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_GDHXVS5GhcfxC4-DGkfT_iqDQv1BfETvJPPwVs4mSXpvDA/viewform?usp=sf_link


 

No dia 26 de outubro, nossos alunos do 5°Ano EFI, 9° Ano EFII e 2° ANO EM participarão do 

PAAEB (Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica Brasileira).  

O objetivo deste programa é contribuir para o contínuo aperfeiçoamento da qualidade acadêmica 

da Educação Básica da Rede Adventista que possui, atualmente, mais de 340.000 alunos na 

América do Sul, desde a educação básica até o ensino superior. Em razão disso, foi criado o 

PAAEB, que possibilita retratar a realidade do desempenho acadêmico de cada aluno, de cada 

escola, nos municípios, nos estados e no Brasil como um todo. Os resultados da prova PAAEB 

serão utilizados para o planejamento pedagógico das unidades escolares e da Rede Educacional 

Adventista em âmbito nacional e internacional. A referida avaliação envolverá as áreas de Língua 

Portuguesa e Matemática para os alunos do 9º Ano EFII. 

Durante o mês de outubro, nossos alunos participarão de atividades diferenciadas, visando 

aprimorar seus conhecimentos para esta avaliação. Contamos com sua colaboração, incentivando 

que seu filho participe das ações propostas. Em breve, enviaremos as datas das atividades. 

 

AULAS VIA ZOOM 

Estamos com problemas críticos nas transmissões das aulas via zoom, especialmente em 

algumas salas e turmas. Estamos trabalhando, intensamente, para corrigir estas falhas, inclusive 

adquirindo alguns equipamentos em caráter de urgência, para que o mais breve possível eles 

façam parte do passado.  Creio que a partir de amanhã, já não ocorrerão com a mesma 

intensidade e frequência. Pedimos desculpas pelos transtornos. 

 

MATRÍCULAS 2022 

Já sorteamos 01 Iphone, 01 bicicleta e um Howerboard para os alunos já matriculados. O último 

sorteio será na quarta-feira, dia 13/10, para os alunos que fizerem a matrícula on-line até às 22h 

do dia 12/10. O prêmio será uma Alexa. Alertamos que, em 15 dias, liberaremos matrículas para 

alunos novos. Faça, ainda hoje a matrícula do seu filho e garanta a vaga, turno e turma para 2022.   

 

UNIFORME 

Agradecemos aos pais que estão colaborando para a padronização do uso do uniforme em nosso 

colégio. Estamos sendo flexíveis nos dias frios para não onerar a família na compra de jaquetas 

em um momento delicado da economia, mas destacamos que somente nos dias frios, pois nos 

dias com temperaturas amenas, o aluno precisa estar com o uniforme completo, ou seja: calça, 

camiseta e moletom. Se alguém vier sem, disponibilizaremos um uniforme do colégio emprestado 

para o uso no dia.  

  

Estamos a disposição para maiores informações. 

 

Cordialmente, 

 

 

Direção Acadêmica                                                                                                      Direção Escolar                                                         


