
 
 

Porto Alegre, 09 de maio de 2022. 

COMUNICADO Nº 34/2022 

Assunto: Homenagem as mães, Cronograma de avaliações, Achados e perdidos, Turno Inverso, 

Curso de inglês, Escolinha de futsal, Escola de música. 

 

Senhores Pais e responsáveis! 

 

1. HOMENAGEM AS MÃES 

 

A homenagem será no colégio. Abaixo segue as informações: 

Data: 15/05/2022 (domingo) 

Local: Igreja – cantata 

Horários: 16h - EI e 1º ano 

                  17h30 - 2º e 3º ano 

                  19h - 4º e 5º ano 

 

2. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES DO 2º BIMESTRE 

 

Estará disponível a partir do dia 11 de maio, através do site do colégio, portal E-class, e-mail do 

resposnsável legal conforme cadastro na secretaria do colégio. Disponibilizaremos no portal E-

class um vídeo com as orientações de acesso ao cronograma, bem como outras informações que 

constam em nosso site. 

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

 

3. TOLERÂNCIA HORÁRIO DE ENTRADA 

 

Solicitamos aos pais e responsáveis que se atentem ao horário de entrada. Lembramos que a 

tolerância é de 15 minutos para o aluno poder entrar na primeira aula. 

Os alunos que chegarem a partir do 2º período de aulas somente entrarão em sala de aula,     

mediante a atestado médico, atestado de alistamento. Abaixo segue os horários: 

 

ENTRADA E SAÍDA 

• 1º ao 9º Ano: 7h15 – 11h40 Manhã (segunda à quinta) - Na sexta, 11h30 

• Ensino Médio: 7h15 – 12h30 Manhã (segunda à quinta) – Na sexta, 12h18 

• Ed. Infantil ao 2º Ano: 13h – 17h15 Tarde (segunda à quinta) 

• 3º ao 5º Ano: 13h – 17h25 Tarde (segunda à quinta) 

• 6º e 8º Ano: 13h – 17h25 (segunda à quinta) 

• Na sexta-feira à tarde todos saem às 16h35 

Solicitamos a colaboração respeitando, rigorosamente, os horários estabelecidos para entrada e    

saída. 

 

 

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


4. ACHADOS E PERDIDOS 

 

Solicitamos que os responsáveis verifiquem junto a coordenação disciplinar, se há algum 

pertence de seu ou sua filho(a), para ser retirado. 

 

5. TURNO INVERSO 

 

Oferecemos turno inverso no período da manhã para os alunos do pré Educação infantil, 1°e 

2°ano fundamental e agora passaremos a atender os alunos do 3°ano do fundamental. Maiores 

informações ligar para 3339-2020 secretaria com Priscila. 

 

6. CURSO DE INGLÊS 

 

Com satisfação apresentamos o curso de inglês parceiro do colégio Adventista do Partenon; a 

Anthropology Incorporated. 

Dirigido pelo professor Cesar Lacerda o curso oferecerá aulas nas dependências do colégio 

Adventista do Partenon para a maior comodidade de seus filhos. 

Com metodologia baseada numa abordagem cultural e comunicativa o curso está alinhado aos 

valores pedagógicos e institucionais da Educação Adventista. 

O curso tem um investimento acessível, fornece certificação internacional TOEFL, TOEIC e 

IELST, além de estimular e aprimorar o desempenho acadêmico, pois o conteúdo e metodologia 

são preparados para fazer o aluno ter excelência em sua fluência (escutar e falar) e proficiência 

(ler e escrever). 

As aulas iniciam na primeira semana de maio. Maiores informações no whatsApp (51) 99712-

2351 

 

7. ESCOLINHA DE FUTSAL 

Contato Professor Adriano – adriano.rocha@educadventista.org.br 

 

8. ESCOLA DE MÚSICA (INSTRUMENTOS) 

Contato Professor Daniel – daniel.perla@educadventista.org.br 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
Luizelia Pinzon Alva 

Diretora 
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