
Porto Alegre, 13 de outubro de 2021 

COMUNICADO 134/2021. 

Assunto:  

Senhores pais ou responsáveis, 

MATRÍCULAS 

Agradecemos imensamente a você que já efetuou a matrícula do seu filho pelo sistema online, pois 

desse modo o processo é agilizado e o tempo precioso dos senhores é poupado.   

Informamos que como resultado desse sistema já estamos com quase 40% das vagas para 2022 

preenchidas em menos de 30 dias úteis. Se continuar neste ritmo, poderemos chegar no início de 

dezembro com praticamente todas as vagas ocupadas. Portanto, queremos solicitar gentilmente aos 

que ainda não fizeram a matrícula do(a) seu(sua) filho(a) que faça o mais breve possível, pois o risco 

é muito grande de não ter mais vaga na turma e turno que o seu filho(a) estuda.  

Lembre-se: Ainda é possível escolher turma e turno, mas logo esta possibilidade não existirá. 

PRÊMIOS MATRÍCULAS 2022 

Aluna sorteada com Iphone - Yasmin Vargas Soares Pereira - turma 33. 

Aluno sorteado com a Bicicleta - Vicenzo Christmann Wawrzeniak - turma 31. 

Aluno sorteado com o Overboard - Arthur Broll Todero - turma 51. 

Comunicamos que em razão do recesso, estamos prorrogando até o próximo domingo para o aluno 

se matricular e concorrer ao último prêmio, uma Alexa. O sorteio será na segunda-feira, dia 18/10. 

SISTEMA GO HOME 

Informamos que o sistema em poucos dias será testado com os alunos da Educação Infantil ao 2º 

ano e agradecemos aos pais que já compareceram ao colégio para efetuar o cadastro. Pedimos aos 

pais que ainda não vieram que venham o mais breve possível. 

UNIFORME COMPLETO 

Agradecemos aos pais que estão enviando seus filhos com o uniforme completo, pois este item do 

Código de Ética é essencial para a segurança do seu filho e para o equilíbrio do ambiente escolar. 

Entendemos que a situação econômica não é favorável para se ter mais uma despesa na aquisição 

de um moletom e a primavera já ameniza os dias frios, por isso estamos sendo mais complacentes 

e tolerantes com alunos que estão vindo com agasalhos nas cores escuras (preto, marinho ou 

chumbo) e de preferência sem estampas.  

Certo de sua compreensão, agradecemos imensamente a confiança e a parceria com a Educação 

Adventista. 

Cordialmente, 

Direção escolar 

 


