
 
 

Porto Alegre, 11 de agosto 2021. 

COMUNICADO Nº 33/2021 

ASSUNTOS: Dia do Estudante, Dia dos Pais, Cronograma de Avaliações, Decreto, Boletim, 

Escolinha de Futsal. 

 Prezados Pais e Responsáveis 

DIA DO ESTUDANTE 

 

Hoje comemoramos o Dia do Estudante, gostaríamos de parabenizar todos os nossos alunos e 

desejamos que tenham muito sucesso! 

 

 
DIA DOS PAIS 

 
A homenagem será no dia 22 de agosto das 9h às 11:30 no colégio. Nos próximos dias enviaremos 

as informações da participação dos pais e alunos. O convite já está disponível em nossas redes 

sociais. 

 

 
CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 

 

Os cronogramas estão disponíveis no portal colégio, no link abaixo 

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

Para os alunos do 3º do EFI ao EM, foi enviado pelo whatts e os alunos que estão vindo 

presencialmente receberão impressos, os demais alunos que desejarem receber impresso poderão 

retirar na secretaria do colégio. 



DECRETO 

 
Decreto Nº 56.025 de 9 de agosto de 2021- Definição a respeito do distanciamento físico mínimo de 1 

(um) metro entre pessoas em ambientes fechados, desde que seja mantida a ventilação natural cruzada e 

que o uso obrigatório de máscara de proteção facial seja supervisionado. ▪ Ensino híbrido, com aulas 

ministradas remotamente e presencialmente, a fim de respeitar a lotação máxima das salas de aulas e/ou 

a decisão dos alunos ou responsáveis quanto à adesão ao ensino presencial. 

A partir do dia 16 de agosto todos os alunos estão liberados a vir presencialmente ao colégio, 

desde que cumpram as orientações vigentes no decreto. 

Permaneceremos com o ensino híbrido para aqueles que optarem por essa modalidade. 

 

 
 

BOLETIM 

 
Acompanhe seu (a) filho (a) no resultado de notas bimestrais. O boletim está sendo entregue a 

todos os alunos. Caso precise conversar com algum professor procure o setor de Orientação 

Educacional. 

Acesso boletim através do link abaixo 

https://login.educacaoadventista.org.br/ 

 

ESCOLINHA DE FUTSAL 

 

Informamos que as inscrições e pagamentos devem ser feitas diretamente com o prof. 

Adriano, através do contato (51) 99994-4868. Não serão realizados na secretaria do colégio. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luizelia Pinzon Alva 

Diretora 

https://login.educacaoadventista.org.br/

