
 

 

Porto Alegre, 02 de maio de 2022. 

 

Comunicado nº 33/2022 

Assunto: Entrega de pareceres e boletins escolares, Passeios pedagógicos, Homenagem as mães, 

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

 

Senhores Pais e responsáveis! 

Terminando o 1° bimestre, passaremos algumas informações importantes. 

 

1. Entrega de pareceres escolares (Pré 4 ao 2° ano fundamental) 

Será entregue para o aluno em sala de aula, a partir do dia 05/05/2022. 

 

2. Entrega de boletins escolares (3°ano fundamental ao 3°ano ensino médio) 

Estará disponível na plataforma do e-class a partir do dia 04/05/2022.    

• -Os alunos com média acima de 7,0 receberão em sala de aula. 

• -Para os demais alunos é necessário o responsável retirar com a orientadora educacional.     

 

3. Passeios pedagógicos (conforme comunicado n°32) 

No planejamento está previsto os passeios pedagógicos para: 

 

• Pré 4 ao 3° ano fundamental, para o zoo no dia 19/05/2022,  

Inscrições se encerram no dia 12/05/2022(quinta-feira). 

 

• 4° e 5° ano fundamental, passeio de barco Guaíba no dia 12/05/2022, 

Inscrições se encerram no dia 05/05/2022(quinta-feira). 

 

4. Homenagem as mães  

Será realizada no domingo, dia 15/05/2022 à tarde. 

Enviaremos informações específicas na semana do dia 09/05. 

 

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 33392020 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) 997122451 

 

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 


