
Porto Alegre, 04 de novembro de 2021 

COMUNICADO 143/2021 

Assunto: Decreto e Informações Gerais 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

DECRETO RETORNO AULAS EM FORMATO PRESENCIAL 

De acordo com o decreto nº 56 171, de 29 de outubro de 2021, que determina o retorno obrigatório 

das aulas em formato presencial a partir de segunda-feira, dia 08/11, informamos que o Colégio se 

encontra preparado para receber todos os alunos nesta modalidade, a partir da data estabelecida pelo 

decreto.  

Lembramos que a normativa assegura a permanência no regime híbrido aos alunos que, por razões 

médicas comprovadas mediante a apresentação de atestado médico, não possam retornar de forma 

integral ao regime presencial, portanto, solicitamos aos pais dos alunos que se enquadram nesta 

normativa, que enviem, até segunda-feira, dia 08/11, o atestado diretamente para o e-mail do 

orientador que atende ao nível do seu(sua) filho(a). Abaixo, os contatos dos orientadores educacionais: 

➢ Ed. Inf. ao 2º Ano EFI - Prof. Eduardo - eduardo.oliveira@educadventista.org.br 

➢ 3º ao 5º Ano EFI- Profª Mikaela - mikaela.gomes@educadventista.org.br 

➢ 6º ao 8º Ano EFII (turmas 81 e 82) - Profª Maíse - maise.brizola@educadventista.org.br 

➢ 8º Ano do EFII (Turma 83) ao 3º Ano EM- Prof. Douglas - douglas.canto@educadventista.org.br 

 

Informamos que a partir da quarta-feira, dia 10/11, não realizaremos mais a transmissão da aula via 

Zoom para as turmas que não houver casos de alunos com atestado médico que impossibilite o 

retorno. 

 

MATRÍCULAS 2022 

Alertamos que as vagas para algumas turmas estão encerrando. Recomendamos que você faça a 

rematrícula do(a) seu(sua) filho(a) com urgência. 

 

BRINDE MATRÍCULA 

O brinde de matrícula deste ano é o cordão para colocar a carteirinha Go Home de identificação do 

aluno.  Além do cordão, disponibilizaremos também o suporte plástico para encaixar a carteirinha, 

portanto aqueles que já realizaram a rematrícula e retiraram o cordão poderão retirar também na 

secretaria o suporte plástico. 

 

CADASTRO GO HOME 

Nesta semana, o Go Home, novo sistema de controle de entrada e saídas de alunos, começou a ser 

utilizado pelos alunos da Educação Infantil ao 2º Ano do EFI.  A partir de segunda-feira, dia 08/11, 

iniciaremos o cadastro dos responsáveis dos alunos das turmas de 3º Ano do EFI ao EM que já 

efetuaram a rematrícula para 2022, no sistema Go Home. Por este motivo, solicitamos que o 
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responsável legal do aluno compareça na secretaria do colégio. Reiteramos que o cadastro só será 

realizado para os responsáveis dos alunos que já efetivaram a rematrícula para 2022.  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PORTÕES 

A partir desta semana os Portões Pedestre Camaquã, Estacionamento Camaquã e Pedestre Otto 

estarão abertos para a entrada dos alunos nos seguintes horários:  

Manhã – das 07h às 07h30 

Tarde – das 12h50 às 13h15 

Após este horário o acesso do aluno será somente pelo Portão Pedestre Camaquã. Para acessá-lo 

será necessário acionar a campainha do portão e aguardar o monitor. 

 

Lembramos que o tempo de tolerância no atraso dos alunos é de até 10 minutos para entrar no 

primeiro período. Se chegar após os 10 minutos, entra somente no segundo período. Se chegar após 

o término do primeiro período, terá acesso a sala de aula apenas no dia seguinte, portanto não precisa 

vir até o colégio nesse dia. 

 

LUAU 9º ANO 

Lembramos que neste sábado, dia 06/11, nossos alunos do 9º Ano participarão de um Luau preparado 

com muito carinho pelo Serviço de Orientação Educacional. Participarão do evento somente os alunos 

que confirmaram presença.  

O evento acontecerá das 19h30 às 21h30. Contamos com sua colaboração trazendo e buscando seu 

(sua) filho(a) no horário indicado no convite. 

 

SERVIÇO DA BIBLIOTECA 

Lembrando que segunda-feira, dia 08/11, as bibliotecas estarão fechadas, pois haverá uma reunião 

geral com os bibliotecários da ASR. 

 

SEMANA LITERÁRIA 

Na próxima semana acontecerá em nosso Colégio a Semana Literária. Nesta semana, estaremos 

expondo os trabalhos realizados por nossos alunos explorando as obras literárias trabalhadas ao longo 

do Bimestre. 

Qualquer dúvida, nos colocamos à disposição para maiores informações. 

Atenciosamente, 

 

 

Direção Acadêmica                                                                                                         Direção Escolar 

 


