
 

 

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2022. 

Comunicado nº 02/2022 

Assunto: Início do ano letivo de 2022 
 
Senhores pais e responsáveis 
É com satisfação e alegria que estamos iniciando o ano letivo de 2022. 
Esperamos que as férias tenham sido excelentes, agora chegou o momento de retornarmos para as 
atividades escolares. Estamos ansiosos para receber nossos alunos e para que todos tenham sucesso, 
passaremos algumas informações importantes: 
 

1. Apresentação da equipe para o ano de 2022 

Direção: Luizélia Pinzon Alva - luizelia.alva@educadventista.org.br 
Vice direção: Pr. Luis Felipe Otta- felipe.otta@adventistas.org 
Financeiro: Dayane Andres -  dayane.andres@educadventista.org.br 

Ass. Financeiro: Patricia Neves de Araujo Cordeiro-  patricia.cordeiro@educadventista.org.br 
WhatsApp: (51) 98105-9819 
Secretária: Bruna Ott Santos - secretaria.cap@educadventista.org.br  
WhatsApp: (51) 98106-8678 
Capelania: Pr. Dalmo Dion -  dalmo.dion@educadventista.org.br 

Coordenação Disciplinar: Marcos Vinícius – vinicius.carneiro@educadventista.org.br  
Departamento de TI: Elton Weber -  informática.cap@educadventista.org.br 
 
PEDAGÓGICO ED. INFANTIL AO 5º ANO 
Orientação: Maiara Maia Bezerra - maiara.bezerra@educadventista.org.br - Atendimento aos pais e 
alunos 
Coordenação: Talita Reis - talita.reis@educadventista.org.br 

 
PEDAGÓGICO 6º ANO AO ENSINO MÉDIO: 
Orientação: Neusiane Elisabete Barreto Barth Rodrigues- 

neusiane.rodrigues@educadventista.org.br  - Atendimento aos pais e alunos 
Coordenação: Cátia Weber - catia.weber@educadventista.org.br 
 

2. Início das aulas- 07/02/2022 

 

3. Horário de aulas: 

➢ Manhã: 
1º ao 9º Ano: 7h15 – 11h40 Manhã (segunda à quinta) - Na sexta, 7h15 às 11h30 
Ensino Médio: 7h15 – 12h30 Manhã (segunda à quinta) – Na sexta, 7h15 às 12h18 
 

➢ Tarde 
Ed. Infantil ao 2º Ano: 13h00 – 17h15 Tarde (segunda à quinta)  
3º ao 5º Ano: 13h – 17h25 Tarde (segunda à quinta)  
6º ao 9º Ano: 13h – 17h25 (segunda à quinta) 
Na sexta à tarde todos saem às 16h30 
Solicitamos a colaboração respeitando, rigorosamente, os horários estabelecidos para entrada e saída. 
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4. Livros e uniformes: 
Nos dias 07 e 8/02 das 8h às 17h30 teremos no estacionamento do colégio a feira de livros e uniformes, 
caso não consiga estar presente a compra destes materiais poderá ser feita também na loja da Av. Caí, 82 
e/ou na Rua Camaquã, 545- telefones 3245-7092 / 3245-7004. 

 

5. PRIMEIRO DIA DE AULA 
 

➢ ED. INFANTIL AO 5º ANO  

Neste dia o aluno deve comparecer ao colégio acompanhado de um responsável, onde haverá a entrega 

de materiais e reunião com a professora regente. 

É o momento de conhecer o espaço escolar e metodologia de trabalho da professora. Para que o sucesso 

de (a) seu (sua) filho (a) seja garantido é importante que todos compareçam. 

• Alunos matriculados no turno da manhã 07:15 às 9h reunião e após atendimentos 

individuais. 

• Alunos matriculados no turno da tarde 13h às 15h, reunião e após atendimentos 

individuais. 

Ao chegar ao colégio teremos um painel informativo e uma equipe para orientar e direcionar os alunos 

para suas respectivas salas. Nesse dia será permitido os responsáveis de entrar nas dependências do 

colégio, a partir do dia 08/02 somente os alunos. 

 

➢ 6º AO 9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II 

As 7h15 os alunos deverão ir para a igreja onde será a reunião de orientação. 

As 13h os alunos deverão ir para a igreja onde será a reunião de orientação. 

 

➢ Ensino Médio 

As 7h15 os alunos aguardam no pátio interno do colégio para receber orientação. 

 

6. Protocolo de Saúde 
De acordo com o decreto governamental as aulas serão oferecidas presencialmente para os alunos da 

educação infantil ao ensino médio.  

Estamos seguindo as orientações de saúde colocando em prática os protocolos exigidos, (uso de 

máscara, álcool em gel, distanciamento, cada aluno com sua garrafa de água). 

 

7. Turno Inverso 
Será oferecido atendimento para os alunos do pré 4, pré 5, 1º e 2º ano do ensino fundamental I, no 

turno inverso. 

O aluno terá a oportunidade de permanecer no turno da manhã no colégio, com atendimento 

especializado, além de desjejum e o almoço com um cardápio balanceado feito por nossa nutricionista. 

Maiores informações de valores e proposta procure a secretaria do colégio. 

Vagas limitadas. 

 

Desejamos muitas alegrias e vitórias no ano letivo de 2022. 

Atenciosamente, 

 

 

 
      

                                                                                         Luizelia Pinzon Alva                                                                                                         
 Diretora 


