
Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2022. 
 
 

“Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres”. Salmos 126:3 

 

 
COMUNICADO 002/2022. 

Assunto: Informações Início do Ano Letivo 

Senhores pais ou responsáveis, 

 
É com alegria que estamos iniciando o período letivo de 2022. Os profissionais do 

Colégio Adventista de Porto Alegre estão esperando cada aluno com aulas bem 

elaboradas, projetos organizados e estrutura física adequada para cada nível, da 

Educação Infantil ao Ensino Médio. Sentimo-nos honrados em manter um ano de 

parceria entre família e escola e estamos certos de que este trabalho conjunto 

beneficiará grandemente o desenvolvimento completo dos nossos alunos, seus filhos. 

Neste ano, retornaremos as aulas em formato presencial. Lembrando que, de acordo 

com o Decreto Municipal, terão direito às aulas on-line os alunos que apresentarem 

atestado médico ao SOE comprovando alguma comorbidade descrita, que o 

impossibilite de assistir as aulas em formato presencial. O atestado médico necessita 

ser enviado ao SOE até o dia 10/02 (quinta-feira). Para os alunos que permaneceram 

no formato on-line no ano de 2021, solicitamos o reenvio do atestado médico para o 

e-mail do SOE para que a lista de alunos seja atualizada. Segue o e-mail dos 

orientadores Educacionais: 

➢ Ed. Infantil ao 2º Ano- Eduardo Oliveira- eduardo.oliveira@educadventista.org.br 

➢ 3º ao 5º Ano- Rithielly Prestes- rithielly.prestes@educadventista.org.br  

➢ 6º ao 8º Ano- Maise Brizola- maise.brizola@educadventista.org.br 

➢ 9º ao 3º Ano EM- Douglas Canto- douglas.canto@educadventista.org.br 

Seguem algumas orientações importantes sobre nosso Colégio e orientações para o 

início do ano letivo de 2022: 

RETORNO ÀS AULAS 
 
 As aulas retornarão a partir do dia 14/02 e funcionará da seguinte maneira: 
 
14/02 (segunda-feira) - Início das aulas para as turmas do 6º Ano do EF II ao 3º Ano 
do EM 
 
14/02 (segunda-feira) - Entrega de materiais para as turmas da Ed. Infantil ao 5º Ano 
do EFI e reunião com a professora regente para a apresentação da proposta 
pedagógica. A reunião iniciará às 8h. (para as turmas da manhã) e às 14h (para as 
turmas da tarde). Nesse dia não é necessário a presença dos alunos. 
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15/02 (terça-feira) - Início das aulas para as turmas da Educação Infantil ao 5º Ano. 
As turmas da Ed. Infantil terão horário de adaptação que será informado via comunicado 
aos pais deste nível. 
      
                 
EQUIPE ADMINISTRATIVA- PEDAGÓGICA 

  
 
HORÁRIO DE INÍCIO E TÉRMINO DAS AULAS 
 
MANHÃ 
 
 

NÍVEL HORÁRIO DE 
ENTRADA 

HORÁRIO DE 
SAÍDA 

ED. INFANTIL 7h15 11h40 

ENS. FUNDAMENTAL I 7h15 11h40 

ENSINO FUNDAMENTAL 
II 

7h15 11h40 

ENSINO MÉDIO 7h15 12h30 

 
TARDE 

NÍVEL HORÁRIO DE 
ENTRADA 

HORÁRIO DE 
SAÍDA 

 
(2ª A 5ª FEIRA) 

HORÁRIO DE 
SAÍDA 

 
(6ª FEIRA) 

ED. INFANTIL 13h 17h30 16h30 

ENS. 
FUNDAMENTAL 

I 

13h 17h30 16h30 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

II 

13h 17h30 16h30 

 

Solicitamos sua colaboração para que sejam cumpridos os horários de entrada e saída 

acima especificados. Em caso de atrasos para o início da aula, o tempo de tolerância 

será de 10 minutos para a entrada no Colégio e nesta condição, o aluno entrará no 

segundo período. 

Direção Laureci Bueno Canto 

Diretora Acadêmica Celi Lima 

Vice- Direção Tanise Sigorini 

Financeiro Telmo Lopes 

Secretária Escolar Débora da Rosa 

Financeiro Assistente Dyego Eduardo Lopes  

Pastor Escolar                                                                       Pr. Ismaile Barragan 

Coordenadora Pedagógica – Ed. Infantil ao 2º Ano EFI Solange Aduviri 

Coordenação Pedagógica – 3º ao 5º Ano EFI Marinalva Isidro  

Coordenação Pedagógica – 6º Ano EFII ao 3º Ano EM Celi Fernandes Lima 

Orientação Educacional – Ed. Infantil ao 2º Ano EFI Eduardo Oliveira 

Orientação Educacional – 3º ao 5º Ano EFI Rithielly Prestes 

Orientação Educacional – 6º ao 8º Ano EFII Maíse Brizola 

Orientação Educacional – 9º Ano ao 3º Ano EM Douglas Canto 

Coordenador Disciplinar- Ed. Infantil ao 5º Ano EFII Zuleide Zanoni 

Coordenador Disciplinar – 6º ao 3º Ano EM Leianderson Lima 



 

PORTAL EDUCACIONAL 

A Rede Adventista possui um Portal Educacional que oferece serviços digitais como: 

Boletim on-line, acesso ao E-Class, Simulados ENEM Interativo para os alunos do 

Ensino Médio, acesso ao CPB Provas e outros serviços que auxiliam o processo 

pedagógico de nossos alunos.  

Para os alunos veteranos, informamos que não haverá a necessidade de fazerem um 

novo cadastro e a senha de acesso poderá ser a mesma do ano passado.  

Para os alunos novos, solicitamos que família entre em contato com o Setor de TI 

através do telefone: 51-30865056 para maiores informações sobre a realização do 

cadastro. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

➢ Segunda a quinta: Manhã: das 7h15 às 12h 

                                          Tarde: das 13h às 18h 

➢ Sexta-feira: Manhã: das 7h15 às 12h 

                               Tarde: das 13h às 16h 

Para atendimento com os professores, solicitamos o agendamento via SOE. 

 

UNIFORME 

Lembramos que, de acordo com o Código de Ética assinado no ato da matrícula, o uso 

do uniforme é obrigatório sendo o mesmo composto pela camisa, calça e moletom do 

Colégio. Informamos que será cobrado o uso do uniforme completo a partir do dia 21/02 

(segunda-feira). 

 

MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS 

Informamos que o material didático do aluno deverá ser providenciado de acordo com 

a lista enviada via e-mail aos pais e todo o material do aluno deverá vir identificado.  

Iniciaremos o ano letivo realizando a retomada de conteúdo para realizarmos uma 

sondagem dos nossos alunos.  Caso ainda não tenha sido providenciada a compra dos 

livros didáticos, solicitamos que eles sejam adquiridos até o dia 21/02 (segunda-feira) 

pois neste dia iniciaremos o uso deles.  

Estamos à disposição para mais informações. 

Atenciosamente, 

 

Direção Acadêmica                                                                                 Direção Escolar          


