
 

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2021. 

COMUNICADO 05/2021  

Assunto: Informações 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um ano letivo. Desejamos que Ele derrame 

muitas bênçãos sobre sua família e que tenhamos todos um ano cheio de realizações. 

Solicitamos a sua atenção para as seguintes informações: 

  

Horário das aulas no presencial e remoto: 

 

Nível de Ensino Manhã Tarde 

Educação Infantil (Pré 4 e 5) 07h15 11h40 13h 17h25 

1ºano ao 9º ano 07h15 11h40 13h 17h25 

 Ensino Médio 07h15 12h30 ----- ----- 

Observação: 

O HORÁRIO DE SAÍDA do turno da tarde na SEXTA-FEIRA é às 17h15. 

  

Horário de atendimento da secretaria escolar: 

Segunda a Quinta-feira – 7h15 às 12h e das 13h às 18h; 

Sexta-feira – 7h15 às 12h e das 13h15 às 16h30. 

  

Livros e Uniformes: Relembramos que o uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro 

dia de aula.  Os uniformes e livros didáticos estão à venda na Loja Novo Tempo – Store, 

localizado na frente do Colégio, pela Rua Camaquã nº 545. 

Os livros serão exigidos pelos professores a partir do dia 22/02. 

  

Reunião de Pais e Mestres on-line 

Os links das reuniões por zoom já estão disponíveis no portal no menu E-class 

capa.educacaoadventista.org.br  

  

Calendário Escolar: Está fixado no Portal: capa.educacaoadventista.org.br  

  

Rodízio de alunos: Disponibilizaremos no E-class School a lista de alunos do Grupo 2 

 (17 a 19/02) e a lista atualizada do Grupo 1 (22/02 a 26/02) na sexta-feira, dia 12/02. 

 As listas estão sendo ser atualizadas, devido a procura que tivemos nos últimos dias. 

   

Alunos Novos: Para acessar o Portal Educacional, devem ter login e senha. Para o aluno 

se cadastrar no site ele precisa indicar a unidade onde estuda e o número de matrícula 

(RA). O número de matrícula pode ser encontrado no contrato de matrícula ou no boleto 

da mensalidade ao lado do nome do aluno. Segue o link do vídeo de passo a passo do 

cadastro no E-Class: https://youtu.be/Y7F5AW6e_zs 
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Se surgir dúvidas, nossa equipe de TI terá o maior prazer em atendê-lo através do link: 

http://bit.ly/SuporteTI_capa 

 

Informações do Colégio: 

Para ingressar em nossa lista de transmissão, salve o número indicado abaixo, no 

contato do seu telefone: WhatsApp: (51) 98105.9884 

 

 

Abaixo os contatos da Equipe Pedagógica do Colégio 

   

SOE – Supervisão e Orientação Educacional: 

EI ao 2º ano – Eduardo Oliveira: eduardo.oliveira@educadventista.org.br 

3º ao 5º ano – Maíse Brizola: maise.brizola@educadventista.org.br 

6º ao 9º ano EFII – Gisele Moraes: gisele.morais@educadventista.org.br 

  

SOP – Coordenação Pedagógica 

EI ao 2º ano – Sandra Barreto: sandra.barreto@educadventista.org.br 

3º ao 5º ano – Neusiane Rodrigues: neusiane.rodrigues@educadventista.org.br 

6º ao 9º ano EFII – Lucilene Bonora: lucilene.bonora@educadventista.org.br 

 

Contraturno 

Rosangela Ferreira: rosangela.ferreira@educadventista.org.br 

 

Sala de Recursos 

Fabiana Gaston: fabiana.gaston@educadventista.org.br 

 

Para quaisquer dúvidas, estaremos à disposição. 

  

Atenciosamente, 

Direção Escolar 
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