
 

Porto Alegre, 29 de setembro de 2021 

COMUNICADO 119/2021. 

Assunto: Encerramento do 3º Bimestre - Ed. Infantil ao 5º Ano do EFI 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

Estamos finalizando o 3º Bimestre e solicitamos da sua atenção para as seguintes informações referentes 
ao encerramento do bimestre e demais atividades. 
 
ENTREGA DE BOLETINS E PARECERES 
 
Informamos que, no dia 06/10 (quarta-feira), estarão disponíveis no Portal Educacional os pareceres da 
Educação Infantil ao 2º Ano e os boletins das turmas do 3º EFI ao 5º Ano EFI.  
 
REUNIÃO DE PAIS E MESTRES 
 
No dia 19/10 (terça-feira), haverá uma reunião de pais e mestres para as turmas da Educação Infantil ao 
2º Ano. O objetivo é apresentar aos pais os anseios e os objetivos a serem alcançados no 4º Bimestre. O 
atendimento será presencial com horário agendado. Neste dia, haverá aulas postadas no E-Class. 
 
PROGRAMA DO DIA DAS CRIANÇAS 
 
Estamos preparando uma semana bem festiva em comemoração ao Dia das Crianças que acontecerá de 
04 a 08 de outubro. Segue a programação: 

➢ 04/10- Dia do cabelo maluco 
➢ 05/10- Escultura de balões 
➢ 06/10- Brinquedos infláveis 
➢ 07/10- Barraquinha de pipoca e picolé 
➢ 08/10- Filme com pipoca 

 
Seja criativo, venha com um cabelo bem bonito, mas pedimos que evite as tinturas pois pode causar 
alergias. Divirta-se brincando! Esta semana será muito especial pois você merece! 
 
REMATRÍCULA  
Esperamos em 2022 dar continuidade à esta parceria, para isso, estamos reenviando as informações 
referentes à rematrícula de seu(sua) filho(a). 
 

➢ Alterações nos dados cadastrais 
 
Caso tenha tido recentemente alguma alteração cadastral como: número de telefone, e-mail, endereço 
ou mudança do responsável legal ou financeiro, solicitamos que entre em contato com a Secretaria 
Escolar para a atualização dos novos dados. 
 

➢ Período de atendimento ao público 
 
Lembramos que, devido à pandemia, os atendimentos presenciais devem ser agendados. Estamos 
atendendo nos seguintes horários: 
 

➢ De segunda a quinta-feira: Manhã - das 7h15 às 12h 
                                           Tarde - das 13h às 18h 

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



                   Tarde: das 13h às 16h 
 

➢ Matrícula on-line 
 
Em virtude da pandemia, permanecemos lhe oferecendo as vantagens de realizar o processo de 
rematrícula on-line, no conforto de sua casa de forma rápida, fácil e tranquila. 
 

➢ Sorteios de rematrícula 
 
Reiteramos que as reservas de vagas para alunos veteranos acontecerão até o dia 24/10/2021. Após 
essa data não garantiremos vagas, turma e turno, por isso, pedimos que fiquem atentos ao prazo.  
 
Todos os alunos que efetuarem a rematrícula até o dia 08/10 participarão de sorteios no seguinte formato:  
 

➢ Matriculados entre os dias 27/09 e 01/10 ganharão 2 cupons para concorrer ao sorteio, de um skate 

elétrico, que será realizado no dia 04/10.  

➢ Matriculados entre os dias 04 e 08/10 ganharão 1 cupom para concorrer ao sorteio de uma Alexa, que 

será realizado no dia13/10. Obs.: O aluno participará de todos os sorteios subsequentes a semana que 
efetivou a rematrícula. Ex.: Quem matricular na 1ª semana e ganhar os 4 cupons participará também do 
sorteio da bicicleta, do hoverboard e da Alexa. 
 
 
A Educação Adventista quer continuar fazendo a diferença na vida de nossos alunos, proporcionando 
valores que permanecerão para sempre! 
 
Estamos à disposição para maiores informações. 
Atenciosamente,  
 
 
 
Direção Acadêmica                                                                             Direção Escolar 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


