
 
 
 
                                                                                                                            

                                                                                                                              Porto Alegre, 28 de junho de 2022. 

COMUNICADO Nº 48/2022 

ASSUNTOS: Troca de itinerário 

 

Senhores pais e responsáveis (1º ano/Ensino Médio) 

É com grande alegria e gratidão que estamos nos aproximando do término do 1° semestre letivo de 2022 - 1º 

semestre da implementação do Novo Ensino Médio.  

A principal proposta do Novo Ensino Médio é aprofundar conhecimentos em áreas de maior aptidão e 

interesse dos alunos. Ao término desse semestre, o aluno poderá optar por fazer alterações na escolha da área 

de aprofundamento. Ele deverá escolher entre: 

APROFUNDAMENTO EM CIÊNCIAS HUMANAS: Escolhendo este itinerário, o aluno se aprofundará 

em: História, Geografia, Debates filosóficos, Debates sociológicos e Debates Contemporâneos. 

APROFUNDAMENTO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA:  Caso escolha este itinerário, o aluno terá seus 

conhecimentos aprofundados em: Biologia, Física e Química. 

Com este comunicado enviamos o TERMO DE OPÇÃO PELO ITINERÁRIO 

FORMATIVO. A escolha deverá ser entre Ciências da Natureza e/ou Ciências 

Humanas, portanto, o aluno poderá escolher uma das duas áreas ou as duas se assim 

preferir. O que não pode é mudar ou desistir de uma das áreas durante o semestre letivo. Qualquer mudança 

na escolha deverá ser realizada ao término de cada semestre.  

 

Esse documento deverá ser preenchido e devolvido assinado até o dia 05/07, para o Orientador Educacional, 

para que possamos organizar as turmas em cada área do conhecimento.  

Essas aulas serão realizadas no turno oposto, de forma remota e ao vivo. As atividades que dependem do uso 

de laboratório serão agendadas com antecedência e realizadas de forma presencial, usando as dependências 

do Colégio.  

APROFUNDAMENTO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA:  aulas na 2ª feira, das 13h50 às 16h40, com 

intervalo entre 15h30 e 15h50. 

APROFUNDAMENTO EM CIÊNCIAS HUMANAS: aulas na 4ª feira, das 13h50 às 16h40, com intervalo 

entre 15h30 e 15h50. 

Atenciosamente, 

 

 

 

       Luizelia Pinzon Alva                         

                                                                       Diretora     

 

 



 
 
 

 

 

TERMO DE OPÇÃO PELO ITINERÁRIO FORMATIVO 

ANO LETIVO 2022 

 

 

 

Conforme diretriz da Portaria n° 1.432/2018 do Ministério da Educação, que dispõe e  estabelece a 

matrícula do aluno para o Novo Ensino Médio em um Itinerário Formativo  a ser oferecido por este 

estabelecimento de ensino, 

Eu,________________________________________________________CPF_______________________ 

responsável pelo(a) aluno(a) ______________________________________________________________, 

matriculado no 1° ano do Ensino Médio para 2022, do Colégio Adventista do Partenon, confirmo a opção 

assinalada abaixo pelo(s) seguinte(s) itinerário(s) formativo(s): 

 

(   ) Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias. 

(   ) Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

 

Declaro ter conhecimento que 3 (três) das aulas de aprofundamento, acontecerão no período do contraturno, 

em dias e horários estabelecidos pela unidade escolar. 

Declaro ainda, estar ciente que esta é uma opção anual, e que, nos termos da CLÁSULA 4ª, §2°, do Contrato 

Educacional, o ano letivo será dividido em 4 (quatro) bimestres, e o aluno somente poderá optar por mudança 

no fim do segundo bimestre de cada ano. Caso o aluno venha a mudar de Itinerário Formativo no segundo 

semestre deverá assinar nova opção para a conclusão do ano letivo. 

 

                                                                                             ________________________, ____/ ____/____. 

 

 

                                                    ________________________________________ 

                                                               Responsável legal pelo acima citado 

 

 

 

 


