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Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2022. 

Comunicado nº 10/2022 

Assunto: Portão de acesso, autorização de saída, acessos dos pais e responsáveis e código de ética. 
 

Senhores Pais e Alunos, pedimos a atenção dos senhores as seguintes orientações:  

• ACESSO DOS ALUNOS DO PRÉ AO 2º ANO DO EFI, TURNO TARDE: 

A partir do dia 21/02, Segunda-feira, o portão de número 03 de nosso colégio será de uso exclusivo para 

a entrada e saída da educação infantil ao 2°ano do EFI, com o intuito de melhor atendê-los, assim como 

nossos alunos o mesmo abrirá às 12h50. 

 

• AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA E RETIRADA DE ALUNOS: 
Em preservação a segurança de nossos alunos, é importante que os pais e responsáveis que não 
formalizaram a autorização de saída do aluno com terceiros, transporte escolar ou saída sozinho, ou os 
que desejam atualizar algum dado, que procurem a secretaria do colégio para regularizar. 
 

• ACESSO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS 

Solicitamos a colaboração dos senhores a respeito do acesso ao pátio e corredores de nosso colégio, tendo 

em vista que passamos pelas primeiras duas semanas de adaptação por parte dos alunos. Orientamos que  

as dependências do colégio sejam acessadas somente pelos alunos, se houver dúvida ou necessidade de 

atendimento específico por parte da direção e equipe pedagógica, dirijam-se a secretaria do colégio. 

 

• CÓDIGO DE ÉTICA: 

Nosso código de ética tem como fundamento os diretos, deveres e obrigações de ambas as partes, aluno 

e escola a fim de que todos tenhamos uma boa convivência no ambiente escolar. 

Sugerimos que a família o estude e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

Você pode acessá-lo através do link abaixo: 

https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/L74LklRNDorwkS2kSpA0SxuodsjSMTT9bdn5OMfQ.

pdf 

Enfatizamos que o uso de “brincos, joias diversas, calçados abertos, maquiagens, esmaltes etc”.,  

é inapropriado no ambiente escolar. Solicitamos que se for o caso, observe esse assunto com o seu (sua) 

filho (a). 

 

Atenciosamente, 

 

Luis Felipe Otta                                                                                                                     Luizélia Pinzon Alva       

        Vice-Diretor                                                                                                                            Diretora Escolar 
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