
 

 

Porto Alegre, 15 de setembro 2021. 

Comunicado Nº 48/2021 

ASSUNTO: Rematrículas 2022 

 
Prezados Pais e Responsáveis, 

Estamos felizes por contar com cada família como parceiros na educação e formação acadêmica de nossos alunos. 

Contamos com você para as rematrículas de 2022. 

A seguir, algumas informações importantes: 

 

1) LANÇAMENTO DAS REMATRÍCULAS: 

As rematrículas foram lançadas de acordo com o comunicado de nº 45.  

Para aqueles que não possuem usuário e senha para o acesso Online, pedimos que entre em contato com o TI através do 

número de WhatsApp (51) 9.8105-9750. 

Caso não consiga efetuar a rematrícula, solicitamos que venham até a Secretaria para podermos auxiliá-los. 

É importante ressaltar que a rematrícula online é realizada somente com o usuário do responsável legal e não pelo 

usuário do aluno. 

Aqueles que já possuem usuário e senha, devem entrar no site https://partenon.educacaoadventista.org.br, através do 

link https://portal.educacaoadventista.org.br/e-class 

Estamos enviando, anexo a este comunicado, o passo a passo para a realização da rematrícula online. 

Por último, para aqueles que matricularam seus filhos para 2022, muito obrigado. 

 

2) SORTEIOS 

O primeiro sorteio se realizará no dia 17/09, no horário do recreio dos turnos da manhã e tarde, o prêmio será uma Echo 

Dot. 

Participarão do sorteio os alunos matriculados até 16/09 que trouxerem à Secretaria, os cupons preenchidos. Uma vez 

depositados os cupons na urna, o aluno participará de todos os sorteios até o término do processo de matrícula. 

 

3) FEIRA DE LIVROS E UNIFORMES: 

Acontecerá no dia 26/10, das 8h às 18h, no estacionamento do colégio. 

 

4) “Lembra-te do dia de sábado, para o santificar”. Êxodo 20:8: 

Seguindo essa orientação, o link para rematrículas não estará aberto do pôr do sol da sexta-feira, até o pôr do sol de 

sábado. 

 

5) HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 

Para melhor lhe atender reformulamos nossos horários de atendimento, segue abaixo os novos horários: 

• De 08/09 a 17/12 

SEGUNDA A QUINTA-FEIRA 

7h30min às 17h30min sem fechar ao meio-dia. 

 



SEXTA-FEIRA 

7h30min às 16h – sem fechar ao meio-dia. 

PLANTÃO DE MATRÍCULA 

Toda terça-feira das 7h30min às 18h30min, sem fechar ao meio-dia. 

 

6) TROCA DE TURNOS E TURMAS:  

Caso necessite trocar o turno de seu(a) filho(a) é preciso protocolar o pedido junto a secretaria dentro dos prazos da 

rematrícula:  

• Educação infantil ao 2º ano 02/09 a 17/09  

• 3º ao 5º ano 03/09 a 22/09  

• 6º ano ao Ensino Médio 08/09 a 23/09 

 

7) CONTATOS DA ADMINISTRAÇÃO: 

DIREÇÃO: Luizélia Pinzon Alva - luizelia.alva@educadventista.org.br 

  

FINANCEIRO: Dayane Andres -  dayane.andres@educadventista.org.br 

Juliane Fialho -  juliane.fialho@educadventista.org.br 

WhatsApp: (51) 98105-9819 

  

SECRETARIA: Bruna Ott Santos - secretaria.cap@educadventista.org.br  

Marcelle Carneiro -  marcelle.carneiro@educadventista.org.br 

Patrícia Cordeiro – patricia.cordeiro@educadventista.org.br 

 

WhatsApp: (51) 98106-8678 

  

CAPELANIA: Pr. Dalmo Dion -  dalmo.dion@educadventista.org.br 

  

PEDAGÓGICO ED. INFANTIL AO 5º ANO: 

  

Coordenação: Talita Reis - talita.reis@educadventista.org.br 

Orientação: Maiara Maia Bezerra - maiara.bezerra@educadventista.org.br 

WhatsApp: (51) 99600-7110 

  

 

PEDAGÓGICO 6º ANO AO ENSINO MÉDIO: 

  

Coordenação: Cátia Weber - catia.weber@educadventista.org.br 

Orientação: Neusiane Rodrigues – neusiane.rodrigues@educadventista.org.br  

WhatsApp: (51) 98321-0008 

  

COORDENAÇÃO DISCIPLINAR: Marcos Vinícius – vinicius.carneiro@educadventista.org.br 

  

DEPARTAMENTO DE TI: Elton Weber -  informática.cap@educadventista.org.br 

WhatsApp: (51)98105-9750 

 

8) REUNIÃO VIA ZOOM PARA REMATRÍCULAS  

Será realizada na terça-feira, dia 21/09/2021 às 19h. O link enviaremos por e-mail para o ingresso na reunião. 

 

 

Atenciosamente, 

 

                                                            

  Luizelia Pinzon Alva                         

                                                                    Diretora                                                                               
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