
 
 

 
 
Comunicado 361/2021                                                                                       Curitiba, 08 de outubro de 2021          
 
Assunto: Convocação para a participação nas atividades letivas presenciais – 4º Bimestre 
 Turmas: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
 
 

Srs. Pais e Responsáveis, 

 

Diante das flexibilizações das medidas restritivas ao enfrentamento à Covid-19 e considerando a 

queda nos índices de contágio no Estado do Paraná, foram homologadas duas Resoluções que destacam 

que o retorno presencial às atividades de ensino deve ser priorizado. Sendo elas: 

 

-RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2021 (23/09/21), altera a Resolução SESA nº 
0735/2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e 
controle da COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado 
do Paraná. 
 
-RESOLUÇÃO N.º 4.461/2021 – GS/SEED (24/09/21), que revoga a 
Resolução n.º 3.616 – GS/SEED, de 13 de agosto de 2021, que estabelece a 
oferta de atividades escolares na forma presencial e remota para os estudantes 
da rede pública do Estado do Paraná. 

 
Destacamos que a nossa unidade escolar permanece atenta ao cumprimento do Protocolo de 

Biossegurança quanto ao distanciamento (1m), utilização dos insumos de segurança e sanitização dos 

ambientes. 

Sendo assim, considerando o início do último bimestre letivo, destacamos a convocação dos 

estudantes para as atividades presenciais, desde o dia 04/10, conforme escalonamento abaixo.  

Lembrando que, os alunos que deveriam estar no colégio na respectiva semana do escalonamento e 

estão online, receberão falta. Casos específicos de saúde, solicitamos que os senhores encaminhem à 

unidade escolar, o parecer/atestado médico que prescreve/orienta a continuidade do atendimento 

remoto ao aluno em questão. Caso possuam outras questões pontuais quanto ao retorno às atividades 

presenciais, recomendamos o contato direto com a administração da unidade ou o Serviço de 

Orientação Educacional. 

Agradecemos a confiança destinada à Educação Adventista durante todo o período de ensino 

remoto/híbrido, e assim avançamos, não poupando esforços para a continuidade da formação escolar 

dos nossos alunos e efetividade do ano letivo em vigência.  

PRÉ III – TURMA 1  
GRUPO ÚNICO-   13, 14 e 15/10/2021. 

  

  

Arthur Grankow B. de Souza  

Joaquim Gonini de Lima  

Thiago Asevedo Bueno  

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua Fernando de Noronha, 470 – Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41)3051-8620  

 

 



Giovanna Martins Domingos 

Victor de Souza Q. Milhomem 
Gabriel Naoki Hibarino da Silva 
Samuel Freitas de Souza 
   

 
 

 

 

 

 

Atenciosamente,  
 
 
 
Rovena M. Della Carniatto 
Diretora - Ato 3955/2019 
 
 

 



 
 

 
 
Comunicado 361/2021                                                                                       Curitiba, 08 de outubro de 2021          
 
Assunto: Convocação para a participação nas atividades letivas presenciais – 4º Bimestre 
 Turmas: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
 
 

Srs. Pais e Responsáveis, 

 

Diante das flexibilizações das medidas restritivas ao enfrentamento à Covid-19 e considerando a 

queda nos índices de contágio no Estado do Paraná, foram homologadas duas Resoluções que destacam 

que o retorno presencial às atividades de ensino deve ser priorizado. Sendo elas: 

 

-RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2021 (23/09/21), altera a Resolução SESA nº 
0735/2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e 
controle da COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado 
do Paraná. 
 
-RESOLUÇÃO N.º 4.461/2021 – GS/SEED (24/09/21), que revoga a 
Resolução n.º 3.616 – GS/SEED, de 13 de agosto de 2021, que estabelece a 
oferta de atividades escolares na forma presencial e remota para os estudantes 
da rede pública do Estado do Paraná. 

 
Destacamos que a nossa unidade escolar permanece atenta ao cumprimento do Protocolo de 

Biossegurança quanto ao distanciamento (1m), utilização dos insumos de segurança e sanitização dos 

ambientes. 

Sendo assim, considerando o início do último bimestre letivo, destacamos a convocação dos 

estudantes para as atividades presenciais, desde o dia 04/10, conforme escalonamento abaixo.  

Lembrando que, os alunos que deveriam estar no colégio na respectiva semana do escalonamento e 

estão online, receberão falta. Casos específicos de saúde, solicitamos que os senhores encaminhem à 

unidade escolar, o parecer/atestado médico que prescreve/orienta a continuidade do atendimento 

remoto ao aluno em questão. Caso possuam outras questões pontuais quanto ao retorno às atividades 

presenciais, recomendamos o contato direto com a administração da unidade ou o Serviço de 

Orientação Educacional. 

Agradecemos a confiança destinada à Educação Adventista durante todo o período de ensino 

remoto/híbrido, e assim avançamos, não poupando esforços para a continuidade da formação escolar 

dos nossos alunos e efetividade do ano letivo em vigência.  

PRÉ III  – TURMA 2 
GRUPO ÚNICO -   13, 14 e 15/10/2021. 

  

  

Bernardo R. Costa  
Gabriel Henrique C. Brusamolin  
Giovanna A. Sakamato   

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua Fernando de Noronha, 470 – Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41)3051-8620  

 

 



Júlia Farina Poiares  
Luiza Barchiki Monteiro   
Maria O.  L. Cobra  
Matteo Leony Cavalheiro  
Rafael Mattos 
Miguel de Oliveira Munhoz 
Sarah Gabriela da Cruz Caetano 
Catarina Jeronimo B. Torres 
Isabela Machado Chimeti 
Isadora Pires Pacondes 
Heloisa Helena Ayres Vaz 
Heitor da Trindade Carvalho 
Elisa Lopes dos Santos 
Frederico Pampuch Colle 
Julia Constanski Monteiro 
Benjamin Vidi 
Leonardo Smaniotto Cruz Braga 
    

 
 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  
 
 
 
Rovena M. Della Carniatto 
Diretora - Ato 3955/2019 
 
 

 



 
 

 
 
Comunicado 361/2021                                                                                       Curitiba, 08 de outubro de 2021          
 
Assunto: Convocação para a participação nas atividades letivas presenciais – 4º Bimestre 
 Turmas: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
 
 

Srs. Pais e Responsáveis, 

 

Diante das flexibilizações das medidas restritivas ao enfrentamento à Covid-19 e considerando a 

queda nos índices de contágio no Estado do Paraná, foram homologadas duas Resoluções que destacam 

que o retorno presencial às atividades de ensino deve ser priorizado. Sendo elas: 

 

-RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2021 (23/09/21), altera a Resolução SESA nº 
0735/2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e 
controle da COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado 
do Paraná. 
 
-RESOLUÇÃO N.º 4.461/2021 – GS/SEED (24/09/21), que revoga a 
Resolução n.º 3.616 – GS/SEED, de 13 de agosto de 2021, que estabelece a 
oferta de atividades escolares na forma presencial e remota para os estudantes 
da rede pública do Estado do Paraná. 

 
Destacamos que a nossa unidade escolar permanece atenta ao cumprimento do Protocolo de 

Biossegurança quanto ao distanciamento (1m), utilização dos insumos de segurança e sanitização dos 

ambientes. 

Sendo assim, considerando o início do último bimestre letivo, destacamos a convocação dos 

estudantes para as atividades presenciais, desde o dia 04/10, conforme escalonamento abaixo.  

Lembrando que, os alunos que deveriam estar no colégio na respectiva semana do escalonamento e 

estão online, receberão falta. Casos específicos de saúde, solicitamos que os senhores encaminhem à 

unidade escolar, o parecer/atestado médico que prescreve/orienta a continuidade do atendimento 

remoto ao aluno em questão. Caso possuam outras questões pontuais quanto ao retorno às atividades 

presenciais, recomendamos o contato direto com a administração da unidade ou o Serviço de 

Orientação Educacional. 

Agradecemos a confiança destinada à Educação Adventista durante todo o período de ensino 

remoto/híbrido, e assim avançamos, não poupando esforços para a continuidade da formação escolar 

dos nossos alunos e efetividade do ano letivo em vigência.  

PRÉ IV – TURMA 1 
GRUPO ÚNICO-   13, 14 e 15/10/2021. 

  

  

Elisa de Paiva Dias  
Estela A. de O. Barros  
Esther C. de M. Jardim  

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua Fernando de Noronha, 470 – Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41)3051-8620  

 

 



Lucas G. Nascimento  
Stella Gonini de Lima   
Theo de Lima Montes  
Sarah Cristina Eberle 
Liz de Oliveira Cancela. 
Benício Policeno 
Felipe F. Pereira     

 
 

 

 

 

 

Atenciosamente,  
 
 
 
Rovena M. Della Carniatto 
Diretora - Ato 3955/2019 
 
 

 



 
 

 
 
Comunicado 361/2021                                                                                       Curitiba, 08 de outubro de 2021          
 
Assunto: Convocação para a participação nas atividades letivas presenciais – 4º Bimestre 
 Turmas: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
 
 

Srs. Pais e Responsáveis, 

 

Diante das flexibilizações das medidas restritivas ao enfrentamento à Covid-19 e considerando a 

queda nos índices de contágio no Estado do Paraná, foram homologadas duas Resoluções que destacam 

que o retorno presencial às atividades de ensino deve ser priorizado. Sendo elas: 

 

-RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2021 (23/09/21), altera a Resolução SESA nº 
0735/2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e 
controle da COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado 
do Paraná. 
 
-RESOLUÇÃO N.º 4.461/2021 – GS/SEED (24/09/21), que revoga a 
Resolução n.º 3.616 – GS/SEED, de 13 de agosto de 2021, que estabelece a 
oferta de atividades escolares na forma presencial e remota para os estudantes 
da rede pública do Estado do Paraná. 

 
Destacamos que a nossa unidade escolar permanece atenta ao cumprimento do Protocolo de 

Biossegurança quanto ao distanciamento (1m), utilização dos insumos de segurança e sanitização dos 

ambientes. 

Sendo assim, considerando o início do último bimestre letivo, destacamos a convocação dos 

estudantes para as atividades presenciais, desde o dia 04/10, conforme escalonamento abaixo.  

Lembrando que, os alunos que deveriam estar no colégio na respectiva semana do escalonamento e 

estão online, receberão falta. Casos específicos de saúde, solicitamos que os senhores encaminhem à 

unidade escolar, o parecer/atestado médico que prescreve/orienta a continuidade do atendimento 

remoto ao aluno em questão. Caso possuam outras questões pontuais quanto ao retorno às atividades 

presenciais, recomendamos o contato direto com a administração da unidade ou o Serviço de 

Orientação Educacional. 

Agradecemos a confiança destinada à Educação Adventista durante todo o período de ensino 

remoto/híbrido, e assim avançamos, não poupando esforços para a continuidade da formação escolar 

dos nossos alunos e efetividade do ano letivo em vigência.  

PRÉ IV  –  período da TARDE – T1 (profa Neusa) 
GRUPO ÚNICO - 13, 14 e 15/10/2021. 

  

  
Benjamin O. Mattos 
Davi Secco de Moraes 
Ellen Barcik Lopes 
Gabriela R.M. Martins  

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua Fernando de Noronha, 470 – Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41)3051-8620  

 

 



Leonardo Ribeiro Gorski 
Melissa F. Schenoveber  
Rafael S. Murakami 
Valentina S. Barros 
Victor Hugo G. de Brito 
Yuri Suetuego da Silva 
Lucas Chipansky Mittmann 
Liz Lopes Araújo Franz. 
Sophie Xavier Cheminski 
Ebraim E. dos Santos 
Thomas Yoshio H. Shimizu   

 
 

 

 

 

 

Atenciosamente,  
 
 
 
Rovena M. Della Carniatto 
Diretora - Ato 3955/2019 
 
 

 



 
 

 
 
Comunicado 361/2021                                                                                       Curitiba, 08 de outubro de 2021          
 
Assunto: Convocação para a participação nas atividades letivas presenciais – 4º Bimestre 
 Turmas: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
 
 

Srs. Pais e Responsáveis, 

 

Diante das flexibilizações das medidas restritivas ao enfrentamento à Covid-19 e considerando a 

queda nos índices de contágio no Estado do Paraná, foram homologadas duas Resoluções que destacam 

que o retorno presencial às atividades de ensino deve ser priorizado. Sendo elas: 

 

-RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2021 (23/09/21), altera a Resolução SESA nº 
0735/2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e 
controle da COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado 
do Paraná. 
 
-RESOLUÇÃO N.º 4.461/2021 – GS/SEED (24/09/21), que revoga a 
Resolução n.º 3.616 – GS/SEED, de 13 de agosto de 2021, que estabelece a 
oferta de atividades escolares na forma presencial e remota para os estudantes 
da rede pública do Estado do Paraná. 

 
Destacamos que a nossa unidade escolar permanece atenta ao cumprimento do Protocolo de 

Biossegurança quanto ao distanciamento (1m), utilização dos insumos de segurança e sanitização dos 

ambientes. 

Sendo assim, considerando o início do último bimestre letivo, destacamos a convocação dos 

estudantes para as atividades presenciais, desde o dia 04/10, conforme escalonamento abaixo.  

Lembrando que, os alunos que deveriam estar no colégio na respectiva semana do escalonamento e 

estão online, receberão falta. Casos específicos de saúde, solicitamos que os senhores encaminhem à 

unidade escolar, o parecer/atestado médico que prescreve/orienta a continuidade do atendimento 

remoto ao aluno em questão. Caso possuam outras questões pontuais quanto ao retorno às atividades 

presenciais, recomendamos o contato direto com a administração da unidade ou o Serviço de 

Orientação Educacional. 

Agradecemos a confiança destinada à Educação Adventista durante todo o período de ensino 

remoto/híbrido, e assim avançamos, não poupando esforços para a continuidade da formação escolar 

dos nossos alunos e efetividade do ano letivo em vigência.  

PRÉ IV  –  período da TARDE – T1 (profa Jéssica) 
GRUPO ÚNICO - 13, 14 e 15/10/2021. 

  

  
Agnes de C. da Silva 
Amanda Ribeiro Toassi 
Ana Sofia Cavalheiro Gonçalves 
Angélica Victória  

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua Fernando de Noronha, 470 – Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41)3051-8620  

 

 



Davi Miguel Vicensi Savi 
Heitor Motta Cruz 
Lorenzo Yco Ribeiro dos Santos 
Paula Autori T. Mattoso 
Sophia da Silva Martins 
Theo Estácio Cavalcanti 
Valentina Máximo 
Lívia Beatriz Cabral 
Lena Porfírio dos Santos 
   

 
 

 

 

 

 

Atenciosamente,  
 
 
 
Rovena M. Della Carniatto 
Diretora - Ato 3955/2019 
 
 

 



 
 

 
 
Comunicado 361/2021                                                                                       Curitiba, 08 de outubro de 2021          
 
Assunto: Convocação para a participação nas atividades letivas presenciais – 4º Bimestre 
 Turmas: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
 
 

Srs. Pais e Responsáveis, 

 

Diante das flexibilizações das medidas restritivas ao enfrentamento à Covid-19 e considerando a 

queda nos índices de contágio no Estado do Paraná, foram homologadas duas Resoluções que destacam 

que o retorno presencial às atividades de ensino deve ser priorizado. Sendo elas: 

 

-RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2021 (23/09/21), altera a Resolução SESA nº 
0735/2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e 
controle da COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado 
do Paraná. 
 
-RESOLUÇÃO N.º 4.461/2021 – GS/SEED (24/09/21), que revoga a 
Resolução n.º 3.616 – GS/SEED, de 13 de agosto de 2021, que estabelece a 
oferta de atividades escolares na forma presencial e remota para os estudantes 
da rede pública do Estado do Paraná. 

 
Destacamos que a nossa unidade escolar permanece atenta ao cumprimento do Protocolo de 

Biossegurança quanto ao distanciamento (1m), utilização dos insumos de segurança e sanitização dos 

ambientes. 

Sendo assim, considerando o início do último bimestre letivo, destacamos a convocação dos 

estudantes para as atividades presenciais, desde o dia 04/10, conforme escalonamento abaixo.  

Lembrando que, os alunos que deveriam estar no colégio na respectiva semana do escalonamento e 

estão online, receberão falta. Casos específicos de saúde, solicitamos que os senhores encaminhem à 

unidade escolar, o parecer/atestado médico que prescreve/orienta a continuidade do atendimento 

remoto ao aluno em questão. Caso possuam outras questões pontuais quanto ao retorno às atividades 

presenciais, recomendamos o contato direto com a administração da unidade ou o Serviço de 

Orientação Educacional. 

Agradecemos a confiança destinada à Educação Adventista durante todo o período de ensino 

remoto/híbrido, e assim avançamos, não poupando esforços para a continuidade da formação escolar 

dos nossos alunos e efetividade do ano letivo em vigência.  

PRÉ V – TURMA 1 
GRUPO ÚNICO -   13, 14 e 15/10/2021. 

  

  

Arthur Brandt Antigo   
Benjamin F. da Silva   
Davi Carneiro Oliveira   

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua Fernando de Noronha, 470 – Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41)3051-8620  

 

 



Emanuele V. de Oliveira   
Estevão A. O. Barros   
Henrique Sales Zem   
Mercy M. Oyedapo    
Miguel Mallisseski Luz 
Valentina Hermam de Chaves 
Ana Liz Dias KufKy 
Nicolas Henrique Prado 
Sabrina Lindner Liegel  
Manuela Diniz Scheer  
Benjamim dos S. Correia Alves  

 

  

 
 

 

 

 

 

Atenciosamente,  
 
 
 
Rovena M. Della Carniatto 
Diretora - Ato 3955/2019 
 
 

 



 
 

 
 
Comunicado 361/2021                                                                                       Curitiba, 08 de outubro de 2021          
 
Assunto: Convocação para a participação nas atividades letivas presenciais – 4º Bimestre 
 Turmas: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
 
 

Srs. Pais e Responsáveis, 

 

Diante das flexibilizações das medidas restritivas ao enfrentamento à Covid-19 e considerando a 

queda nos índices de contágio no Estado do Paraná, foram homologadas duas Resoluções que destacam 

que o retorno presencial às atividades de ensino deve ser priorizado. Sendo elas: 

 

-RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2021 (23/09/21), altera a Resolução SESA nº 
0735/2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e 
controle da COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado 
do Paraná. 
 
-RESOLUÇÃO N.º 4.461/2021 – GS/SEED (24/09/21), que revoga a 
Resolução n.º 3.616 – GS/SEED, de 13 de agosto de 2021, que estabelece a 
oferta de atividades escolares na forma presencial e remota para os estudantes 
da rede pública do Estado do Paraná. 

 
Destacamos que a nossa unidade escolar permanece atenta ao cumprimento do Protocolo de 

Biossegurança quanto ao distanciamento (1m), utilização dos insumos de segurança e sanitização dos 

ambientes. 

Sendo assim, considerando o início do último bimestre letivo, destacamos a convocação dos 

estudantes para as atividades presenciais, desde o dia 04/10, conforme escalonamento abaixo.  

Lembrando que, os alunos que deveriam estar no colégio na respectiva semana do escalonamento e 

estão online, receberão falta. Casos específicos de saúde, solicitamos que os senhores encaminhem à 

unidade escolar, o parecer/atestado médico que prescreve/orienta a continuidade do atendimento 

remoto ao aluno em questão. Caso possuam outras questões pontuais quanto ao retorno às atividades 

presenciais, recomendamos o contato direto com a administração da unidade ou o Serviço de 

Orientação Educacional. 

Agradecemos a confiança destinada à Educação Adventista durante todo o período de ensino 

remoto/híbrido, e assim avançamos, não poupando esforços para a continuidade da formação escolar 

dos nossos alunos e efetividade do ano letivo em vigência.  

PRÉ V  –período da TARDE – professora Vera 
GRUPO ÚNICO - 13, 14 e 15/10/2021. 

  

  
Davi Miguel de M. Rodrigues  
Heitor Costa 
Heitor Santos 
João Felipe de A. Lima 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua Fernando de Noronha, 470 – Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41)3051-8620  

 

 



João Pedro de S. Santos 
Livia Cavalheiro Ferreira 
Lucas Miguel S. da Silva 
Maria Eduarda Lima Simões 
Miguel Mocelin da Silveira  
Nicholas M. Gonzalez 
Pietro Santana Iwankiw 
Rafael Tolentino da Silva 
Pedro Henrique B. Santana 
Maria Eduarda França 
Ana Maria Rocha Hornung 
Inácio Rocha Kosteki 
Hadassa Brandão F. Martins 
 
 
 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  
 
 
 
Rovena M. Della Carniatto 
Diretora - Ato 3955/2019 
 
 

 



 
 

 
 
Comunicado 361/2021                                                                                       Curitiba, 08 de outubro de 2021          
 
Assunto: Convocação para a participação nas atividades letivas presenciais – 4º Bimestre 
 Turmas: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
 
 

Srs. Pais e Responsáveis, 

 

Diante das flexibilizações das medidas restritivas ao enfrentamento à Covid-19 e considerando a 

queda nos índices de contágio no Estado do Paraná, foram homologadas duas Resoluções que destacam 

que o retorno presencial às atividades de ensino deve ser priorizado. Sendo elas: 

 

-RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2021 (23/09/21), altera a Resolução SESA nº 
0735/2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e 
controle da COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado 
do Paraná. 
 
-RESOLUÇÃO N.º 4.461/2021 – GS/SEED (24/09/21), que revoga a 
Resolução n.º 3.616 – GS/SEED, de 13 de agosto de 2021, que estabelece a 
oferta de atividades escolares na forma presencial e remota para os estudantes 
da rede pública do Estado do Paraná. 

 
Destacamos que a nossa unidade escolar permanece atenta ao cumprimento do Protocolo de 

Biossegurança quanto ao distanciamento (1m), utilização dos insumos de segurança e sanitização dos 

ambientes. 

Sendo assim, considerando o início do último bimestre letivo, destacamos a convocação dos 

estudantes para as atividades presenciais, desde o dia 04/10, conforme escalonamento abaixo.  

Lembrando que, os alunos que deveriam estar no colégio na respectiva semana do escalonamento e 

estão online, receberão falta. Casos específicos de saúde, solicitamos que os senhores encaminhem à 

unidade escolar, o parecer/atestado médico que prescreve/orienta a continuidade do atendimento 

remoto ao aluno em questão. Caso possuam outras questões pontuais quanto ao retorno às atividades 

presenciais, recomendamos o contato direto com a administração da unidade ou o Serviço de 

Orientação Educacional. 

Agradecemos a confiança destinada à Educação Adventista durante todo o período de ensino 

remoto/híbrido, e assim avançamos, não poupando esforços para a continuidade da formação escolar 

dos nossos alunos e efetividade do ano letivo em vigência.  

PRÉ V  –período da TARDE – professora Marli 
GRUPO ÚNICO - 13, 14 e 15/10/2021. 

  

  
Augusto Henrique Cleto Wedderhoff 
Cecília Farina Poiares 
David Silva Figueiredo 
Fernando de Souza Branzani 
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Fone: (41)3051-8620  

 

 



Heitor Fernandes Koch 
João Lucas Carloto Rodrigues 
Leonardo Brito dos Santos 
Mariana Matias de Mattos 
Levi Gabriel Souza Lima 
Nathally Vaz Zahorcak 
Nicolas Gonçalves Leonelo 
Pedro Noronha de Paula 
João Henrique Maestro 
João Emanuel Simas Ribeiro 
Lorenzo Gonçalves Pauneza 
Marco Antonio Rodrigues Castanho 
Fernanda T. Alcântara 
 
 

 

 

 

 

Atenciosamente,  
 
 
 
Rovena M. Della Carniatto 
Diretora - Ato 3955/2019 
 
 

 


