
 
 
 
 
 
 
Porto Velho / RO, 14 de janeiro de 2022 
 
 
 
Senhores pais e responsáveis, 
 
De acordo com o artigo 1º do Decreto Estadual nº 26.462/21, publicado pelo Governo do Estado 
de Rondônia, que dispõe sobre o retorno às aulas, o Colégio Adventista de Porto Velho retornará 
com aulas presenciais a partir de 17/01/2022.  

“As instituições educacionais regulares retornam às atividades 

presencialmente, seguindo os percentuais de ocupação das salas, observando 

o contexto em cada município e as medidas de biossegurança.” 

Com o retorno das férias, considerando as normativas governamentais de biossegurança, queremos 
tornar o início desse ano letivo uma experiência agradável e proveitosa para nossos alunos e 
contamos com o apoio de cada pai e responsável, sendo assim, solicitamos atenção para algumas 
recomendações necessárias:  

 Uso obrigatório do uniforme completo. 
 Uso obrigatório de máscara todo o período que estiver no ambiente escolar. (Trazer 

máscara reserva para troca) 
 Horário de entrada no período matutino: 7h  
 Horário de saída no período matutino:11h30min (Ed, Infantil e séries iniciais do 

Fundamental) 12h (séries finais do Fundamental) e 12h45min (Ensino Médio) 
 Horário de entrada no período vespertino: 13h  
 Horário de saída no período vespertino: 17h30min (Ed, Infantil e séries iniciais do 

Fundamental) 18h (séries finais do Fundamental) e 18h45min (Ensino Médio)  
 Horário de saída no período vespertino na sexta-feira: 16h30min (Ed, Infantil e séries 

iniciais do Fundamental) 16:45h (séries finais do Fundamental) e 17h15min (Ensino Médio)  
 

Lembrando que o aluno deverá estar devidamente ativo no Sistema de Secretaria do Colégio para 
frequentar as aulas presenciais. 

Somente alunos que apresentarem declaração médica poderão entregar atividades de maneira 
remota através do Portal E-Class School 

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos através dos telefones: 

 (69) 3222-3810 / 98100-0508 / 98130-2000/ 98100-1842 / 99960-1626 

Atenciosamente 

A Direção 

 
  

 

Comunicado Geral 01 / 2022 
 

COLÉGIO ADVENTISTA DE PORTO VELHO 


