
 
 

Porto Alegre, 27 de julho de 2022. 
 

Comunicado nº 52/2022 

Assunto: Boas-vindas ao 2° semestre, apresentação da equipe, retorno das aulas, horário de aula, alteração 
de entrada e saída 3° ano fundamental, boletins e relatórios. 

 
Senhores pais e responsáveis, 
Estamos iniciando as atividades do segundo semestre de 2022. Gostaríamos de agradecer a parceria e 
confiança em nosso colégio, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. 
É bom ter você de volta! 

 

1. Apresentação da equipe para o ano de 2022 

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

Vice direção: Pr. Luis Felipe Otta- felipe.otta@adventistas.org 
Financeiro: Dayane Andres - dayane.andres@educadventista.org.br 

Ass. Financeiro: Patricia Neves de Araujo Cordeiro- patricia.cordeiro@educadventista.org.br 
WhatsApp: (51) 98105-9819 

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

WhatsApp: (51) 98106-8678 
Capelania: Pr. Dalmo Dion - dalmo.dion@educadventista.org.br 

Coordenação Disciplinar: Marcos Vinícius – vinicius.carneiro@educadventista.org.br 

Departamento de TI: Elton Weber - informática.cap@educadventista.org.br 
 

PEDAGÓGICO ED. INFANTIL AO 5º ANO 
Orientação: Maiara Maia Bezerra – orientacao1.cap@educadventista.org.br - Atendimento aos pais e 
alunos 
Coordenação: Talita Reis - talita.reis@educadventista.org.br 

 

PEDAGÓGICO 6º ANO AO ENSINO MÉDIO: 

Orientação: Matheus Silveira- orientacao2.cap@educadventista.org.br - Atendimento aos 
pais e alunos 
 Coordenação: Cátia Weber - catia.weber@educadventista.org.br 

 
 

2. Retorno das aulas: 01/08/2022 segunda-feira. 

 
3. Horário de aulas: 

➢ Manhã: 
1º ao 9º Ano: 7h15 – 11h40 (segunda à quinta) - Na sexta, 7h15 às 11h30 
Ensino Médio: 7h15 – 12h30 (segunda à quinta) – Na sexta, 7h15 às 12h18 

 
➢ Tarde 

Ed. Infantil ao 2º Ano: 13h – 17h15 (segunda à quinta) 
3º ao 5º Ano: 13h – 17h25 (segunda à quinta) 
6º ao 9º Ano: 13h – 17h25 (segunda à quinta) 
Na sexta à tarde todos saem às 16h30 
Solicitamos a colaboração respeitando, rigorosamente, os horários estabelecidos para entrada e saída. 
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             4.Alteração  de entrada e saída 3° ano ensino fundamental. 
 
 Para maior segurança e agilidade, a entrada e a saída dos alunos de 3°ano ensino fundamental, a partir do        
dia 01/08/2022, passará a ser pelo portão 3, ao lado do portão da educação infantil.  

 
 
 

4. Boletins e Relatórios.  
 

 Lembramos que os boletins e relatórios, não serão impressos e estão disponíveis desde 12/07, na plataforma 

do e-class, através do link   abaixo:  
 

 
 https://portal.educacaoadventista.org.br/e-class 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

                                                                                                                 
 
 
Luizelia Pinzon Alva 
Diretora 


