
Educação Infantil 5 anos

Horário de aula: 13h15 às 17h30

Calendário de Presença FEVEREIRO/MARÇO

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

8 9 10 11 12

15 Feriado 16 Feriado 17 18 19

22 23 24 25 26

1 Março 2 Março 3 Março 4 Março 5 Março

Aulas presenciais

PORTÃO 2

Veja mais informações na 

próxima página.

Entrada:

13h15 às 13h25 pelo Portão 2

Saída:

17h30 pelo Portão 2



Check-list (Comunicados)
Confira se está tudo certo para ficar bem informado.

[  ] Aplicativo AGENDA

Com o aplicativo AGENDA você

receberá diretamente no celular todos

os comunicados.

Um aplicativo exclusivo para você que é

responsável de aluno.

Solicite seu Login e Senha pelo

WhatsApp da Secretaria:

(41) 3427-8200

Solicitar agora

[  ] Avisos pelo WhatsApp

Seja notificado diretamente no WhatsApp

sobre os principais comunicados.

Isso não substitui a necessidade do

aplicativo Agenda.

O WhatsApp é apenas um meio de agilizar

a divulgação de alguns comunicados.

Envie uma mensagem para o número

(41) 99869-5704 com o nome do aluno e

série que deseja receber comunicados.

Enviar mensagem

http://bit.ly/CapguaSecretariaWA
http://bit.ly/CapguaComunicadosWA


Check-list (Acompanhar aulas)
Confira se está tudo certo para o início das aulas.

[  ] Aplicativo ZOOM

O aluno acompanhará a aula de

forma remota pelo aplicativo Zoom.

Sendo assim possível a interação com

o professor que estará em sala com o

restante da turma.

O aplicativo deverá ser instalado no

computador/celular que o aluno usará

para acompanhar as aulas ao vivo.

Passo a passo para 

acessar as aulas ao vivo

[  ] Portal do Colégio | E-Class

Importante que aluno e responsável

tenham se cadastrado no portal.

Se você já tinha cadastro ano passado,

deverá refazê-lo para que as informações

sejam atualizadas.

Nele você encontrará o E-Class, que é o

Ambiente Virtual de Aprendizagem

da Educação Adventista. Ali terá o link da

aula ao vivo e também materiais postados

pelos professores.

Cadastre-se agoraVer passo a passo

Site do portal: cpbedu.me

Link também disponível no site

Link também disponível no site

http://bit.ly/CriarAcessoEclass
http://bit.ly/CapguaCadastroEclass
http://bit.ly/AcessarAulasEclass


capgua.org.br


