
 
Porto Alegre, 17 de maio de 2021. 

 
COMUNICADO 40/2021 

 
Assunto: Simulado PAAEB, Cronograma Avaliativo e Testagem APSE 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis: 
 
Estamos iniciando o 2º Bimestre felizes pelos resultados alcançados até o momento e 
somos gratos a Deus pela parceria realizada neste ano entre escola e família.  
Necessitamos de sua atenção para as atividades letivas que acontecerão em nosso 
Colégio nos próximos dias. 
 
SIMULADO PAAEB 
 
No dia 24 e 25/05, (segunda e terça-feira), realizaremos o I Simulado PAAEB para os 
alunos do 6º Ano ao 9º Ano E.F.I. A prova estará disponível a partir das 7h30min e ficará 
aberta por um período de 48h e o aluno poderá realizá-la no horário do contraturno 
escolar. A prova possui 40 questões (20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática). É 
de fundamental importância a participação de todos os alunos pois os resultados serão 
analisados e nos darão um direcionamento dos pontos fortes e dos pontos a serem 
trabalhados em cada turma. 
Enviaremos em breve um comunicado com maiores informações. 
 
CRONOGRAMA AVALIATIVO 
 
Na próxima quarta-feira, (19/05), enviaremos o cronograma de provas e atividades 
avaliativas do 2º Bimestre. Solicitamos que atente ao cronograma e não permita que 
seu filho falte à nenhuma avaliação. As datas de entregas de trabalho estão dispostas 
no calendário, solicitamos o cumprimento das datas mencionadas. 
Qualquer dúvida, por favor entre em contato conosco. 
 
TESTAGEM APSE 
 
Como parte do programa de Orientação Vocacional, nos dias 17 a 27/05 os alunos do 
3º Ano E.M participarão do teste APSE, uma ferramenta que fornece informações 
precisas sobre as competências, aptidões, atitudes, interesses e necessidades dos 
indivíduos no ambiente de trabalho. Após a realização do teste, que será direcionado 
pelo SOE, haverá um encontro com os alunos e pais para receberem a devolutiva dos 
resultados obtidos.  
Pedimos que ninguém falte nesta semana!   
 
Estamos a disposição para maiores informações. 
 
Atenciosamente, 
Equipe Pedagógica 


