
 

 

Porto Alegre, 30 de agosto de 2021. 

 

Comunicado 42/2021 
 
Assuntos: Aulas remotas, Reforço escolar, Licença maternidade, Prazos das 
Avaliações, Programa de Iniciação Científica “Água da Vida, Dia do Gaúcho, 
Conselho de Classe, Simulado PAAEB. 

 

 

Senhores Pais e/ou responsáveis, 
 
Visando atendê-los cada dia melhor, estamos enviando informações úteis para 

a organização das atividades escolares: 

 

Aulas Remotas via zoom (on-line): A partir de 01/09 haverá aula zoom 
somente nas turmas que os alunos optarem por ensino exclusivamente remoto. 
Para escolher ou renovar esta opção é necessário enviar um e-mail com o NOME 
COMPLETO do aluno e a TURMA, para o setor de orientação com uma 
justificativa em relação a escolha. Este ficará nesta modalidade até o fim do ano 
letivo. Todos os alunos estão convidados para a aula presencial e havendo o 
não comparecimento, o aluno deverá acompanhar as atividades no Portal              
E-class. 
 

Reforço Escolar: Retornamos com o Reforço Escolar no mês de agosto, nas 
disciplinas de Português e Matemática. A professora regente de cada turma 
anexou na agenda dos alunos a convocação para participar do mesmo. 
 
 
Licença maternidade: Aproveitamos para informar que a professora Fabiana 
encerrou dia 27/08 o atendimento on-line para alunos do 1º ano, por estar na 
etapa final da gestação. As turmas serão atendidas por suas professoras 
regentes, a partir deste período. 
 
 
Prazos das Avaliações: 3º ao 5º ano 
Solicitamos atenção para os prazos das avaliações. As provas ficarão 
disponíveis on-line no portal CPB Provas, durante o dia agendado.  
Os trabalhos serão aceitos somente na semana de avaliações prevista em 
cronograma. As informações serão passadas em aula e estarão disponíveis no 
portal E-class. 
Os cronogramas foram enviados via agenda e estão disponíveis no Portal do 
Colégio. Somente em caso de atestado médico os prazos serão ajustados. Os 
atestados devem ser apresentados ao setor de Orientação Educacional. 
 

 



Programa de Iniciação Científica “Água da Vida”: EI ao 5° ano 
As aulas serão realizadas no laboratório e transmitidas aos alunos que optaram 
pelo acesso remoto. As abordagens previstas para cada ano letivo serão 
contextualizadas com práticas experimentais. O programa iniciou em 28/08 e 
será realizado durante o 3º e 4º bimestre. 

 
Vestimentas Tradicionais: Durante o período de 13 a 24 de setembro 
convidamos os alunos, que possuem roupas típicas, a utilizá-las durante às aulas 
em comemoração a Semana Farroupilha e ao Dia do Gaúcho. 
 
Conselho de Classe Participativo: Será realizado no dia 02/09 em formato 
presencial. Os comunicados foram enviados via agenda e via WhatsApp. Neste 
dia não haverá aula, e os alunos deverão realizar as atividades postadas no           
E-class. 
 
Simulado PAAEB: No dia 02/09 será disponibilizado no portal E-class o link 
para a realização do Simulado PAAEB, para alunos do 3° e 4° ano do EFI. A 
prova estará disponível no CPB provas. 
Lembramos que esta avaliação deverá ser realizada por todos os alunos, e os 
resultados obtidos nortearão as estratégias de aprendizagem para cada turma. 
 
Estamos a disposição para maiores informações. 
Obrigada pelo apoio e compreensão. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

       Luizelia Pinzon Alva                         
                                                                                                  Diretora                                              

 
 
 
 


