
 

Porto Alegre, 20 de abril de 2021. 

COMUNICADO 26/2021.  

Assunto: Informações 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

Semana de Recuperações 

Conforme nosso calendário, estamos realizando a semana de recuperação de 19 a 

26/04 referente a avaliações deste 1º bimestre. Durante esta semana de 

RECUPERAÇÃO, as aulas síncronas dos alunos permanecerão conforme os horários das 

aulas vigentes. No contraturno, os alunos deverão realizar suas avaliações no CPB provas, 

identificadas na plataforma. Os horários para a realização das provas permanecem com 

24h e o tempo mínimo de 1h30, para a realização. 

Feriado 

No dia 21 de abril é feriado Nacional, Dia de Tiradentes, portanto não teremos 

aula. Porém, nos dias 22 e 23/04 (quinta e sexta-feira) teremos aula normal. 

Escola de Pais 

 No dia 27/04, às 19h30, realizaremos um encontro chamado Escola de Pais com 

o tema “Adaptações emocionais em tempos de crise”, com a Drª Sandra Barilli. A 

transmissão será realizada pelo Facebook do colégio. Desde já, programe-se para estar 

conosco! 

Homenagem ao Dia das Mães 

 Estamos organizando uma programação bem linda para homenagear as mães no 

dia 04/05, às 19h, pelo canal do YouTube. Será um Especial para a Mães com a 

participação de todas as turmas de Educação Infantil ao 5º ano. A Live é para as mamães 

de Educação Infantil ao Ensino Médio. 

 Teremos, também, nos dias 04, 05 e 06/05, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, 

um Drive-Thru para a entrega do presente alusivo ao Dia das Mães. Queremos aproveitar 

esta oportunidade, para realizar uma Campanha de arrecadação de fraldas infantis 

para serem doadas no dia 07/05, para o Hospital da Maternidade. Teremos no Drive 

Thru, um local para recebimento das doações. 

 

 



Boletim On-line 

  O término do 1º bimestre será dia 30/04, e disponibilizaremos o Boletim on-line 

na plataforma E-class - Acadêmico - Notas - a partir do dia 04/05 para as turmas de 3º 

ano E.F.I  ao E.M. Aqueles que necessitam do boletim impresso, devem solicitar pelo e-

mail: secretaria.capa@educadventista.org.br. 

 O parecer descritivo para as turmas de Educação Infantil ao 2º ano estará 

disponível para visualização dos responsáveis no dia 07/05.  

2º Bimestre e Semana de Hábitos de Estudos 

 O início do 2º bimestre será no dia 03/05. Na semana de 03 a 07/05, realizaremos 

um encontro com as turmas a partir do 5º ano para a divulgação do Mérito Acadêmico 

referente ao 1º bimestre, nas categorias prata, ouro, bronze e diamante. 

 Atenciosamente, 

 Direção Escolar 

 

 


