
Porto Alegre, 11 de junho de 2021 

 

COMUNICADO 52/2021. 

Assunto: Conselho de Classe Participativo, Simulado PAAEB, Avaliações e Segunda Chamada 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

Necessitamos de sua atenção para as seguintes informações: 

CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

Conforme comunicado enviado anteriormente, na quinta-feira, (17/06) realizaremos nosso 1º Conselho 

participativo on-line. O SOE enviará a convocação via e-mail para os pais dos alunos convocados para este 

conselho. O Conselho correrá no horário de aulas, portanto, neste dia não haverá aulas. Caso receba a 

convocação, esteja presente no horário de aulas do(a) seu(sua) filho(a) para o atendimento com o 

professor. 

Horário: Manhã- das 7h15min às 11h30min 

  Tarde: 13h às 17h15 

 

Enviaremos aos alunos convocados um comunicado com os links de acesso para a conversa com os 

professores que realizaram a convocação. 

 

SIMULADO PAAEB - E.M 

Na quinta-feira, dia 17/06, os alunos do Ensino Médio realizarão o I Simulado PAAEB. Este Simulado tem 

como objetivo verificar os pontos fortes e identificar os pontos a serem trabalhados com os alunos do 

Ensino Médio visando a preparação para o ENEM e Vestibulares.  

A prova estará disponível no dia 17/06, a partir das 7h30min e ficará aberta até às 23h, dessa forma, os 

alunos poderão realizá-la, no horário que estariam em sala de aula. A prova possui 60 questões distribuídas 

pelas áreas do conhecimento e Redação. Todos os alunos deverão participar! 

 

AVALIAÇÕES 

Nos dias 21 a 25/06, os alunos do 6º Ano E.F II ao 3º Ano E.M participarão da segunda etapa de avaliações 

do Bimestre. O cronograma avaliativo já foi enviado aos pais no início do Bimestre, solicitamos que estejam 

atentos às datas e aos conteúdos de cada avaliação. Lembramos que as avaliações ocorrerão no horário 

de aulas visando a retomada da rotina dos nossos alunos conforme horário mencionados abaixo: 

MANHÃ  



TURMAS HORÁRIO DE 
ABERTURA DA 
PROVA 

HORÁRIO DE 
FECHAMENTO DA 
PROVA 

6º ao 9º Ano 10h 11h40min 

Ensino Médio 10h 12h50 

 

 TARDE  

TURMAS HORÁRIO DE 
ABERTURA 

HORÁRIO DE 
FECHAMENTO 

6º ao 9º Ano 16h 17h40 

 

Não permita que seu filho falte à nenhuma avaliação! Solicitamos que, em caso de problemas com a 

plataforma ou internet, o responsável entre em contato com o Colégio imediatamente para que possamos 

auxiliá-los. 

Atenção! Não reabriremos avaliações para os alunos que não conseguirem realizar a prova por algum 

motivo, dentro do prazo estabelecido. Caso haja algum imprevisto, solicitamos que entre em contato com 

o SOE. 

 

SEGUNDA CHAMADA 

Segue o calendário de avaliações das provas de segunda chamada: 

Calendário de Avaliação- Ensino Fundamental II:  

 

HORÁRIO Manhã: das 8h às 9h50min. (para os alunos que 
estudam a tarde) 
Tarde: das 13h às 14h50min. (para os alunos que 
estudam pela manhã) 

DIA 29/06 (terça-feira) História, Ciências e Matemática 

DIA 30/06 (quarta-feira) Geografia, Inglês e Português 

 

Calendário de Avaliação- Ensino Médio 

HORÁRIO Tarde: das 14h às 16h50min 
 

DIA 29/06 (terça-feira) Filosofia, Geografia, Física, História e Ed. Física 

DIA 30/06 (quarta-feira) Matemática, Espanhol, Literatura e Sociologia 

DIA 01/07 (quinta-feira) Química, Biologia, Português e Inglês e Ens. Religioso 

 

Obs.:  Caso haja perda da avaliação, por motivos de saúde, luto ou alistamento militar, favor enviar por e-

mail ao SOE o atestado médico ou a devida justificativa para a realização da segunda chamada. Somente 

participarão das provas de segunda chamada os alunos que fizerem a solicitação. Todas as avaliações 

estarão disponibilizadas no CPB Provas. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 


