
 
 
 

 

 

 
 

Comunicado 449/ 2022                                                                    Curitiba, 20 de setembro de 2022        
 
Assunto: Semana de Recuperação Bimestral – 3º Bimestre 
Turmas: 2º e 3º ano Ensino Médio 
 
 
Senhores Pais e Responsáveis, 

 

 Com o encerramento do 3º Bimestre teremos as provas de recuperação bimestral. Os alunos 

que não alcançaram a média 7,0 nas atividades estão convocados para realizar a prova de 

recuperação e aqueles que não obtiveram a somatória de 21,0 pontos na soma dos 3 bimestres, 

também estão convocados.  

 Aqueles que atingiram a média no 3º Bimestre, também poderão fazer para melhorar a sua 

nota, basta acessar o site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br, no menu (aluno) e 

solicitar a prova respeitando o prazo limite de 48h antes da data da aplicação. Após esse prazo não 

serão autorizados a realizar a prova.  

 Acompanhe na plataforma E-class, no site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br e 

pelo App Educação Adventista, as notas por atividade realizadas dos nossos alunos referentes ao 3º 

Bimestre de 2022. Verifique todas as notas do seu filho(a). Caso não tenha seu login e senha, entre em 

contato com a secretaria pelo WhatsApp 3028-5441. 

ATENÇÃO – no componente curricular ENSINO RELIGIOSO a recuperação acontecerá por meio 

da entrega das atividades não realizadas durante o bimestre. 

Caso o estudante não tenha realizado as atividades propostas no CRONOGRAMA, deverá fazer e 

entregar através da plataforma E-class na aula destinada para recuperação, conforme data 

estabelecida no CRONOGRAMA.  

Ressaltamos que a recuperação acontecerá de modo presencial na data prevista conforme 

cronograma abaixo. Os alunos que não farão a recuperação, estarão dispensados a partir do horário do 

início das provas.  

22/09 23/09 26/09 27/09 28/09 

Quinta-feira 

A partir das 10h 

Sexta-feira 

A partir das 10h 

Segunda-feira 

A partir das 10h 

Terça-feira 

A partir das 10h 

Quarta-feira 

A partir das 10h 

Matemática Arte Química Biologia Física  

Geografia Educação Física LEM-Inglês História Literatura 

LEM-Espanhol Língua Portuguesa Produção de Texto Filosofia Sociologia 

 

 
Atenciosamente,  

 
 
 
           Angela Cristina da S. Almeida 

Orientadora Educacional 
 
 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br 

 

 

https://cabv.educacaoadventista.org.br/


AUTORIZAÇÃO 
Eu CPF   

Responsável    pelo(a) aluno(a) ______________________________________________ do ano_____  turma                            

RG                                               estou ciente da realização da Recuperação nos dias 22 a 28 /09/2022 e autorizo a 

saída do estudante após o término das aulas/ prova. 

 

( ) Acompanhando do responsável . 

 (  ) Sozinho. 

 
Assinatura do responsável:    

Contatos do responsável:     

Curitiba, _________________de de 2022 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

Comunicado  449/2022                                               Curitiba, 20 de setembro de 2022 
 
Assunto: Semana de Recuperação Bimestral – 3º Bimestre 
Turmas: 8º ano (81 e 82) 
 
 
Senhores Pais e Responsáveis, 

 

 Com o encerramento do 3º Bimestre teremos as provas de recuperação bimestral. Os alunos que não 

alcançaram a média 7,0 nas atividades estão convocados para realizar a prova de recuperação e aqueles que 

não obtiveram a somatória de 21,0 pontos na soma dos 3 bimestres, também estão convocados.  

 Aqueles que atingiram a média no 3º Bimestre, também poderão fazer para melhorar a sua nota, basta 

acessar o site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br, no menu (aluno) e solicitar a prova 

respeitando o prazo limite de 48h antes da data da aplicação. Após esse prazo não serão autorizados a realizar 

a prova.  

 Acompanhe na plataforma E-class, no site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br e pelo App 

Educação Adventista, as notas por atividade realizadas dos nossos alunos referentes ao 3º Bimestre de 2022. 

Verifique todas as notas do seu filho(a). Caso não tenha seu login e senha, entre em contato com a secretaria 

pelo WhatsApp 3028-5441. 

ATENÇÃO – no componente curricular ENSINO RELIGIOSO, a recuperação acontecerá por meio da 

entrega das atividades não realizadas durante o bimestre.  

Caso o estudante não tenha realizado as atividades propostas no CRONOGRAMA, deverá fazer e entregar 

conforme orientação e organização passada pelo professor em sala e postada na plataforma E-class.  

Ressaltamos que a recuperação acontecerá de modo presencial na data prevista conforme cronograma 

abaixo. Os alunos que não farão a recuperação, estarão dispensados a partir do horário do início das provas.  

 
8º ano 

22/09 23/09 26/09 27/09 28/09 

Quinta-feira 

A partir das 10h  

Sexta-feira 

A partir das 10h  

Segunda-feira 

A partir das 10h  

Terça-feira 

A partir das 10h  

          Quarta-feira 

A partir das 10h  

Língua Portuguesa Matemática Produção de Texto Arte Geografia 

Educação Física Língua Inglesa Ciências Literatura História 

 
Atenciosamente,  

 
 
 

Viviane Silva Martins  
Orientadora Educacional 

 
 
 
 
 
 
 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br 

 

 

https://cabv.educacaoadventista.org.br/


AUTORIZAÇÃO 
Eu CPF   

Responsável    pelo(a) aluno(a) ______________________________________________ do ano_____  turma                            

RG                                               estou ciente da realização da Recuperação nos dias 22 a 28 /09/2022 e autorizo a 

saída do estudante após o término das aulas/ prova. 

 

( ) Acompanhando do responsável . 

 (  ) Sozinho. 

 
Assinatura do responsável:    

Contatos do responsável:     

Curitiba, _________________de de 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

Comunicado 443/2022                                               Curitiba, 20 de setembro de 2022 
 
Assunto: Semana de Recuperação Bimestral – 3º Bimestre 
Turmas: 6º e 7º ano (63 e 73) 
 
 
Senhores Pais e Responsáveis, 

 

 Com o encerramento do 3º Bimestre teremos as provas de recuperação bimestral. Os alunos que não 

alcançaram a média 7,0 nas atividades estão convocados para realizar a prova de recuperação e aqueles que 

não obtiveram a somatória de 21,0 pontos na soma dos 3 bimestres, também estão convocados.  

 Aqueles que atingiram a média no 3º Bimestre, também poderão fazer para melhorar a sua nota, basta 

acessar o site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br, no menu (aluno) e solicitar a prova 

respeitando o prazo limite de 48h antes da data da aplicação. Após esse prazo não serão autorizados a realizar 

a prova.  

 Acompanhe na plataforma E-class, no site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br e pelo App 

Educação Adventista, as notas por atividade realizadas dos nossos alunos referentes ao 3º Bimestre de 2022. 

Verifique todas as notas do seu filho(a).  

ATENÇÃO – no componente curricular ENSINO RELIGIOSO e ARTE, a recuperação acontecerá por meio da 

entrega das atividades não realizadas durante o bimestre.  

Caso o estudante não tenha realizado as atividades propostas no CRONOGRAMA, deverá fazer e entregar 

conforme orientação e organização passada pelo professor em sala e postada na plataforma E-class.  

Ressaltamos que a recuperação acontecerá de modo presencial na data prevista conforme cronograma 

abaixo. Os alunos que não farão a recuperação, estarão dispensados a partir do horário do início das provas.  

 
      6º e 7º ano 

22/09 23/09 26/09 27/09 28/09 

Quinta-feira 

A partir das 16h  

Sexta-feira 

A partir das 15h30 

Segunda-feira 

A partir das 16h  

Terça-feira 

A partir das 16h  

          Quarta-feira 

A partir das 16h50  

Língua Portuguesa Matemática Produção de Texto História  Geografia 

Educação Física Língua Inglesa Ciências Literatura  

 
Atenciosamente,  
 
 

 
 
 

Viviane Silva Martins  
Orientadora Educacional 

 
 
 
 
 
 
 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br 

 

 

https://cabv.educacaoadventista.org.br/


AUTORIZAÇÃO 
Eu CPF   

Responsável    pelo(a) aluno(a) ______________________________________________ do ano_____  turma                            

RG                                               estou ciente da realização da Recuperação nos dias 22 a 28 /09/2022 e autorizo a 

saída do estudante após o término das aulas/ prova. 

 

( ) Acompanhando do responsável . 

 (  ) Sozinho. 

 
Assinatura do responsável:    

Contatos do responsável:     

Curitiba, _________________de de 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

Comunicado 449/2022                                               Curitiba, 20 de setembro de 2022 
 
Assunto: Semana de Recuperação Bimestral – 3º Bimestre 
Turmas: 6º e 7º ano (61, 62, 71 e 72) 
 
 
Senhores Pais e Responsáveis, 

 

 Com o encerramento do 3º Bimestre teremos as provas de recuperação bimestral. Os alunos que não 

alcançaram a média 7,0 nas atividades estão convocados para realizar a prova de recuperação e aqueles que 

não obtiveram a somatória de 21,0 pontos na soma dos 3 bimestres, também estão convocados.  

 Aqueles que atingiram a média no 3º Bimestre, também poderão fazer para melhorar a sua nota, basta 

acessar o site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br, no menu (aluno) e solicitar a prova 

respeitando o prazo limite de 48h antes da data da aplicação. Após esse prazo não serão autorizados a realizar 

a prova.  

 Acompanhe na plataforma E-class, no site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br e pelo App 

Educação Adventista, as notas por atividade realizadas dos nossos alunos referentes ao 3º Bimestre de 2022. 

Verifique todas as notas do seu filho(a). Caso não tenha seu login e senha, entre em contato com a secretaria 

pelo WhatsApp 3028-5441. 

ATENÇÃO – no componente curricular ENSINO RELIGIOSO e ARTE, a recuperação acontecerá por meio da 

entrega das atividades não realizadas durante o bimestre.  

Caso o estudante não tenha realizado as atividades propostas no CRONOGRAMA, deverá fazer e entregar 

conforme orientação e organização passada pelo professor em sala e postada na plataforma E-class.  

Ressaltamos que a recuperação acontecerá de modo presencial na data prevista conforme cronograma 

abaixo. Os alunos que não farão a recuperação, estarão dispensados a partir do horário do início das provas.  

 
      6º e 7º ano 

22/09 23/09 26/09 27/09 28/09 

Quinta-feira 

A partir das 10h  

Sexta-feira 

A partir das 10h 

Segunda-feira 

A partir das 10h  

Terça-feira 

A partir das 10h  

          Quarta-feira 

A partir das 11h50  

Língua Portuguesa Matemática Produção de Texto História  Geografia 

Educação Física Língua Inglesa Ciências Literatura  

 
Atenciosamente,  
 
 

 
 
 

Viviane Silva Martins  
Orientadora Educacional 

 
 
 
 
 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br 

 

 

https://cabv.educacaoadventista.org.br/


AUTORIZAÇÃO 
Eu CPF   

Responsável    pelo(a) aluno(a) ______________________________________________ do ano_____  turma                            

RG                                               estou ciente da realização da Recuperação nos dias 22 a 28 /09/2022 e autorizo a 

saída do estudante após o término das aulas/ prova. 

 

( ) Acompanhando do responsável . 

 (  ) Sozinho. 

 
Assinatura do responsável:    

Contatos do responsável:     

Curitiba, _________________de de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

Comunicado 449/2022                                               Curitiba, 20 de setembro de 2022 
 
Assunto: Semana de Recuperação Bimestral – 3º Bimestre 
Turmas: 9º ano (91 e 92) 
 
 
Senhores Pais e Responsáveis, 

 

 Com o encerramento do 3º Bimestre teremos as provas de recuperação bimestral. Os alunos que não 

alcançaram a média 7,0 nas atividades estão convocados para realizar a prova de recuperação e aqueles que 

não obtiveram a somatória de 21,0 pontos na soma dos 3 bimestres, também estão convocados.  

 Aqueles que atingiram a média no 3º Bimestre, também poderão fazer para melhorar a sua nota, basta 

acessar o site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br, no menu (aluno) e solicitar a prova 

respeitando o prazo limite de 48h antes da data da aplicação. Após esse prazo não serão autorizados a realizar 

a prova.  

 Acompanhe na plataforma E-class, no site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br e pelo App 

Educação Adventista, as notas por atividade realizadas dos nossos alunos referentes ao 3º Bimestre de 2022. 

Verifique todas as notas do seu filho(a). Caso não tenha seu login e senha, entre em contato com a secretaria 

pelo WhatsApp 3028-5441. 

ATENÇÃO – no componente curricular ENSINO RELIGIOSO, a recuperação acontecerá por meio da 

entrega das atividades não realizadas durante o bimestre. 

Caso o estudante não tenha realizado as atividades propostas no CRONOGRAMA, deverá fazer e entregar 

conforme orientação e organização passada pelo professor em sala e postada na plataforma E-class.  

Ressaltamos que a recuperação acontecerá de modo presencial na data prevista conforme cronograma 

abaixo. Os alunos que não farão a recuperação, estarão dispensados a partir do horário do início das provas.  

 

22/09 23/09 26/09 27/09 28/09 

Quinta-feira 

A partir das 10h 

Sexta-feira 

A partir das 10h 

Segunda-feira 

A partir das 10h 

Terça-feira 

A partir das 10h 

Quarta-feira 

A partir das 10h 

Língua Portuguesa Matemática Produção de Texto Arte Geografia 

Educação Física Língua Inglesa Ciências Literatura História 

 

 
Atenciosamente,  

 
 
 

Angela Cristina da S. Almeida 
Orientadora Educacional 

 
 
 
 
 
 

 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br 

 

 

https://cabv.educacaoadventista.org.br/


AUTORIZAÇÃO 
Eu CPF   

Responsável    pelo(a) aluno(a) ______________________________________________ do ano_____  turma                            

RG                                               estou ciente da realização da Recuperação nos dias 22 a 28 /09/2022 e autorizo a 

saída do estudante após o término das aulas/ prova. 

 

( ) Acompanhando do responsável . 

 (  ) Sozinho. 

 
Assinatura do responsável:    

Contatos do responsável:     

Curitiba, _________________de de 2022 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

Comunicado  449/2022                                                                                Curitiba, 20 de setembro de 2022        
 
Assunto: Semana de Recuperação Bimestral – 3º Bimestre 
Turmas: 1º ano Ensino Médio 
 
 
Senhores Pais e Responsáveis, 

 

Com o encerramento do 3º Bimestre teremos as provas de recuperação bimestral. Os alunos que não 

alcançaram a média 7,0 nas atividades estão convocados para realizar a prova de recuperação e aqueles que 

não obtiveram a somatória de 21,0 pontos na soma dos 3 bimestres, também estão convocados.  

 Aqueles que atingiram a média no 3º Bimestre, também poderão fazer para melhorar a sua nota, basta 

acessar o site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br, no menu (aluno) e solicitar a prova 

respeitando o prazo limite de 48h antes da data da aplicação. Após esse prazo não serão autorizados a realizar 

a prova.  

 Acompanhe na plataforma E-class, no site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br e 

pelo App Educação Adventista, as notas por atividade realizadas dos nossos alunos referentes ao 3º 

Bimestre de 2022. Verifique todas as notas do seu filho(a). Caso não tenha seu login e senha, entre em 

contato com a secretaria pelo WhatsApp 3028-5441. 

ATENÇÃO – nos componentes curriculares ENSINO RELIGIOSO, PROJETO DE VIDA, CULTURA 

GERAL, APROFUNDAMENTO (Biologia, Física, Química, Geografia e História) e DEBATES 

CONTEMPORÂNEOS a recuperação acontecerá por meio da entrega das atividades não realizadas 

durante o bimestre. 

Caso o estudante não tenha realizado as atividades propostas no CRONOGRAMA, deverá fazer e 

entregar através da plataforma E-class na aula destinada para recuperação, conforme data 

estabelecida no CRONOGRAMA.  

Ressaltamos que a recuperação acontecerá de modo presencial na data prevista conforme 

cronograma abaixo. Os alunos que não farão a recuperação, estarão dispensados a partir do horário do 

início das provas.  

22/09 23/09 26/09 27/09 28/09 

Quinta-feira 

A partir das 10h 

Sexta-feira 

A partir das 10h 

Segunda-feira 

A partir das 10h50 

Terça-feira 

A partir das 10h50 

Quarta-feira 

A partir das 10h50 

Língua Portuguesa Arte Química Biologia Física 

Literatura Matemática Argumentação Geografia Língua Inglesa 

História Educação Física    

 

 
Atenciosamente,  

 
 
 

Angela Cristina da S. Almeida 
   Orientadora Educacional 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br 

 

 

https://cabv.educacaoadventista.org.br/


AUTORIZAÇÃO 
Eu CPF   

Responsável    pelo(a) aluno(a) ______________________________________________ do ano_____  turma                            

RG                                               estou ciente da realização da Recuperação nos dias 22 a 28 /09/2022 e autorizo a 

saída do estudante após o término das aulas/ prova. 

 

( ) Acompanhando do responsável . 

 (  ) Sozinho. 

 
Assinatura do responsável:    

Contatos do responsável:     

Curitiba, _________________de de 2022 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

Comunicado  449/2022                                               Curitiba, 20 de setembro de 2022 
 
Assunto: Semana de Recuperação Bimestral – 3º Bimestre 
Turmas: 9º ano (93) 
 
 
Senhores Pais e Responsáveis, 

 

Com o encerramento do 3º Bimestre teremos as provas de recuperação bimestral. Os alunos que não 

alcançaram a média 7,0 nas atividades estão convocados para realizar a prova de recuperação e aqueles que 

não obtiveram a somatória de 21,0 pontos na soma dos 3 bimestres, também estão convocados.  

 Aqueles que atingiram a média no 3º Bimestre, também poderão fazer para melhorar a sua nota, basta 

acessar o site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br, no menu (aluno) e solicitar a prova 

respeitando o prazo limite de 48h antes da data da aplicação. Após esse prazo não serão autorizados a realizar 

a prova.  

 Acompanhe na plataforma E-class, no site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br e pelo App 

Educação Adventista, as notas por atividade realizadas dos nossos alunos referentes ao 3º Bimestre de 2022. 

Verifique todas as notas do seu filho(a). Caso não tenha seu login e senha, entre em contato com a secretaria 

pelo WhatsApp 3028-5441. 

ATENÇÃO – no componente curricular ENSINO RELIGIOSO, a recuperação acontecerá por meio da 

entrega das atividades não realizadas durante o bimestre. 

Caso o estudante não tenha realizado as atividades propostas no CRONOGRAMA, deverá fazer e entregar 

conforme orientação e organização passada pelo professor em sala e postada na plataforma E-class.  

Ressaltamos que a recuperação acontecerá de modo presencial na data prevista conforme cronograma 

abaixo. Os alunos que não farão a recuperação, estarão dispensados a partir do horário do início das provas.  

 

22/09 23/09 26/09 27/09 28/09 

Quinta-feira 

A partir das 16h 

Sexta-feira 

A partir das 14h35 

Segunda-feira 

A partir das 16h 

Terça-feira 

A partir das 16h 

Quarta-feira 

A partir das 16h 

Língua Portuguesa Matemática Produção de Texto Arte Geografia 

Educação Física Língua Inglesa Ciências Literatura História 

 

 
Atenciosamente,  

 
 
 

Angela Cristina da S. Almeida 
Orientadora Educacional 

 
 
 
 
 
 

 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br 

 

 

https://cabv.educacaoadventista.org.br/


AUTORIZAÇÃO 
Eu CPF   

Responsável    pelo(a) aluno(a) ______________________________________________ do ano_____  turma                            

RG                                               estou ciente da realização da Recuperação nos dias 22 a 28 /09/2022 e autorizo a 

saída do estudante após o término das aulas/ prova. 

 

( ) Acompanhando do responsável . 

 (  ) Sozinho. 

 
Assinatura do responsável:    

Contatos do responsável:     

Curitiba, _________________de de 2022 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

Comunicado  449/2022                                               Curitiba, 20 de setembro de 2022 
 
Assunto: Semana de Recuperação Bimestral – 3º Bimestre 
Turmas: 8º ano (83) 
 
 
Senhores Pais e Responsáveis, 

 

 Com o encerramento do 3º Bimestre teremos as provas de recuperação bimestral. Os alunos que não 

alcançaram a média 7,0 nas atividades estão convocados para realizar a prova de recuperação e aqueles que 

não obtiveram a somatória de 21,0 pontos na soma dos 3 bimestres, também estão convocados.  

 Aqueles que atingiram a média no 3º Bimestre, também poderão fazer para melhorar a sua nota, basta 

acessar o site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br, no menu (aluno) e solicitar a prova 

respeitando o prazo limite de 48h antes da data da aplicação. Após esse prazo não serão autorizados a realizar 

a prova.  

 Acompanhe na plataforma E-class, no site do colégio https://cabv.educacaoadventista.org.br e pelo App 

Educação Adventista, as notas por atividade realizadas dos nossos alunos referentes ao 3º Bimestre de 2022. 

Verifique todas as notas do seu filho(a). Caso não tenha seu login e senha, entre em contato com a secretaria 

pelo WhatsApp 3028-5441. 

ATENÇÃO – no componente curricular ENSINO RELIGIOSO, a recuperação acontecerá por meio da 

entrega das atividades não realizadas durante o bimestre.  

Caso o estudante não tenha realizado as atividades propostas no CRONOGRAMA, deverá fazer e entregar 

conforme orientação e organização passada pelo professor em sala e postada na plataforma E-class.  

Ressaltamos que a recuperação acontecerá de modo presencial na data prevista conforme cronograma 

abaixo. Os alunos que não farão a recuperação, estarão dispensados a partir do horário do início das provas.  

 
8º ano 

22/09 23/09 26/09 27/09 28/09 

Quinta-feira 

A partir das 16h  

Sexta-feira 

A partir das 15h30 

Segunda-feira 

A partir das 16h  

Terça-feira 

A partir das 16h  

          Quarta-feira 

A partir das 16h  

Língua Portuguesa Matemática Produção de Texto Arte Geografia 

Educação Física Língua Inglesa Ciências Literatura História 

 
Atenciosamente,  

 
 
 

Viviane Silva Martins  
Orientadora Educacional 

 
 
 
 
 
 
 

COLÉGIO ADVENTISTA BOA VISTA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua: Fernando de Noronha, 470 - Boa Vista - CEP 82640-350 - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3028-5440 - e-mail: cabv@educadventista.org.br - www.cabv.org.br 

 

 

https://cabv.educacaoadventista.org.br/


AUTORIZAÇÃO 
Eu CPF   

Responsável    pelo(a) aluno(a) ______________________________________________ do ano_____  turma                            

RG                                               estou ciente da realização da Recuperação nos dias 22 a 28 /09/2022 e autorizo a 

saída do estudante após o término das aulas/ prova. 

 

( ) Acompanhando do responsável . 

 (  ) Sozinho. 

 
Assinatura do responsável:    

Contatos do responsável:     

Curitiba, _________________de de 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 


