
 

Porto Alegre, 25 de maio de 2021. 

COMUNICADO 46/2021.  

Assunto: Informações 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

2ª chamada AV1 do 2º Bimestre 3º ano E.F.I ao E.M. 

Dias 01 e 02/06 (próxima semana), será disponibilizada aos alunos que não realizaram a 

AV1, a oportunidade de realizar a 2º chamada, no contraturno e no formato online. Para 

a realização da 2ª chamada, o aluno deve encaminhar o atestado médico para o e-mail do 

orientador educacional até 48h, da data da avaliação perdida. As avaliações de 2ª chamada 

serão abertas apenas para os alunos que justificarem a ausência na avaliação por meio 

de atestado. 

A solicitação de 2ª chamada, mediante atestado, deve ser enviado para o e-mail do 

Orientador. 

SOE 3º ao 5º ano: maise.brizola@educadventista.org.br 

SOE E.F.II ao E.M.: douglas.canto@educadventista.org.br 

Feriado e Recesso 

Dias 03 e 04/06 será feriado e recesso escolar 

Fusão das contas zoom com E-class para todos os alunos 

Para melhor segurança dos alunos, pais e responsáveis a Educação Adventista criou a 

fusão da plataforma E-class com a plataforma do Zoom. A partir do dia 07/06 o acesso 

para o link das aulas serão através da plataforma E-class no link Zoom Turma X (dentro 

da própria plataforma E-class) e não mais por agenda de links zoom.  

Devolutiva APSE 3º ano do Ensino Médio 

Dia 01/06 às 18h30 os alunos do 3º ano do Ensino Médio que realizaram o teste APSE 

terão a oportunidade de receber a devolutiva sobre a orientação educacional e profissional 

com a Diretora da Empresa APSE Nurya Ricci. O encontro será por zoom no link: 

https://adventistas.zoom.us/j/83530306007?pwd=ZGdoeWJyQTkyZ3luekNoMjRUV25

RQT09. 

 

https://adventistas.zoom.us/j/83530306007?pwd=ZGdoeWJyQTkyZ3luekNoMjRUV25RQT09
https://adventistas.zoom.us/j/83530306007?pwd=ZGdoeWJyQTkyZ3luekNoMjRUV25RQT09


 

Conselho Participativo Educação Infantil ao Ensino Médio 

Estaremos na semana de 14 a 18/06 realizando uma reunião com docentes e pais, chamada 

de Conselho Participativo. Esta reunião acontecerá de Educação Infantil ao Ensino Médio 

e estaremos na próxima semana divulgando as informações com dias e horários de cada 

turma. Desde já, organize-se para participar. 

Atenciosamente, 

  Direção Escolar 

 


