
 

Porto Alegre, 22 de março de 2021. 

COMUNICADO 20/2021.  

Assunto: Informações E.F.II e E.M. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

Gostaríamos da vossa atenção para as informações abaixo: 

• 2ª chamada AV 1 - 22 e 23 de março 

Os alunos que não realizaram a AV1 estipulada em calendário e justificaram, foram 

convocados via e-mail para realizá-las entre hoje e amanhã. 

• Semana de avaliações (AV 2) - 05 a 09 de abril  

Em breve realizaremos a segunda bateria de avaliações do 1º Bimestre. Fique atento as 

datas informadas em cronograma avaliativo. Importante: as avaliações de sexta-feira 

encerram às 16h30. 

• 2ª chamada AV 2 - 12 e 13 de abril   

Os alunos, que porventura, perderem a avaliação (AV2), devem justificar e comunicar a 

Orientadora Educacional pelo e-mail: gisele.morais@educadventista.org,br, até 24h da 

data da avaliação não realizada, indicando a disciplina e anexando o atestado que 

justifique a falta. Os alunos que não procederem desta maneira, não poderão realizar 2ª 

chamada.   

• Simulado ENEM Interativo 

Acontecerá nos dias 13 e 14/04 para o Ensino Médio. 

• Semana de recuperação - 19 a 26 de abril 

Os alunos que não obtiverem a média 7,0 na somatória da AV1 + AV2 + AV3, poderão 

na data informada, realizarem a recuperação da(s) referida(s) disciplina(s). Os alunos 

serão convocados via SAD Apoio. Para cada disciplina, a ser recuperada, haverá uma 

convocação individual. 

• TELEGRAM DA TURMA 

Reforçamos a importância de os pais cadastrarem o número do celular no grupo do 

Telegram da turma e receber nossos comunicados, por este canal. Baixe o aplicativo 

Telegram e  acesse na Plataforma E-class – gerenciar lives. 

mailto:gisele.morais@educadventista.org,br


• Mérito Acadêmico 

O Projeto Mérito Acadêmico visa incentivar e estimular o hábito de estudos no decorrer 

do bimestre, premiando os alunos que obtiverem média acima de 8,0 em todas as 

disciplinas. Nesse sentido, estaremos de 03 a 07 de maio premiando os alunos nas 

categorias: 

 

Diamante – 9,5 a 10,0.  

Ouro – De 9,0 a 9,4.  

Prata – De 8,5 a 8,9.  

Bronze. – De 8,0 a 8,4.  

 

Importante destacar que as médias computadas para esta premiação irão considerar 

as notas da AV1+AV2+AV3 sem a recuperação bimestral. 

 

• Encerramento do 1º bimestre - 30 de abril  

• Entrega de boletins online – 30 de abril 

Portal Educacional: Não deixe de acompanhar o desempenho acadêmico do seu filho(a), 

através do nosso Portal Educacional, nele você terá acesso ao ambiente virtual com as 

aulas (E-CLASS), boletim online e muito mais. Acesse- através do site: cpbedu.me e 

ative seu cadastro. 

 

Atenciosamente, 

Direção Escolar 

 

 
 

http://cpbedu.me/

