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Comunicado nº 08/2022 

Assunto: Prova Diagnóstica PAAEB 

Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2022. 

 

Senhores Pais e Alunos (6º ano EF2 e 1º ano EM), 

Nessas duas primeiras semanas de aulas os professores estão realizando atividades de sondagem e de 

retomada dos conteúdos que são pré-requisitos para o ano de 2022. Ao término dessa semana 

realizaremos as Provas Diagnósticas do PAAEB, essa atividade nos possibilitará análise da aprendizagem 

dos nossos alunos. 

 Para que isso aconteça de forma organizada e tranquila, solicitamos sua atenção para as seguintes 

orientações: 

 

 DIAGNÓSTICA PAAEB - 6º ano EF2 e 1º ano EM 

▪ 18/02, próxima sexta-feira - Nesse dia haverá aula presencial e as provas serão 

realizadas em sala de aula. 

▪ 6° ano realizará a prova durante os três primeiros períodos de aula – turno da manhã, 

das 7h15 às 9h45 – turno da tarde, das 13h às 15h30. 

▪ 1º ano do Ensino Médio realizará a prova durante os três últimos períodos de aula – das 

10h05 às 12h35. 

▪ O link de acesso será entregue no dia da prova para o aluno. 

 DIAGNÓSTICA CPBprovas – 6º ano EF2 ao 3º ano EM 

▪ 21/02 a 03/03 – Nesses dias haverá aula presencial e as avaliações serão realizadas em 

sala de aula. 

▪ Observe o cronograma abaixo: 

 

Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 02/03 03/03 04/03 

7h15 às 9h45 9º ano 8º ano 7º ano 6º ano 9º ano 8º ano 7º ano 6º ano 

10h05 às 12h35  3º ano 2º ano 1º ano  3º ano 2º ano 1º ano 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

 

                                                                                                                                           Luizélia Pinzon Alva  
                                                                                                                                               Diretora Escolar 

      


