
Porto Alegre, 26 de outubro de 2021 

COMUNICADO 140/2021. 

Assunto: EI ao EM – Informações Gerais 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

Estamos felizes pelas atividades que aconteceram no domingo em nosso evento da Escola aberta. 

Agradecemos ao apoio e presença dos pais que se divertiram com os filhos e prestigiaram os projetos 

que aconteceram neste dia! 

Solicitamos sua atenção às próximas atividades do nosso Colégio. 

 

MATRÍCULAS ABERTAS 

Permanecemos com as matrículas abertas. Caso tenha dúvidas ou dificuldades na realização da 

rematrícula do(a) seu(sua) filho(a), solicitamos que entre em contato com a secretaria escolar para 

maiores informações. Alertamos que começamos o processo de matrículas para alunos novos, portanto, 

se você ainda não fez a matrícula do(a) seu(sua) filho(a) faça o mais breve possível para garantir a 

vaga, o turno e a turma. 

 

PAAEB E SIMULADO ENEM 

Nesta semana, nossos alunos do 3º Ano EFII ao 3º Ano EM participarão de avaliações diagnósticas. 

Contamos com sua colaboração acompanhando o desenvolvimento de seu filho na realização destas 

atividades. Segue a programação para as turmas: 

 

TURMAS DATA ATIVIDADES ACESSO  HORÁRIO 

3º E 4º Ano 
EFI 

A atividade estará 
disponível de 26 a 
29/10. 

Simulado 
PAAEB 

Plataforma CPB Provas Encerrará às 
17h do dia 
29/10 e o 
simulado 
deverá ser 
realizado no 
contraturno. 

5º EFII, 9º 
Ano EFII e 2º 

Ano EM 

27/10 (as turmas 
dos 5º anos 
possuem datas 
diferentes devido 
a logística pelo 
uso dos 
Chromebooks) 

PAAEB http://ea.sistemasdsa.org No horário de 
aulas sob o 
direcionamento 
do professor. 

6º ao 8º Ano 
EFII 

27/10 Simulado 
PAAEB 

Plataforma CPB Provas No horário de 
aulas sob o 
direcionamento 
do professor. 

1º e 3º Ano 
EM 

27/10 Simulado 
ENEM 

1º Prova 

Plataforma CPB Provas No horário de 
aulas sob o 
direcionamento 
do professor. 



1º e 3º Ano 
EM 

04/11 Simulado 
ENEM 

2º Prova 

Plataforma CPB Provas No horário de 
aulas sob o 
direcionamento 
do professor. 

 

FERIADO 

Lembramos que na próxima segunda e terça-feira, dias 01 e 02/11, não haverá aulas devido ao recesso 

escolar e feriado de Finados. Retornaremos nossas atividades normalmente na quarta-feira, dia 03/11. 

 

SISTEMA GO HOME (Educação Infantil ao 2º ano do EFI) 

A partir do dia 03/11/2021, os alunos de Educação Infantil ao 2º ano do EFI começarão a utilizar o Go 

Home, novo sistema de eletrônico de entrada e saída de alunos. Por isso, solicitamos que os alunos 

dessas turmas tragam suas carteirinhas nesta quinta e sexta-feira, dias 28 e 29/10, para realizarmos os 

testes com as catracas. Nesta semana, os testes serão realizados somente com os alunos. Os 

responsáveis passarão a utilizar os TAGs, cartões e digitais somente a partir do dia 03/11.  

Solicitamos a todos os responsáveis das turmas de Educação Infantil ao 2º ano do EFI que ainda não 

retiraram a carteirinha do aluno e não fizeram o seu cadastro da digital e cartão/TAG que compareçam 

com urgência na secretaria do colégio. 

A implantação do sistema será gradual, portanto, os cadastros das turmas de 3º Ano do EFI ao Ensino 

Médio serão realizados posteriormente. 

 

Permanecemos desejosos de que as bênçãos de Deus sejam derramadas em sua vida e de sua família.  

Estamos à disposição para maiores informações. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Direção Acadêmica                                                                                                            Direção Escolar 


