
 

 

Porto Alegre, 17 de julho de 2020. 

Assunto: Setor de Orientação - Orientações de final de semestre 

Prezados pais, responsáveis e alunos do 6º ano ao Ensino Médio do Colégio Adventista 
de Porto Alegre 

É com o coração agradecido em primeiro lugar a Deus que até aqui nos sustentou e 
está nos acompanhando nesse momento diferente e delicado em nossas vidas. 

Agradecemos vocês pela parceria, sugestões, empenho e compressão até aqui 
demonstradas com a Equipe do CAPA. Estamos juntos e em crescimento no processo 
de desenvolvimento do conhecimento de nossos filhos. 

Registramos aqui algumas informações e orientações para o encerramento do primeiro 
semestre e início do próximo. 

1- 1º Bimestre: Devido ao período de transição do modo presencial para o 
atendimento remoto, as atividades do 1º bimestre serão consideradas para a 
elaboração da média do 2º bimestre. A composição da média do 1º bimestre 
será dada pelo cálculo da média do 2º e 3º bimestre.  

2- Avaliação presencial de março: Reiteramos que a AV1 fará parte da 
composição das notas do 2º bimestre, porém a data de registro no sistema 
consta como 04/05 devido a necessidade de troca de um bimestre para o 
outro.  

3- Notas parciais 2º Bimestre: As notas publicadas nesse bimestre são 
parciais relacionadas às Avaliações entregues nas plataformas do E-class e 
CPB conforme Cronograma de Atividades Avaliativas. O Bimestre será 
concluído após a realização das avaliações de 2ª Chamada da AV1 referente 
ao 1º bimestre e Recuperações referentes ao 2º bimestre. 

4- 2ª Chamada 1º Bimestre: Lembramos que as avaliações de 2ª chamada da 
AV1 presencial serão realizadas de forma on-line nos dias 05 e 06/08, 
conforme comunicado enviado no dia 14/07. Informamos que o conteúdo 
seguirá o cronograma de avaliações disponibilizado no início do mês de 
março e ainda está acessível na página do colégio através do endereço: 
https://capa.educacaoadventista.org.br/mais/4940/Cronograma%20de%20P
rovas  

5- Recuperação do 2º Bimestre: Para os alunos que não alcançaram no 
bimestre média 7,0 (sete) as recuperações ocorrerão de forma on-line nos 
dias 10-14/08 conforme comunicados enviados dia 1º e dia 14/07. 
Salientamos que essa atividade contemplará um pouco de cada conteúdo 
solicitado nas avaliações do 2º Bimestre. Conteúdo esse que está  registado 
no cronograma enviado anteriormente e  disponibilizado como Live na 
Plataforma E-class.  

6- Recesso escolar para os alunos e professores: Os alunos e professores 
estarão em recesso no período de 20-31/07. Retornando às atividades 
remotas no dia 03/08.  



7- Recesso escolar SOE:  O Serviço de orientação Educacional estará de 
férias no período de 20-29/07. Retornando as atividades no dia 30/07.  

8- 3º Bimestre: Iniciaremos o 3º bimestre no dia 03/08 retomando as atividades 
remotas. Nesta semana passaremos maiores informações e orientações 
referentes às atividades do bimestre, tais como: calendário acadêmico, 
cronograma de avaliações, notas parciais, média bimestral, aulas zoom ao 
vivo, notificações e recuperações. 

 

Lembre-se que neste período de recesso a plataforma E-class permanecerá 
funcionando normalmente.  Caso tenha aulas pendentes, aproveite para colocar tudo 
em dia! 

Desde já desejamos um recesso abençoado e agradecemos a parceria até aqui.  

 

Contatos SOE: 

Orientador Educacional do 4º ano ao 7º ano – Professor Eduardo Oliveira 

Telefone- 3086-5050 ou 3086-5009 

E-mail: eduardo.oliveira@educadventista.org.br 

Orientadora Educacional do 8º ano ao EM – Professora Neusiane Rodrigues 

Telefone: 3086-5050 ou 3086-5011 

E-mail: neusiane.rodrigues@educadventista.org.br 

 

Professor Eduardo Oliveira    Professora Neusiane Rodrigues 

Orientador Educacional    Orientadora Educacional 

 
 
 
 
 
 


