
Porto Alegre, 23 de novembro de 2021 

COMUNICADO 147/2021 

 

Assunto: Avaliações – 6º Ano do EF ao Ensino Médio 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

Solicitamos sua atenção para as informações que seguem. 

 

PROVAS DE SEGUNDA CHAMADA 

De acordo com o cronograma avaliativo, lembramos aos pais que atentem ao prazo da solicitação 

das provas de segunda chamada. Estas provas acontecerão nas datas estipuladas abaixo, no 

presencial para os alunos que estão neste formato e on-line para os alunos que permaneceram no 

ensino remoto. Os formandos possuem um calendário de avaliações diferenciados neste bimestre 

devido à cerimônia de formatura.  

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA - ENSINO FUNDAMENTAL II E 

ENSINO MÉDIO: 

6º ao 8º Ano 

HORÁRIO Manhã: das 8h às 9h50 (para os alunos que estudam à tarde) 
Tarde: das 13h às 14h50 (para os alunos que estudam pela manhã) 
Obs.: Em formato presencial para os alunos que estão neste 
formato e on-line para os alunos que permanecem no ensino 
remoto. 
 

DIA 29/11 (segunda-feira) História, Ciências, Matemática e Ed. Física 

DIA 30/11 (terça-feira) Geografia, Inglês, Português e Ens. Religioso 

 

9º Ano 

HORÁRIO Manhã: das 8h às 9h50 (para os alunos que estudam à tarde) 
Tarde: das 13h às 14h50 (para os alunos que estudam pela manhã) 
Obs.: Em formato presencial para os alunos que estão neste 
formato e on-line para os alunos que permanecem no ensino 
remoto. 
 

DIA 24/11 (quarta-feira) História, Ciências, Matemática, Inglês e Ed. Física 

DIA 25/11 (quinta-feira) Geografia, Ciências, Português e Ens. Religioso 

 

 

 

 

 



 

 

1º e 2º Ano EM 

HORÁRIO Tarde: das 14h às 16h50 
Obs.: Em formato presencial para os alunos que estão neste 
formato e on-line para os alunos que permanecem no ensino 
remoto. 
 
 

DIA 29/11 (segunda-
feira) 

Filosofia, Geografia, Física, Ed. Física, Química, Biologia e História 

DIA 30/11 (terça-feira) Matemática, Espanhol, Literatura, Ens. Religioso, Português, Inglês 
e Sociologia 

 

3º Ano EM 

HORÁRIO Tarde: das 14h às 16h50 min 
 
Obs.: Em formato presencial para os alunos que estão neste 
formato e on-line para os alunos que permanecem no ensino 
remoto. 
 

DIA 26/11 (sexta-feira) Filosofia, Geografia, Física, Ed. Física, Química, Biologia, História, 
Matemática, Espanhol, Literatura, Ens. Religioso, Português, Inglês 
e Sociologia 

 

SEMANA DE RECUPERAÇÃO 

Estamos nos aproximando da semana de recuperação que acontecerá nas seguintes datas: 

➢ 29/11 a 03/12- Formandos  

➢ 02 a 08/12 – 6º ao 8º Ano EFII e 1º e 2º Ano EM 

 

A recuperação é obrigatória nas disciplinas que o aluno teve média inferior a 7,0 e opcional para os 

alunos com média superior a 7,0 e que desejarem melhorar sua nota em alguma disciplina. A 

convocação será feita pelo SOE, via e-mail dos responsáveis e para os casos opcionais (alunos com 

média superior a 7,0), a prova será realizada mediante a solicitação feita diretamente no SOE via e-

mail: maise.brizola@educadventista.org.br (Turmas dos 6º Ano, 7º Ano e 81 e 82) e 

douglas.canto@educadventista.org.br (Turmas 83, 9º Ano e EM)  nas datas estipuladas no 

cronograma avaliativo. Lembramos que não realizamos prova de segunda chamada de 

recuperação.  

O Calendário de avaliações se encontra no cronograma avaliativo enviado no início do 

Bimestre. 

 

DATAS FINAIS 

➢ 10 a 14/12- Provas Finais- Formandos 

➢ 13/12- Encerramento da Ed. Infantil ao 2º Ano 

➢ 14/12 - Término 4º Bim 

➢ 14/12 –Entrega de Pareceres- Ed. Infantil ao 2º Ano 

➢ 14/12- Divulgação de boletins (3º ao 5º Ano) 

➢ 15 a 17/12 - Provas Finais  

➢ 19/12- Formatura 

➢ 20/12 - Conselho de Classe/ Divulgação de resultados finais 

mailto:maise.brizola@educadventista.org.br
mailto:douglas.canto@educadventista.org.br


➢ 07/02/2022- Início do ano letivo 

 

Estamos a disposição para maiores informações. 

 

Atenciosamente, 

 

Direção Acadêmica                                                                                            Direção escolar 

 

 

 


