
 

 

 

 

 

Porto Alegre, 28 de março de 2022. 

Comunicado nº 22/2022 

Assuntos: Máscaras, horário de atendimento, turno inverso e CPB provas 

Senhores Pais e responsáveis! 

Estamos nos aproximando do término do 1º bimestre e pedimos a atenção para as informações abaixo. 

1. USO DE MÁSCARA 

De acordo com o decreto Nº 56.422 que desobriga o uso de máscara para circulação ou permanência 

em vias públicas ou em espaços públicos ou privados ao ar livre. A norma foi elaborada com base em 

posicionamentos técnicos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) e do Comitê Científico 

de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia. 

O colégio deixa a critério da família usar ou não a máscara, se o aluno não se sentir confortável em ficar 

sem a máscara poderá continuar a usá-la. 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO SECRETARIA 

 A partir do dia 04/04/2022, o horário de atendimento da secretaria  será: 

 *Segunda à quinta-feira das  7h15 às  12h   Retornando às 13h  até o horário das  17h30.   

 *Sexta-feira  das  7h15 às 12h   Retornando às 13h  até  o horário das 16h. 

3. TURNO INVERSO 

Oferecemos turno inverso para alunos do pré ao 2°ano do ensino fundamental que estudam à tarde. 

Horário de atendimento: a partir das 7h30 

Refeições: 2(Desjejum e Almoço). 

Atendimemento pedagógico e recreativo. 

Para maiores informações, procure a secretaria.   

4. CADASTRO NO CPB EDUCACIONAL PARA ACESSAR A PLATAFORMA E-

CLASS: 

Para os novos alunos é necessário que os pais façam o cadastro como responsável e que o aluno tenha 

o seu cadastro (com outro endereço de e-mail) para ter acesso ao CPB Provas. Abaixo mais orientações: 

Para facilitar a memorização da senha, solicitamos que façam uma  senha padrão: a data, o mês e o 

ano de nascimento do aluno.  

Obs: Importante não refazer a senha, várias vezes.   

Pais e alunos veteranos: continua valendo o cadastro feito no ano anterior. 

Solicitamos que enviem, pela agenda do aluno se possivel usuário e senha cadastrados, para facilitar o 

acesso ao portal quando necessário em horário de aula.   

Contato suporte TI para dúvidas: (51)981059750  

Atenciosamente, 

   

                                                                                         Luizelia Pinzon Alva                                                                                                         
 Diretora 


