
 

 

Porto Alegre, 22 de janeiro de 2021. 

Comunicado 01/2021 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 
 
Se você está recebendo esse e-mail é porque escolheu fazer parte da família 
da Educação Adventista em 2021, parabéns por sua escolha!  
 
Nosso colégio está sendo preparado com muito carinho e dedicação para o início 
de mais um ano letivo. Durante este período, de férias, aproveitamos para 
realizar reformas nos prédios escolares e temos a certeza que a modernização 
de alguns espaços irá contribuir para que o ambiente de ensino aprendizagem 
se torne mais prazeroso. 
 
Segue abaixo algumas informações importantes para o início do ano letivo. 
 
1° - O ano letivo iniciará dia 10/02/2021 (quarta-feira).  
 
E.F.II e Ensino Médio 
Dia 10 de fevereiro: Início das atividades letivas para alunos de 6º ano ao Ensino 

Médio, com aula presencial respeitando a capacidade de 50% dos alunos da 

turma. 

Dia 11 de fevereiro: Reunião com os pais de 6º ano ao 9º ano de forma presencial 

respeitando o limite de 70 pessoas (por horário) no auditório do Colégio, e via 

zoom para os pais que optarem por esta modalidade. Iremos realizar pesquisa 

na semana de 08 e 09/02 sobre a opção desejada. Será permitido apenas 1 

responsável por aluno. 

8h – 6º anos 

9h – 7º anos 

10h – 8º anos 

11h – 9º anos 

Dia 12 de fevereiro: Reunião com os pais do Ensino Médio de forma presencial 

respeitando o limite máximo de 70 pessoas (por horário) no auditório do Colégio, 

e via zoom para os pais que optarem por esta modalidade. Iremos realizar 

pesquisa na semana de 08 e 09/02 sobre a opção desejada. Será permitido 

apenas 1 responsável por aluno. 

A reunião no formato presencial e online acontecerá nos seguintes horários: 

8h – 1º ano do E.M. 

9h – 2º ano do E.M. 



10h – 3º ano do E.M. 

 

Educação Infantil ao 5º ano 

Dia 10 de fevereiro: Reunião com os pais de forma presencial, nas salas de aula 

com os professores regentes, exclusivamente para os pais dos alunos que 

optarem pela modalidade presencial. Será permitido apenas um responsável por 

aluno e o aluno não precisa estar presente. A reunião acontecerá nos seguintes 

horários, conforme turno de matrícula: 

8h e 14h- 1º anos 
8h30 e 14h30- Ed. Infantil 
9h30 e 15h30- 2º anos 
10h30 e 16h30 -3º aos 5º anos 
 

Dia 11 de fevereiro: Reunião com os pais do formato online, via zoom, 

exclusivamente para os pais dos alunos que optarem pela modalidade remota, 

nos seguintes horários, conforme turno de matrícula: 

8h30 e 13h30 – para todas as turmas via zoom  

Dia 12 de fevereiro: Drive-In de Educação Infantil ao 5º ano, que acontecerá no 

Estacionamento do Colégio pelos professores regentes. 

Dia 17 de fevereiro: Aula em horário normal para as duas modalidades: 

presencial e remoto. 

 
2º - As aulas iniciarão no formato híbrido: presencial e remoto. 
De 25 a 29 de janeiro de 2021, realizaremos uma pesquisa de intencionalidade 
para identificar quais famílias optarão pelo envio dos alunos para as atividades 
presenciais. Após esta coleta de informações informaremos o formato de rodízio 
dos alunos no presencial, conforme a necessidade de cada turma. 
 
É importante destacar que, tal adesão é facultativa e serão respeitados os casos 
dos estudantes que fazem parte do grupo de risco, que possuam familiares que 
fazem parte do grupo de risco ou que optem pelas atividades exclusivamente 
remotas. 
As aulas presenciais irão respeitar o limite de 50% da capacidade da sala de 
aula, conforme as orientações da portaria conjunta SES/SEDUC nº01/2020. 
Caso o número de alunos interessados no retorno presencial seja superior a 
50%, será implantado o rodízio desta turma, através de dois grupos, onde cada 
grupo assistirá as aulas em uma semana de forma presencial e outra remota. 
Diferentemente de como ocorreu no ano passado, as aulas serão 
transmitidas ao vivo da sala de aula para os alunos que estão em casa. 
Simultaneamente alunos do presencial e os alunos no formato online assistirão 
as aulas. O controle de presenças e faltas será realizado pelo professor 
diariamente tanto no presencial como no remoto. 
 
 
 
 



3° - Nosso horário de aula para 2021: 
 
Turno da Manhã de 2ª a 5ª feira: 7h25 às 11h50 / Ensino Médio 7h25 às 12h40. 
Turno da Manhã 6ª feira: 7h25 às 11h40/ Ensino Médio 7h25 às 12h28. 
 
Turno da tarde de 2ª a 5ª feira: 13h às 17h25 
Turno da tarde 6ª feira: 13h às 17h15. 
ATENÇÃO: É de suma importância que os pais respeitem o horário 
apresentado. Não haverá redução do horário das aulas.  
 
4° - Para acompanhar horário x grade de aulas, boletim, presenças/faltas, 
cronograma avaliativo, desempenho acadêmico do seu filho e várias outras 
ferramentas, você deve ter acesso ao E-class, nossa plataforma educacional. 
Acesse-a através do site: cpbedu.me.  Os alunos novos, para acessar, devem 
ter login e senha. Para o aluno se cadastrar no site ele precisa indicar a unidade 
onde estuda e o número de matrícula (RA). O número de matrícula pode ser 
encontrado no contrato de matrícula ou no boleto da mensalidade ao lado do 
nome do aluno. Segue o link do vídeo de passo a passo do cadastro no E-Class 

https://youtu.be/Y7F5AW6e_zs 
 
 
Se surgir dúvidas, nossa equipe de TI terá o maior prazer em atendê-lo através 
do whatsapp: (51) 98105-9884.  
 
Disponibilizamos o Calendário Escolar 2021(resumido) e a lista de materiais 
em nosso site do colégio capa.educacaoadventista.org.br 
  
 Obrigada por escolher o CAPA para fazer parte da vida do seu filho. 
 Seja muito bem-vindo! 
 Em breve nos encontraremos! 
 
 
 Atenciosamente 
 Direção Escolar 

http://cpbedu.me/
https://youtu.be/Y7F5AW6e_zs
capa.educacaoadventista.org.br

