
Porto Alegre, 19 de outubro de 2021 

 

COMUNICADO 136/2021. 

Assunto: Informações Gerais 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Estamos no último bimestre letivo que será repleto de atividades, portanto, solicitamos sua atenção 

para os próximos eventos do nosso Colégio. 

 

PALESTRA NOVO ENSINO MÉDIO 

Nesta terça-feira, dia 19/10, às 19h, realizaremos a palestra de Lançamento da proposta do Novo 

Ensino Médio para os pais dos alunos do 9° Ano EFII. Esta proposta pretende atender às 

necessidades e às expectativas dos jovens, fortalecendo o protagonismo juvenil na medida em que 

possibilita aos estudantes escolher o itinerário formativo no qual desejam aprofundar seus 

conhecimentos. 

Solicitamos a confirmação de presença através do link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFG1G7yPlcyCkSrBzOUKnxbAu3oDbAeEJaKWcCNi6

_AC0KRw/viewform?usp=sf_link . A inscrição encerrará às 19h do dia de hoje.  Aguardamos todos 

vocês! 

 

ESCOLA DE PAIS 

No dia 19/10, terça-feira, às 19h30, acontecerá a Live sobre educação e comportamento que será 

apresentada pelo psicólogo, escritor, professor e mestre em Educação- Marcos Méier. Compartilhe 

com seus amigos e participe da nossa Escola de Pais. 

 

ESCOLA ABERTA 

No mês de setembro, nossos alunos desenvolveram várias ações em um projeto de valorização da 

vida referente ao Setembro Amarelo. Estas ações internas e externas serão apresentadas aos pais 

na Escola Aberta que acontecerá neste domingo, dia 24/10, das 9h às 13h. 

Além das exposições dos trabalhos, teremos brincadeiras para os pais e filhos, apresentação musical, 

paredão de escaladas e arrecadação de alimentos para o Mutirão de Natal.  

Neste dia, estaremos com um plantão de rematrículas para os pais com dificuldade de realizar o 

processo on-line. Também estaremos com plantão de atendimento para o cadastro dos responsáveis 

dos alunos de Educação Infantil ao 2º ano do EFI no sistema Go Home. 

Será um domingo cheio de atividades! Contamos com sua presença! 

 

CRONOGRAMA AVALIATIVO 

A partir de amanhã estará disponível no E-Class o cronograma avaliativo do 4° Bimestre para as 

turmas do 3° Ano do EFI ao 3° Ano EM. Acompanhe as datas das avaliações e atividades. Em caso 

de dúvidas, solicitamos que entre em contato com a Coordenação através do e-mail:  

3º ao 5º ano do EFI: marinalva.isidro@educadventista.org.br 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFG1G7yPlcyCkSrBzOUKnxbAu3oDbAeEJaKWcCNi6_AC0KRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFG1G7yPlcyCkSrBzOUKnxbAu3oDbAeEJaKWcCNi6_AC0KRw/viewform?usp=sf_link
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6º Ano do EFII ao Ensino Médio: celi.fernandes@educadventista.org.br 

 

PAAEB E SIMULADO ENEM 

Informamos que no dia 27/10, quarta-feira, nossos alunos do 9°ANO EFII e 2° Ano EM participarão 

do PAAEB e as demais turmas realizarão simulados que auxiliarão no seu desenvolvimento 

pedagógico. As atividades acontecerão no horário de aulas, no formato on-line, portanto, os alunos 

deverão permanecer em casa neste dia, acessar o Zoom, responder a chamada e permanecer no 

Zoom até o término do Simulado/PAAEB. Contaremos as presenças do dia e a bonificação (1 ponto 

para uma das disciplinas envolvidas) para os alunos que permanecerem com o Zoom aberto e 

concluírem a atividade com êxito, informando ao professor sobre o término dela. 

Segue a programação: 

✓ 27/10 (quarta-feira) - Alunos do 6° ao 8° Ano EFII - Simulado PAAEB 

✓ 27/10 (quarta-feira) - Alunos do 9° Ano EFII- PAAEB 

✓ 27/10 (quarta-feira) - Alunos do 2° Ano EM- PAAEB 

✓ 27/10 (quarta-feira) - Alunos do 1° Ano e 3° Ano EM- Simulado ENEM (em formato presencial 

para os alunos do presencial) - 1° etapa 

✓ 04/11 (quinta-feira) - Alunos do 1° Ano e 3° Ano EM- Simulado ENEM (em formato presencial 

para os alunos do presencial) - 2° etapa 

 

PAAEB- 5 ANO 

Na Semana de 25 a 29/10, nossos alunos do 5° Ano participarão do PAAEB, uma avaliação de grande 

importância que nos apresenta como está o nosso processo pedagógico para estas turmas. 

Lembramos que nesta terça-feira, dia 19/10, eles participarão de uma revisão especial com a Prof. 

Denise Reis que leciona a disciplina de Língua Portuguesa para as turmas do Ensino Médio.  

Horário: Turmas da manhã: das 11h40 às 12h20 

                Turmas da tarde: das 17h40 às 18h20 

Devido a logística pela utilização dos Chromebooks para a realização do PAAEB, solicitamos sua 

atenção para o cronograma de cada turma: 

✓ Dia 25/10 (segunda-feira) - Turma 52 

✓ Dia 26/10 (terça-feira) - Turma 54 

✓ Dia 27/10 (quarta-feira) - Turma 53 

✓ Dia 28/10 (quinta-feira) - Turma 51 e Turma 55 

 

Os alunos que participam das aulas on-line poderão acessar a avaliação no momento da aula, com 

o direcionamento da professora regente. Os demais alunos que estão no presencial, farão em sala 

de aula. 

 

HORÁRIO DE SAÍDA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO DO EFI 

Informamos que, a partir do dia 20/10, as turmas de Educação Infantil ao 5º Ano do EFI retornarão 

ao horário normal de saída conforme segue: 

Turno da manhã: De segunda a sexta-feira - saída às11h40. 

Turno da tarde: De segunda a quinta-feira - saída às 17h25  

                          Sexta-feira – saída às 16h35 

 

Estamos à disposição para maiores informações. 

Atenciosamente, 

Direção Escolar                                                                              Direção Acadêmica 
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