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Porto Alegre, 23 de junho de 2020. 

COMUNICADO 12/2020 

Assunto: Informações. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 
 
Gostaríamos da vossa atenção para as informações abaixo: 
  

 ATENDIMENTO  

Considerando a atual realidade do nosso Estado em relação ao COVID-19, as nossas 

unidades escolares que estiverem nas regiões de bandeira vermelha ou preta, devem 

permanecerem fechadas, ou seja, sem atendimento presencial. Nesse sentido, estaremos 

nos comunicando com as famílias pelo e-mail: secretaria.capa@educadventista.org.br ou 

pelo telefone 3086.5050.  

 

 TESTE APSE 3º ANO E.M. 

Dia 29/06 será aplicado com os alunos do 3º ano do E.M. um teste vocacional online 

chamado APSE. A pesquisa APSE utiliza uma metodologia cientifica que analisa os traços 

e impulsos comportamentais através de um modelo conceitual CARFO. Todos os alunos 

receberão o formulário por e-mail no dia 29/06 para responder e no dia 09/07 faremos a 

devolutiva para alunos e pais por zoom às 19h. Enviaremos informações especificas para os 

alunos e responsáveis do 3º ano do E.M. 

 

 LIVE SOBRE GALÁPAGOS 
 
Na próxima sexta-feira, 26/06 às 15h, teremos uma LIVE para alunos de 4º ano ao 9º ano 

com a Bióloga Maura Brandão, coordenadora do Origins Museum of Nature e sobre a 

região de Galápagos!! Você é nosso convidado especial para esse encontro. Acesse a 

página do nosso facebook na próxima sexta-feira, onde será disponibilizado o link. 

 
 

 LIVE COM O PALEONTOLOGISTA EVERTON ALVES 
 

Estaremos nas próximas semanas realizando LIVEs para os nossos alunos do E.FII. Ambas 

palestras serão direcionadas para as turmas de 6º ao 9º ano, mas todos os alunos poderão 

acessar pelas nossas redes sociais a palestra, conforme datas e horários abaixo. 

29/06 – LIVE sobre Origens e Designer Inteligente com Everton Fernando Alves 8° ano e 

9º ano às 9h. 

02/07 – LIVE sobre Dinossauro e Fósseis com Everton Fernando Alves 6°   e 7° ano às 

13h30. 

        Atenciosamente,         
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