
Porto Alegre, 25 de junho de 2021. 

COMUNICADO 63/2021. 

Assunto: Avaliação de 2ª Chamada 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

Estamos finalizando as avaliações do Bimestre. Para os alunos que perderam alguma avaliação, a solicitação da 

prova de 2º chamada deverá ser realizada diretamente com o SOE. Lembramos que somente participarão das 

provas de segunda chamada, os alunos que perderam a avaliação por motivos de doença, luto em família 

ou alistamento militar e apresentaram o atestado ao SOE via e-mail: douglas.canto@educadventista.org.br. 

Conforme comunicado enviado no início do Bimestre, o prazo para a solicitação de 2º Chamada será de 24 horas 

após a realização da AV1. Os alunos deverão se preparar para este momento revisando os conteúdos trabalhados 

em sala. 

As avaliações acontecerão no turno inverso às aulas do aluno.  

Seguem as orientações para a prova de 2º chamada: 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA- ENSINO FUNDAMENTAL II: 

 

HORÁRIO Manhã: das 8h às 9h50min. (para os alunos que estudam a tarde) 
Tarde: das 13h às 14h50min. (para os alunos que estudam pela manhã) 

DIA 29/06 (terça-feira) História, Ciências, Matemática e Ed. Física 

DIA 30/06 (quarta-feira) Geografia, Inglês, Português e Ens. Religioso 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA- ENSINO MÉDIO 

 

HORÁRIO Tarde: das 14h às 16h50min 
 

DIA 29/06 (terça-feira) Filosofia, Geografia, Física, Ed. Física e História 

DIA 30/06 (quarta-feira) Matemática, Espanhol, Literatura, Ens. Religioso e Sociologia 

DIA 01/07 (quinta-feira) Química, Biologia, Português e Inglês 
 

Obs.: Todas as avaliações estarão disponibilizadas no CPB Provas. 

 

SEMANA DE RECUPERAÇÃO 

Na semana de 05 a 09 de julho realizaremos a Semana de Recuperações do 2º Bimestre para as turmas do 6º Ano 

E.F II ao 3º Ano E.M. 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 desejarem melhorar sua nota em alguma disciplina. A convocação será 

feita via e-mail aos responsáveis nos dias 29 e 30/06. Lembramos que não realizamos prova de segunda 

chamada de recuperação.  

Para os casos opcionais (alunos com média superior a 7,0), a prova será realizada mediante a solicitação feita 

diretamente com o SOE via e-mail:  douglas.canto@educadventista.org.br até o dia 01/07, (quinta-feira). Na 

próxima semana enviaremos o calendário das provas. 

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 

mailto:douglas.canto@educadventista.org.br

