
Porto Alegre, 09 de novembro de 2021 

 

COMUNICADO 144/2021 

Assunto: Conselho de Classe Participativo e Informações Gerais 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

Abaixo, algumas informações importantes sobre as próximas atividades do Colégio e que 

necessitam de sua atenção. 

 

FERIADO 

De acordo com o calendário escolar, na próxima segunda, dia 15/11 não haverá aulas devido 

ao feriado da Proclamação da República. Retornaremos às nossas atividades normalmente, 

na terça-feira, dia 16/11. 

 

CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

Lembramos que na próxima terça-feira, dia 16/11, realizaremos o Conselho de Classe 

participativo para os apontamentos relacionados ao rendimento acadêmico de nossos alunos 

em especial, no 4º Bimestre.  Este encontro será presencial e o atendimento será por ordem 

de chegada, seguindo os horários de agendamentos das turmas. Neste dia, as atividades 

estarão organizadas da seguinte forma: 

✓ Ed. Infantil ao 2º Ano EFI- aula normal em formato presencial (para estas turmas não 

haverá Conselho de classe participativo). 

✓ 3º Ano EFI ao 3º Ano EM – Aulas postadas no E-Class. 

Seguem algumas orientações importantes para o bom andamento deste Conselho:  

1- Solicitamos que os apontamentos sejam breves para que haja tempo hábil de atendimento a 

todos os pais convocados (10min a 15min); 

2- Os pais deverão vir de máscara e respeitar o distanciamento, de acordo com o Protocolo de 

Saúde. 

3- Dê preferência para o atendimento na(s) disciplina(s) indicada(s) na Convocação.  

4- Seguem os horários de atendimento aos pais:  

 

Turmas de 3º ao 5º Ano do EFI: 

MANHÃ: 

➢ Das 07h30 às 11h – Turmas 31, 32, 41 ,42 ,51 

 

TARDE: 

➢ Das 13h30 às 17h - Turmas 33, 34, 35, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55 

 

Turmas do 6º Ano EFII ao 3º Ano EM: 

 

MANHÃ: 

➢ 7h30 às 8h30- 3º Ano EM 



➢ 8h30 às 9h30- 2º Ano EM 

➢ 10h às 11h- 1º Ano EM 

➢ 11h às 12h- 9º Ano E.F II 

 

TARDE: 

➢ 13h30 às 14h30- 8º Ano EFII 

➢ 14h30 às 15h30- 7º Ano EFII 

➢ 16h às 17h- 6º Ano EFII 

Caso tenha alguma dúvida, solicitamos que entre em contato conosco via e-mail ou telefone.  

 

AVALIAÇÃO 

 

Nos dias 17 a 25/11, os alunos do 6º Ano EF II ao 3º Ano EM participarão da Semana de 

avaliações do bimestre. O cronograma avaliativo já foi enviado aos pais no início do bimestre, 

solicitamos que estejam atentos às datas e aos conteúdos de cada avaliação. Lembramos 

que as avaliações ocorrerão no horário de aulas visando a retomada da rotina dos 

nossos alunos conforme horários mencionados abaixo: 

MANHÃ  

TURMAS HORÁRIO DE 
ABERTURA DA 
PROVA 

HORÁRIO DE 
FECHAMENTO 
DA PROVA 

6º ao 9º Ano 10h 11h40min 

Ensino Médio 10h 12h30 

 

 TARDE  

TURMAS HORÁRIO DE 
ABERTURA 

HORÁRIO DE 
FECHAMENTO 

6º ao 9º Ano 

Sexta-feira à 
tarde: 

16h 

15h30 

17h25 

16h35 

 

Não permita que seu filho falte à nenhuma avaliação! Solicitamos que, em caso de problemas 

com a plataforma ou internet, o responsável entre em contato com o Colégio imediatamente 

para que possamos auxiliá-los. Caso haja perda da avaliação, por motivos de saúde, luto ou 

alistamento militar, favor enviar por e-mail ao SOE o atestado médico ou a devida justificativa, 

em até 48h, para a realização da segunda chamada. Somente participarão das provas de 

segunda chamada os alunos que fizerem a solicitação. Todas as avaliações estarão 

disponibilizadas no CPB Provas para os alunos que permanecerão no formato on-line. Para os 

alunos que retornarão às aulas presenciais a prova será realizada em formato presencial. 

 

Atenção! Não reabriremos avaliações para os alunos que não conseguirem realizar a prova 

por algum motivo, dentro do prazo estabelecido. Caso haja algum imprevisto, solicitamos 

que entre em contato com o SOE para as devidas orientações. 

 

Estamos a disposição para maiores informações. 

Atenciosamente, 

 

Direção Acadêmica                                                                                            Direção escolar 

 


