
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUIS  

1º ano MÉDIO 



 

BOLETIM INFORMATIVO “SAIBA +” 
 

 

Queridos pais e alunos, 

 

 Estamos começando mais um semestre. Sentimos imensa alegria por saber que vocês 

escolheram a Educação Adventista, a maior rede mundial de ensino unificado do mundo, 

com mais de 2 milhões de alunos matriculados e uma tradição de 125 anos de história 

somente no Brasil. 

 

 Para que todos estejam informados sobre a sistemática de trabalho de nossa escola, 

preparamos este manual simples, porém funcional, que auxiliará especialmente quanto ao 

manejo das tecnologias disponibilizadas pela Educação Adventista para o ensino e a 

aprendizagem. 

 

1. PORTAL EDUCACIONAL E E-CLASS SCHOOL 

 Temos, conforme levantamento recente de dados, a mais ampla plataforma contendo 

ambiente virtual de aprendizagem do país - o E-CLASS SCHOOL. 

 

 Para ter acesso ao E-CLASS SCHOOL, é importante que pais e alunos estejam cadastrados 

em nosso PORTAL EDUCACIONAL. No link abaixo é possível baixar o tutorial de acesso 

ao mesmo: 

 

a) PARA ALUNOS: 

https://e-class.educacaoadventista.org.br/wp-

content/uploads/2020/03/Manual-Aluno.pdf 

 

b) PARA RESPONSÁVEIS: 

https://e-class.educacaoadventista.org.br/wp-

content/uploads/2020/03/Manual-Responsa%CC%81vel.pdf 

 

Após ter realizado o cadastro no PORTAL EDUCACIONAL, será possível navegar 

nas muitas ferramentas dele, conforme pode ser visto por meio do link abaixo: 

 

https://e-class.educacaoadventista.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Manual-

Portal.pdf 

 

No ambiente do PORTAL EDUCACIONAL acessado pelo link 

https://login.cpbedu.me/, pode-se encontrar nosso ambiente virtual de aprendizagem 

clicando no item E-CLASS SCHOOL do menu localizado do lado esquerdo da tela: 
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E-CLASS SCHOOL foi preparado para ser utilizado de forma extremamente 

indutiva, como pode-se perceber por meio do tutorial abaixo: 

 

https://e-class.educacaoadventista.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Manual-E-

Class-2.0-PAIS.pdf 

 

 

2. E-CLASS PLAY 

 Além do E-CLASS SCHOOL, lançamos também a primeira plataforma streaming do Brasil 

dedicada exclusivamente a conteúdos educacionais, chamada E-CLASS PLAY, que poderá 

ser acessada por meio do link https://login.eclassplay.com/ (mesmo usuário e senha do 

portal). 

 

3. CPB PROVA 

 Ainda dentro do portal educacional, temos uma ferramenta também exclusiva – uma 

plataforma específica para avaliações, o CPB PROVA, que poderá ser acessado no item 

SERVIÇOS do menu localizado à esquerda da tela: 

 

Após acessar o ambiente SERVIÇOS, é só clicar em CPB PROVA: 

 
4. PACOTE OFFICE 365 

Além desta plataforma exclusiva da Educação Adventista, oferecemos também 

como plus um pacote Office 365 que pode ser instalado em até cinco diferentes dispositivos. 

Para acessar é só clicar em https://aluno.educadventista.org/home. Este benefício estará 

disponível enquanto o aluno estiver matriculado em alguma Escola Adventista no território 

nacional. 

 

5. TELEFONES IMPORTANTES 

 Alguns telefones são importantes e vocês devem tê-los salvos em sua agenda telefônica: 

 

a) Telefone da escola, para que receba informações específicas sobre cada 

aluno: (098) 4009-4646. É importante que o número seja salvo exatamente assim, 

para que as listas de transmissão funcionem bem. 

b) Prof. Leilson Albuquerque (Diretor): (098) 99224-9357 

c) Prof. Jeferson Lindoso (Vice-diretor) (098) 99200-6121 

d) Secretaria: (098) 4009-4646 

e) Felipe Messagi (Tesoureiro): (098) 99182-8209 

f) Samuel Enoc (Coordenação Disciplinar): (098) 4009-4646 

g) Suzane Reis (Coord. Pedagógica Ensino Médio): (098) 99142-2554 
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h) Adriana Silva (Coord. Pedagógica Fund. II): (098) 99118-7106 

i) Mirna Matos Orient. Educacional Ensino Médio) (098) 99213-5772 

j) Luíz Tarcísio (Orient. Educacional Fund. II): (098) 9128-4147 

k) Anderson Titon (Pastor Escolar): (091) 98339-0971 

l) Robert Garcês (Setor de Informática): (098) 98804-2688 

 

6. SISTEMA AVALIATIVO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

É muito importante que você compreenda o sistema de avaliação, que tem como 
média mínima a ser atingida 6,0 (seis), uma vez que é por meio dele que será medido o seu 
nível de aprendizagem a cada bimestre. 
  
 
6.1 Instrumentos de Avaliação 

 
AV1 

(Avaliação 1) 
Avaliação escrita 
(100% de questões objetivas) 

10,0 

AV2 
(Avaliação 2) 

Avaliação escrita 
(100% de questões objetivas) 

10,0 

AF* 
(Avaliação Formativa) 

Avaliação formativa (contínua) 
Pesquisas, tarefas, seminários, participação em atividades 
envolvendo metodologias ativas, autorregulação, etc.) 

10,0 

*20% da nota do instrumento AVF será por meio de autorregulação. 

 
A nota bimestral será a média entre os três instrumentos. 
 
 

6.2 Disciplinas e Instrumentos Avaliativos: 
 

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA 

Língua Portuguesa AV1, AV2 e AVF 

Literatura AVF - compõe a nota de 
Língua Portuguesa 

Matemática AV1, AV2 e AVF 

História AV1, AV2 e AVF 

Geografia AV1, AV2 e AVF 

Química AV1, AV2 e AVF 

Física AV1, AV2 e AVF 

Biologia AV1, AV2 e AVF 

Arte AVF 

ITINERÁRIOS FORMATIVOS – PERCURSO COMUM 

Ensino Religioso AVF 

Educação Física AVF 

Capela AVF 

Projeto de Vida AVF 

Argumentação - *redação AVF 

Língua Inglesa **AV1 e AVF 

Argumentação Matemática AVF 

ITINERÁRIOS FORMATIVOS – APROFUNDAMENTO 

ESCOLHA 1 (CIÊNCIAS DA NATUREZA) 

Unidade Curricular Biologia AVF 

Unidade Curricular Física AVF 

Unidade Curricular Química AVF 

ESCOLHA 2 (CIÊNCIAS HUMANAS) 

Unidade Curricular História AVF 

Unidade Curricular Geografia AVF 

Debates Contemporâneos AVF 



 
 

 
6.3 Instrumento avaliativo 1: 

07 a 11 de novembro - Período de avaliações (AV1) 
 
 
6.4 Instrumento Avaliativo 2: 

28 de novembro- Período do simulado AVGMAX  (AV2) 
 

 
6.5 Instrumento Avaliativo Formativo (AVF) 

                 
                       Atentem para a organização das atividades definidas para compor a nota formativa 

do bimestre. 
Data de realização da AF1: Linguagens e C. Humanas- 21 de outubro 
Obs. Disciplinas de C. Natureza ao longo do bimestre. 
Prazo para entrega da AF2 – 05 de dezembro 
Autorregularão – ao longo do bimestre 
 
Obs.: Cada professor, em sua respectiva disciplina, determinará o prazo para entrega 
de cada uma das atividades que irão compor a Avaliação Formativa. Ainda que depois 
da data estipulada pelo professor, o aluno poderá entregar a atividade solicitada, mas 
atenção:  
1. Nenhuma atividade será recebida após o dia 05 de dezembro com a pontuação 
máxima; 
2. Atividades entregues após o prazo determinado pelo professor não valerão a nota 
máxima, ficando a cargo do professor o critério para estipular nota conforme 
qualidade do que for produzido + data de entrega. 
 
 
6.6 Segunda Chamada de Avaliação (AV1 ou AV2) 
 

O regimento escolar não prevê segunda chamada de avaliação, caso se perca 
alguma sem apresentar atestado médico. Se isto acontecer, o aluno participará da 
superação bimestral, seguindo os critérios exigidos para realização dela. 

 
 

 
6.7 Superação (Recuperação) 
 

6.7.1 Superação Bimestral 
 
 Estarão em superação bimestral os alunos que tiverem obtido média inferior a 6,0 (seis) nos 
instrumentos avaliativos utilizados para mensuração da aprendizagem. Só terão o direito a 
participar deste processo de superação alunos que atingirem minimamente 60% de 
aproveitamento na AVF (Avaliação Formativa). Esta é uma forma de prestigiar os alunos 
que participaram ativamente do processo de ensino e aprendizagem ao longo do bimestre. 
 

6.7.2 Superação Anual 
 
 O regimento escolar não prevê superação anual (prova final) de forma automática para 
aqueles alunos que não alcançaram a média 6,0 (seis) considerando os quatro bimestres 
letivos. Fica a critério do conselho de classe determinar a abertura para a realização da 
superação anual, caso ainda haja alguma dúvida por parte dos professores sobre as 
aprendizagens construídas pelos alunos ao longo do período letivo. 

 
7. CALENDÁRIO 
  

Vamos às datas mais importantes do quarto bimestre: 
 

OUTUBRO 

06 Início do 4º Bimestre 



 
07 Passeio ao Val Paraíso 

09 Super aulão de Redação (9° ano e Médio) 

12 Feriado Nacional 

14 
Lançamento do “Tenho um Coração Solidário” – Etapa 4 (Mutirão de 
Natal) 
Lançamento do PMDE – 4° Bimestre (Viver bem é servir a Deus) 

17 Recesso Dia do Professor 

18 Plantão Pedagógico 

21 III MOSTRA CULTURAL – O nascimento da Nação 

24-28 Semana do Criacionismo | Semana de Oração 

31 “SÓ PARA ELAS” OUTUBRO ROSA 

NOVEMBRO 

02 Feriado Nacional | Finados 

03 “SÓ PARA ELES” NOVEMBRO AZUL 

04 Mérito Acadêmico 3º bimestre 

07-11 Semana de PROVAS (AV1) 

15 Feriado Nacional | Proclamação da República 

21 Conselho Participativo  
Dia de Oração Escolar 

22 Escola de Pais 

29  Semana do SIMULADO INTEGRADO AVGMAX (AV2) 

DEZEMBRO 

02 Festa das Nações 

04 Domingo Letivo | Feira do Conhecimento 

08 Feriado Municipal 

09 Lançamento do Edital de Superações Bimestrais 

12-14 Superações bimestrais 

16 Término do 4° Bimestre 

19 Conselho de Classe final 

20 Resultado final 

 

 
8. EDUCAÇÃO ADVENTISTA E VOCÊ NAS REDES 
  
 Instale em seu smartphone o APP Educação Adventista (para Android e iOS), faça seu 
cadastro e acompanhe a vida de seu (sua) filho (a) na palma de sua mão. O cadastro é 
simples. Qualquer dificuldade é só ligar para Robert Garcês (098) 98804-2688, que lhe dará 
todo o suporte necessário. 
 

O site da escola é www.casl.educacaoadventista.org.br. Além de muito conteúdo, 
o acesso às informações do APP pode ser feito por lá. 

Visite também o nosso INSTAGRAM: @colegioadventistasaoluis 
                                                             @colegioadventistaslz  

 
 

 
Como família da Educação Adventista, colocamo-nos à disposição de vocês a fim 

de que, JUNTOS, na companhia de nosso Deus, um grande ano letivo na vida de nossos 
alunos! 
 

 


