Estamos em uma Divulgação intensiva do Portal
Educacional e do Site do Colégio Adventista do CPA.

www.educacaoadventista.org.br

A divulgação do portal e para que os pais, responsáveis e alunos, possa
conhecer essa grande ferramenta bem como as utilidades que o Portal lhe
oferece no acompanhamento acadêmico do aluno como: Avaliações, nota
bimestral, conteúdos, tarefas, faltas, ocorrências e financeiro.

AVALIAÇÃO: Na aba “Avaliações” é possível consultar as notas das atividades desenvolvidas pelo aluno, como:
trabalho, redação, tarefa diária, simulado, pesquisa, etc. As atividades possuem pesos diferentes umas das outras.
Nota Bimestral: Na aba “Nota Bimestral” são disponibilizadas as médias bimestrais de cada disciplina. Estas médias
são calculadas a partir das notas das atividades desenvolvidas pelo aluno, conforme apresentadas no parágrafo anterior.

Conteúdos: Na aba “Conteúdos” são apresentados quais conteúdos foram trabalhados em sala de aula.
Tarefas: Já na aba “Tarefas” é possível consultar as atividades a serem desenvolvidas fora do ambiente escolar, como
pesquisas, trabalhos, conteúdo de provas, etc.

Faltas: Na aba “Faltas” estão relacionadas as ausências ocorridas durante o bimestre em cada disciplina.
As faltas são inseridas e gerenciadas pela unidade escolar. Caso surja alguma dúvida, entre em contato com a unidade
correspondente.

Ocorrências: A aba “Ocorrência” apresenta observações realizadas pelos professores com relação ao desempenho e
comportamento do aluno.
As ocorrências são inseridas e gerenciadas pela unidade escolar.

Financeiro: A aba “Financeiro” é um diferencial oferecido exclusivamente para pais e responsáveis, e permite a
impressão da 2ª via do boleto da mensalidade escolar.
As informações apresentadas nesta área são inseridas e gerenciadas pela unidade escolar. Caso surja alguma dúvida, ou
os boletos não estejam disponíveis para consulta, entre em contato com a unidade correspondente.
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Como Faço para ter esses Benefícios e Informações?
Bastar ser aluno, Responsável Financeiro ou Legal. Na home page do Portal

(www.educacaoadventista.org.br) acesse o link Cadastre-se.
Preencha os campos solicitados e clique em “Avançar”. Os dados
devem ser preenchidos exatamente como constam na secretaria da
unidade escolar, (caso de erro de dados procure a Luciana e confirme
seus dados, logo depois tente novamente.)
Após conferir e aceitar os Termos de Uso, clique em “Avançar”.
Confirme os dados cadastrais, valide seu e-mail e senha, informe o email secundário (pode ser o mesmo e-mail) e clique em “Concluir”.
Após concluir seu registro, sempre que for acessar os serviços do
Portal, faça seu login, utilizando o usuário e senha criados nos passos
anteriores.
Ao logar, seu nome aparecerá na home page, e os serviços e todos
os benefícios citados acima já estarão disponíveis.
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