
Escola Tenir                                                                               Corumbá, 26 de maio de 2020. 

 

COMUNICADOS PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

1. Entrega de Boletins e Avaliações, referentes ao 1º bimestre letivo: Dias 1° e 

02/06(segunda e terça-feira), das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no ginásio da Unidade II – 

entrada pela Rua Ten. Benedito Melquíades de Jesus. Lembramos que o uso de máscara é 

obrigatório! 

Com o objetivo de evitar aglomerações, a entrega será rápida e sem plantão de 

professores. As dúvidas serão sanadas via telefone/whatsapp (3234-3905/3906 – 

unidade I / 3234-3904/ 99982-0849 – unidade II). 

2. Simulados On-line do POLIEDRO (a orientação é a mesma do anterior): Os links de 

acesso a cada uma das avaliações serão disponibilizados em 

http://www.sistemapoliedro.com.br/simuladosdigitais/. Resultados acima de 30% de 

acerto serão computados na média do 2° Bimestre. 

 2ª Avaliação Edros: 9º ANO E 1º E 2º ANOS DO ENSINO MÉDIO. Aplicação de 

05/06 a 10/06. Orientamos os alunos que façam o simulado entre os dias 5 e 

8/06, para evitar perder as aulas on-line do turno vespertino. Resultado no P+ 

16/06. 

 2º Poliedro Enem Digital – 3º ANO ENSINO MÉDIO - 1º dia: Aplicação de 12/06 a 

17/06. Orientamos os alunos que façam os simulado entre os dias 12 e 15/06, 

para evitar perder as aulas on-line do turno vespertino 

 2º Poliedro Enen Digital – 3° ANO ENSINO MÉDIO – 2° dia: Aplicação de 19/06 a 

24/06. Orientamos os alunos que façam os simulado entre os dias 19 e 22/06, 

para evitar perder as aulas on-line do turno vespertino Resultado no P+ (1º e 2º 

dia): 27/06. 

3: Dia 11/06, não haverá aula on-line por ser Feriado Nacional – Corpus Christi. 

Retornamos dia 12/06, com as aulas on-line. 

4: Segue a relação dos conteúdos limites, para os simulados dos 9º anos, 1º e 2º anos do 

Ensino Médio. (anexar à relação). 

Agradecemos a sua atenção e nos colocamos a disposição, por meio do telefone/celular 

3234-3904 / 99982-0849 das 8h às 11h e das 14h às 16h30.                                      

Carla Martins Mansilla Ady  

                                                                                                           Diretora Pedagógica  

http://www.sistemapoliedro.com.br/simuladosdigitais/

