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Corumbá, 10 de novembro 2021  
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
 

Estamos finalizando mais um ano letivo, marcado por muitos desafios e aprendizado. 
Agradecemos a Deus pelas vitórias alcançadas e a cada um dos senhores pela confiança e parceria, 
pois foram determinantes para o cumprimento de nossa jornada.   

Segue abaixo, o conteúdo de provas bimestrais (P2) do 4º Bimestre, e algumas datas 
importantes referentes ao 4º Bimestre,  para conhecimento dos senhores.  

 11/11 - SIMULADO  POLIEDRO (para o 5º Ano) – O simulado será realizado durante o período de 
aula. Portanto, o aluno virá em horário normal de aula, das 07h às 11h, com todo o material de 
aula do dia. 

 18/11 – AVALIAÇÕES  BIMESTRAIS (P2) – 

 29/11 à 02/12 – PERÍODO  DA  2ª  CHAMADA – As provas de 2ª Chamada do dia 29/11 serão 
realizadas no contraturno. Nas demais datas (30/11; 01/12 e 02/12) as avaliações serão realizadas 
somente no período matutino.  Essa situação é prevista para os casos em que há a perda da 
avaliação e que não houve a possibilidade de realização das mesmas no período de 18/11 a 29/11. 
Assim, será necessário solicitar requerimento na tesouraria e pagar uma taxa de R$ 25,00 (Vinte e 
Cinco Reais). Ocorrência com atestado médico estará isenta dessa taxa, mediante documento 
comprobatório. 

 30/11 – APRESENTAÇÃO  NATALINA  (para o 2º ao 4º Ano) 

 03/12 – TÉRMINO  DO  4º  BIMESTRE  

 06/12 – DIVULGAÇÃO  DO  RESULTADO  ANUAL (Aprovados, Retidos ou em Recuperação)  

 07/12 a 20/12 –  PERÍODO  DA RECUPERAÇÃO  

 10/12 – ENTREGA DE BOLETINS 

 21/12 – RESULTADO  FINAL DA  RECUPERAÇÃO  
 

Agradecemos a colaboração e os esforços de todos, e queremos cumprimentar os senhores 
pais, responsáveis e nossos alunos pelo Natal e Ano Novo que está por chegar.    
         

                                                                                                               Atenciosamente,  

                                                                                                                                         Coordenação Pedagógica   
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