
ESCOLA TENIR 

Rua Cuiabá, 263 – Centro   - CEP: 79303-070  - CORUMBÁ/MS 
Tel./Fax.: 0**(67)3234-3900  - E-mail: tenir@escolatenir.com.br 

 

Corumbá, 18 de agosto de 2021. 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Segue em anexo o conteúdo das Provas Mensais (P1) do 3º Bimestre, que terá início no dia 23/08/2021. Pedimos 

especial atenção aos materiais de uso individual, como lápis, caneta, lápis de cor, canetinhas, etc., considerando que estes não 
devem ser emprestados. 

Salientamos que as avaliações não realizadas no período de 23/08 a 31/08, ocasionam 2ª chamada, que  serão 
realizadas no período 01/09 a 03/09/21.   

Assim, será necessário solicitar requerimento na tesouraria da escola e pagar uma taxa de R$ 25,00 (Vinte e cinco 
reais), por cada avaliação perdida. Ocorrência com atestado médico estará isenta dessa taxa, mediante documento 
comprobatório. 

 

HORÁRIO DE 

2ª  CHAMADA 

01/09 – 4ª feira 

Matutino: 08h 
Vespertino: 14h 

02/09 – 5ª feira 

Matutino: 08h 
Vespertino: 14h 

03/09 – 6ª feira 

Matutino: 08h 
Vespertino: 14h 

 
Português / Redação / Geografia  

 

 
Inglês / Arte / História 

 
Matemática / Ciências  

 
   Atenciosamente,  

                                                                                                                             Regina  Rocha 

Coordenação Pedagógica 
............................................................................................................................................................................................................ 

(Favor preencher, assinar e devolver) 
  Eu ___________________________________________________________________  responsável  pelo(a) aluno(a) 

______________________________________________________ do ____ Ano – Turma ____, estou ciente do comunicado 

referente a  P1 do 3º Bimestre. 

Assinatura do Responsável: _________________________________________________________ 
 

 

 ESCOLA TENIR 
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Tel./Fax.: 0**(67)3234-3900  - E-mail: tenir@escolatenir.com.br 

 

Corumbá, 18 de agosto de 2021. 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Segue em anexo o conteúdo das Provas Mensais (P1) do 3º Bimestre, que terá início no dia 23/08/2021 

(segunda-feira). Pedimos especial atenção aos materiais de uso individual, como lápis, caneta, lápis de cor, canetinhas, etc., 
considerando que estes não devem ser emprestados. 

Salientamos que as avaliações não realizadas no período de 23/08 a 31/08, ocasionam 2ª chamada, que  serão 
realizadas no período 01/09 a 03/09/21.   

Assim, será necessário solicitar requerimento na tesouraria da escola e pagar uma taxa de R$ 25,00 (Vinte e cinco 
reais), por cada avaliação perdida. Ocorrência com atestado médico estará isenta dessa taxa, mediante documento 
comprobatório. 

 

HORÁRIO DE 

2ª  CHAMADA 

01/09 – 4ª feira 

Matutino: 08h 
Vespertino: 14h 

02/09 – 5ª feira 

Matutino: 08h 
Vespertino: 14h 

03/09 – 6ª feira 

Matutino: 08h 
Vespertino: 14h 

 
Português / Redação / Geografia  

 

 
Inglês / Arte / História 

 
Matemática / Ciências  

 
   Atenciosamente,  

                                                                                                                             Regina  Rocha 

Coordenação Pedagógica 
............................................................................................................................................................................................................ 

(Favor preencher, assinar e devolver) 
  Eu ___________________________________________________________________  responsável  pelo(a) aluno(a) 

______________________________________________________ do ____ Ano – Turma ____, estou ciente do comunicado 

referente a  P1 do 3º Bimestre. 

Assinatura do Responsável: _________________________________________________________ 
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