
                                                                   Corumbá, 21 de maio de 2021. 

Of.Circular/TENIR nº _2º__/2021. 

Comunicado -EF-6° ao 8º ano. 

    Ref.: Provas e Conteúdos de Provas 

                                     Prezados Pais e/ou responsáveis, 

   Seguem abaixo informações importantes acerca do nosso 2º bimestre e funcionamento das ações 

pedagógicas: 

1- Calendário e conteúdo das avaliações (P-1), em anexo; 

 

2- Dia 26/05, daremos início a P-1, primeira etapa de provas (26/05 a 04/06); nesse período todas as turmas 

virão à escola e no período matutino, portanto nesse período ofereceremos apenas aula presencial. 

 

3- Lembramos que os alunos matriculados no sistema 100% online, deverão realizar as provas na escola, para 

esses alunos oferecemos participação nas aulas presenciais, em suas respectivas turmas, caso o aluno ou 

seu responsável não se sinta pronto para a frequência presencial, o aluno poderá vir, fazer apenas a 

avaliação agendada para o dia e retornar para casa, nesse caso, pedimos que nos comunique e atente-se 

ao horário diferenciado. E ainda cada turma deverá respeitar o calendário de provas, de acordo com sua 

etapa. 

 

4- No dia 20/05 (sábado, das 8 às 11h) realizaremos o primeiro SIMULADO EDROS, o simulado visa preparar 

os alunos para esse modelo de provas e também para avaliar o acompanhamento dos mesmos aos 

conteúdos, portanto incentivem a pontualidade, pois não será admitido atraso, o cronograma EDROS não 

permite outra oportunidade para realizar o simulado, portanto não será possível fazer 2ª chamada. 

Estimulem o estudo e atenção ao realizar a prova, lembramos que essa avaliação acrescenta pontuação 

na média do 2º bimestre de acordo com a pontuação abaixo. 

0 a 29% = 0 
30% a 50% = 0,5 
51% a 80% = 1,0 
81% a 100% = 1,5 

 O resultado chegará na plataforma P+ de cada aluno; 

 O conteúdo está disponível no site: www.escolatenir.com.br. 

 

IMPORTANTE: Caso haja perda de avaliações, tanto P-1 quanto P-2, será necessário solicitar requerimento na 

tesouraria e pagar uma taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), ocorrência com atestado médico estará 

isenta dessa taxa, mediante documento comprobatório. 

OBSERVAÇÃO: Na 2ª chamada os conteúdos são acumulativos, ou seja, serão conteúdos da P-1 e P-2. 

                                                                                                                  Atenciosamente, 

                                                                                                       Direção e Coordenação. 

..................................................................................................................................................................... 
                                                                          (Favor preencher, assinar e devolver) 
Eu_________________________________________________ responsável pelo aluno(a):______________________ 
___________________________________________________  Ano/Turma__________, estou ciente do comunicado. 
Assinatura do Responsável:__________________________________________________________. 

http://www.escolatenir.com.br/

