
                                                                                Corumbá, 21 de junho de 2021. 

Comunicado de Provas 

 Srs.Pais e/ou Responsáveis; 

 Segue abaixo, informações importantes: 

 Em anexo o Calendário das Provas Bimestrais (Período: 28/06 a 02/07). 

As turmas: 7º C, 8º C e 100% Online, farão as provas no período vespertino, às 14h; 

As disciplinas: Arte, Redação, Inglês e Filosofia não farão provas e sim Atividade Avaliativa durante as aulas 

(evitem faltas). 

 

 Calendário da 2ª Chamada (Período: 05 a 08/07) O cronograma diário e conteúdo será enviado no grupo de 

Comunicação com os responsáveis, para aqueles alunos que por algum motivo faltaram, e perderam prova (seja 

mensal, bimestral ou atividade avaliativa). 

Obs.: Todas as Provas de 2ª Chamada serão aplicadas no período vespertino, às 14h. 

 

 Pedimos que estimulem as crianças a não faltar aula (presencial ou online), desenvolver as Atividades 

Avaliativas propostas e estudar para as Provas. As nossas férias serão do dia 12/07 até 26/07, com retorno no 

dia 27/07 (3ª feira). 

 

Coordenação Pedagógica 
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