
   ESCOLA TENIR 

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

 

                                                                                                                                    Corumbá, 07 de março de 2022. 

Comunicado – EF-6º ao 8º ano. 

                              Prezados Pais e/ou responsáveis, 

   Seguem abaixo informações importantes acerca do nosso 1º bimestre e funcionamento das ações pedagógicas: 

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

* As disciplinas de arte e filosofia, não farão provas, e sim atividade avaliativa como nota para P-1. 

*Lembramos ainda que no dia 01/04 (sexta-feira) será realizado o 1º SIMULADO - POLIEDRO e que caso o aluno não compareça nesse dia, não 
haverá uma segunda chance. 

*As avaliações P-2, será no período de 11/04 a 20/04, porém nos dias 14 e 15/04, não haverá aula (Semana Santa), com continuação das provas 
nos dias 18,19 e 20. 

*Segunda chamada no período de 22/04 a 26/04. 

*Lembramos ainda, 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. 

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

                                                                                     Atenciosamente: 

                                                                                  Denise R.Samaniego. 
                                                                            (Coordenadora Pedagógica). 

................................................................................................................................................................................................................................... 
Comunicado do envio do conteúdo de provas mensais – EF-6º ao 8º ano - 07/03/2022 
Eu_______________________________________________   responsável pelo aluno(a) :  __________________________ 
__________________________________________do_______Ano__________,estou ciente do  Comunicado. 
Assinatura do Responsável_______________________________________________________           
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