
 
 

 

 

 

Caros Responsáveis, 

   
Na segunda-feira, dia 02 de maio de 2022 iniciaremos as nossas PTRs do 1º. Período.  

Como já temos conversado, como ficamos por dois anos em modelo remoto e híbrido, é muito 

importante a organização da família, auxiliando aos seus filhos na administração dos estudos para que, 

além dos avanços necessários, alguns resgates sejam fixados, para termos melhores resultados. 

SEGUE CALENDÁRIO DE PROVAS do ENSINO FUNDAMENTAL 1: 

 2ª. feira 
2 de maio 

3ª. feira 
3 de maio 

4ª. feira 
4 de maio 

5ª. feira 
5 de maio 

6ª. feira 
6 de maio 

Horário Horário de aulas 

 
Horário de aulas 

 
Horário de aulas 

 
Horário de aulas 

 
Horário de aulas 

 
2º. Ao 5º. ano História e 

Redação 
Português Geografia 

 
Matemática Ciências e 

Espanhol 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Será oportunizada a 2ª chamada NOS DIAS 12 e 13 de maio (5ª. e 6ª. feira) aos alunos que tiverem 
faltado/faltarem aos testes e provas do período e que tiverem justificativa atestada para tal 
(atestado médico do dia da avaliação).   

 
2. Os responsáveis devem requerer a 2ª chamada na Secretaria até o dia 9/5/2022 – 2ª. Feira. A entrega 

do ATESTADO NA SECRETARIA não configura REQUISIÇÃO. É preciso a família ir à Secretaria para 
preencher o requerimento de 2ª. chamada. 

 
3. Caso o aluno não realize nem a PTR nem a 2ª chamada relativa a esta (justificada), não terá direito a 

realizar a prova de Recuperação do Período. 
 

SE SEU(sua) FILHO(a) PERDEU ALGUMA AVALIAÇÃO, FIQUE ATENTO!   

 

SEGUE CALENDÁRIO DE PROVAS de 2ª Chamada: 

 

 

Para que possam acompanhar o desempenho escolar de seus filhos, lembramos que o acesso ao 
BOLETIM com as notas do MAP estão disponíveis no CANAL DE PAIS E ALUNOS. Se ainda não entrou no 
CANAL, siga o link e faça o seu acesso! https://www.colegioplinioleite.com.br/wp-content/uploads/2022/02/TUTORIAL-para-

cadastro-no-CANAL-DE-PAIS-E-ALUNOS.pdf 

Contamos com a colaboração e parceria da familia, motivando-os ao estudo contínuo e a preparação 
para as avaliações que estão por vir.  

Cordialmente,  

Fátima Cruz - Coordenadora Pedagógica do EFI – mariadefatima.cruz@colegioplinioleite.com.br 

Dia do Mês Dia da Semana Disciplinas 

12/05 5ª. Feira Português, Redação, Geografia 

13/05 6ª. feira Espanhol, História, Ciências, Matemática 

Calendário de 
Avaliações de PTR e 

2ª chamada – EF1 

https://www.colegioplinioleite.com.br/wp-content/uploads/2022/02/TUTORIAL-para-cadastro-no-CANAL-DE-PAIS-E-ALUNOS.pdf
https://www.colegioplinioleite.com.br/wp-content/uploads/2022/02/TUTORIAL-para-cadastro-no-CANAL-DE-PAIS-E-ALUNOS.pdf

