
 

 
 

Prezados Responsáveis e Alunos do Ensino Fundamental I. 
 
Desejamos que estejam bem. 
 
Seguem as orientações pertinentes às Provas Marcadas no 3º Período: 

• Período de aplicação: de 17 a 27 de setembro. 

• Aulas: normais após a(s) Prova(s). 

• Conteúdos: divulgados no site da escola no dia 10 de setembro. 

• Horário das avaliações:  
 

 
 

  

Atenção: 
- Estude pelo material do Anglo, pelas anotações do Caderno e, quando houver, pelo material encaminhado pelo 

Professor. 
- Realizar cada prova de modo sério e responsável, demonstrando o seu conhecimento, assim o Professor 

orientará seus trabalhos, adequado às aprendizagens. 
 
 

Alunos que, excepcionalmente, farão as Provas pela Plataforma Plurall, conforme orientação no comunicado 
enviado em 27 de agosto: 
- O ambiente deverá ser organizado antes e estar tranquilo. 
- Conectar-se ao Plurall/ Maestro, pelo menos, 5 minutos antes do horário marcado. Se utilizar um notebook 

verificar o tempo de bateria. 
- Utilizar um computador/notebook e não o celular, se possível. 
- Avisar, imediatamente, o Professor, pelo WhatsApp, se houver algum problema no acesso ou durante a prova, 

aguardando as orientações. 
 
 
 

Solicitamos a colaboração dos senhores responsáveis para que esse processo de avaliação ocorra da melhor forma 
possível, pois o aluno não deverá ser interrompido durante a prova. 

 
 

Desejamos boas provas! 
 
 
 
 

Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica 
 
 
 
 
 

Age quod agis 

Rua Mairinque 256 - CEP 04037.020 - SP - Telefone (11) 2344.9000 

2º ano 17/09(6ªf) 20/09(2ªf) 21/09(3ªf) 22/09 (4ªf) 23/09 (5ªf) 24/09 (6ªf) 27/09 (2ªf) 

14h00 às 14h50 Ciências - L. Portuguesa - Matemática - Hist/Geog 

        
3º ano 17/09(6ªf) 20/09(2ªf) 21/09(3ªf) 22/09 (4ªf) 23/09 (5ªf) 24/09 (6ªf) 27/09 (2ªf) 

14h00 às 14h50 - Redação Ciências Hist/Geog L. Portuguesa Matemática - 

        
4º ano  17/09(6ªf) 20/09(2ªf) 21/09(3ªf) 22/09 (4ªf) 23/09 (5ªf) 24/09 (6ªf) 27/09 (2ªf) 

14h00 às 14h50 Inglês Francês L. Portuguesa Matemática Ciências História Geografia 

        
5º ano 17/09(6ªf) 20/09(2ªf) 21/09(3ªf) 22/09 (4ªf) 23/09 (5ªf) 24/09 (6ªf) 27/09 (2ªf) 

14h00 às 14h50 Ciências Francês L. Portuguesa História Geografia Matemática Inglês 

Comunicado 01 /2021 
Horário das Provas Marcadas 

São Paulo, 09 de setembro de 2021. 
 
 


