
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Srs. Pais;                   
 
Conforme comunicamos na Reunião de Pais a 
Atividade Avaliativa I da 2ª Etapa do 2º ao 5ºano será 
realizada na escola com consulta no dia 22/06 , 
sexta-feira (valor: 3,0 pontos). A atividade será um 
Simulado instituído pela FTD para avaliarmos o 
processo. Nele consta um caderno de perguntas 
juntamente com o cartão resposta que serão 
enviados posteriormente aos responsáveis e a nota  
estará disponível no AVA.  
Pedimos que não deixem seu filho faltar nesse dia. 
A turma do(a) seu(sua) filho(a) terá o Simulado das  
disciplinas abaixo:  
 
* Português                   * Ciências 
* Matemática                 * História      
* Geografia 
 
As disciplinas de Espanhol e Inglês deverão ser 
feitas normalmente no AVA no período de 23 a 
30/06. Para acessar essas atividades vocês deverão 
entrar no site (ava.colegiomasterbh.com.br). 
 
O sucesso de seu filho dependerá da nossa parceria 
e do empenho em orientá-lo. 
 
  Contamos com vocês!!! 

  Equipe Pedagógica. 
20/06/2018 
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