
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Srs. Pais;                   
 
Comunicamos que a Atividade Avaliativa I da 2ª 
Etapa da turma do 1º ano (valor: 3,0 pontos) estará 
disponível no AVA no período de 24/06 a 05/07 até 
às 23:59. Após esse período o aluno não conseguirá 
realizá-las.  
Para acessar as atividades vocês deverão entrar no 
site (ava.colegiomasterbh.com.br). No topo do site 
clicar no Acessar - Efetuar login: entrar com o 
número de matrícula de seu filho e no Campo senha 
o primeiro nome do aluno escrito com letra 
minúscula. Caso não consigam acessar favor entrar 
em contato com a escola. Pedimos que não deixem 
para o último dia, pois, havendo qualquer problema 
não teremos como auxiliá-los e o aluno poderá ficar 
prejudicado sem a nota da atividade.    
    A turma do(a) seu(sua) filho(a) terá as atividades 
de todas as disciplinas, exceto de:  
 
(  ) Português                   (  ) Ciências 
(  ) Matemática                 (  ) Inglês 
(  ) Geografia                    (  ) Espanhol 
(  ) História                         
 
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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