
 
 

Porto Alegre, 14 de abril de 2022. 
 

Comunicado n°30/2022 

Assunto: Alteração da Data da Prova de Linguagens, para o dia 26/04  

 

 
Senhores Pais (6º ano ao 3º ano do Ensino Médio): 

  
        De acordo com o comunicado n°28 enviado anteriormente, estamos alterando a 
prova de linguagem para o dia 26/04/2022. 

 
 

19 a 26/04 – Semana de Recuperações: 

Recuperação de MATEMÁTICA – todas as turmas – será adiada para o dia 

25/04. 
 

 

19/04 20/04 25/04 26/04 

   Prova de Ciências 

      Humanas                     

Prova de Ciências 

   da Natureza 

Provas de 

Matemática 

Prova de 
Linguagens 

 

6º ano ao 9º EFII – turno da manhã, as avaliações seguirão as mesmas 

orientações da AV2: 

✓ Horário de início da prova: 10h 

✓ Aluno que terminar a prova estará liberado para sair após às 10h50, 

mediante autorização dos responsáveis. 

✓ Horário de término da prova: 11h40 

 

 

 

6º ano ao 8° EFII – turno da tarde, as avaliações seguirão as mesmas 

orientações da AV2: 

✓ Horário de início da prova: 15h45 

✓ Aluno que terminar a prova estará liberado para sair após às 16h35, 

mediante autorização dos responsáveis. 

✓ Horário de término da prova: 17h25 
 

 

 

 

 

 



Autorização de saída para os dias 19, 20, 25 e 26 de abril de 2022. 

Semana de avaliações – AV2 

 

 

 

 

Ensino Médio – as avaliações seguirão as mesmas orientações da AV2: 

✓ Horário de início da prova: 10h 

✓ Aluno que terminar a prova estará liberado para sair após às 11h50, 

mediante autorização dos responsáveis. 

✓ Horário de término da prova: 12h30 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

 

 
.................................................................................................................................................. 

 

Eu, , responsável pelo aluno - 

  , da turma , 

( ) não autorizo meu/minha filho(a) a sair após a realização das provas, durante o 

último período de aulas. 

( ) autorizo meu filho a sair do Colégio após a realização das provas, durante o 

último período de aulas. 

 

Assinatura do Responsável:    

Luizelia Pinzon Alva 

Diretora 


