
Sobradinho, 24/06/2019. 

  

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis dos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio, 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, quinta-feira, dia 27 de junho, os alunos do 
Ensino Fundamental II (6º ano ao 9º ano) farão o 1º Simulado 2019, no período da 
tarde, das 14h às 17h30min,  com o objetivo de praticar e melhorar a performance 
estudantil. Este 1º Simulado não terá custo ao aluno, pois iremos fazer a correção aqui 
em nosso Colégio, mediante aquisição de um novo equipamento, a título de 
experiência.  Nesta tarde, ao terminar a Prova os alunos serão liberados para ir para 
casa mediante autorização que segue: 

Para que seu (sua) filho (a) seja dispensado (a) ao terminar a prova, favor autorizar 
mediante assinatura deste documento. 

Aluno(a) 

_______________________________________________________________ 

Ciente dos Responsáveis: ______________________________________________ 

Telefone para contato: _______________________________ 
Observações: 

      1.Os alunos virão somente fazer a prova, das 14h às 17h30min, com 
permanência mínima, de 2h e término da prova às 17h30min. 
      2.Os alunos deverão vir uniformizados com a camiseta do colégio. 
      3.Trazer lanche, água e caneta transparente de tinta preta. 
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