
 

 

Prezada família,  

       Com o objetivo de melhorar a compreensão dos 

conceitos e proporcionar mais exercícios 

matemáticos para a AVII, tendo em vista que a 

professora Maria Carolina esteve ausente por motivo 

de saúde, adiaremos a avaliação de matemática, 

AVII, para segunda-feira, dia  1º/10, para os 5os anos 

A e B. 

 Solicitamos que o caderno de matemática 

esteja na mochila todos os dias. 

       Em caso de dúvida ou impossibilidade de realizar 

a avaliação, procure a coordenação. 

Atenciosamente, 

Equipe Técnica 
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