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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

A prova substitutiva para os alunos que perderam uma ou 
mais avaliações no 1° Trimestre será realizada no dia 19 de 
abril. 
 

9h30 – Alunos da tarde 
14h – Alunos da manhã 
 

Esta avaliação só será aplicada ao aluno que apresentar o 
atestado médico ou mediante pagamento da taxa de            
R$ 50,00 (cinquenta reais) por prova, na Certus Store. 
O requerimento assinado pelo responsável, bem como o 
atestado ou pagamento deverão ser entregues até o dia 13 
de abril (impreterivelmente). 
Lembramos que não haverá outra data para realização da 
prova substitutiva.    
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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