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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

 

Conforme circular 179/2017, de 18 de agosto. Informamos 
que o questionário contextual (Avalia Educacional) encontra-
se disponível no link: http://avaliaweb.avaliadigital.com.br até 
o dia 01/09. Preecha com seu filho e participe! 

Para acessar o questionário é necessário utilizar os logins e 
senhas anexos e seguir as orientações. 

 

Estamos disponíveis em caso de dúvidas. 

 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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