
 

Senhores(as) comandantes e diretores(as) pedagógicos(as), boa tarde. 

 

Incumbiu-me o Sr Major Cláudio, Chefe da DEEAS3, de informar que no dia 09 de novembro 

de 2020 (segunda-feira) ocorrerá em todas as unidades da rede CTPM um NOVO TESTE 

referente a AV2 de Redação da 3ª etapa na ferramenta STUDOS, para os alunos que não 

conseguiram realizar na data de hoje 05/11. O aluno que realizou o teste na data de 

hoje(05/11), poderá fazer o NOVO TESTE. 

 

Neste momento julgamos as seguintes orientações: 

 

1. A unidade deverá solicitar o professor regente do componente curricular de Redação a 

realizar o agendamento e inserir o NOVO TESTE (em anexo) na ferramenta STUDOS, 

conforme a organização abaixo: 

a) Ensino Fundamental I (3º ao 5º ano): 

- 7 ÀS 20 horas 

b) Ensino Fundamental II: 

- Turno da Manhã: 8:30 ÀS 11:30 horas 

- Turno Tarde: 13 às 16 horas 

c) Ensino Médio: 

- Turno da Manhã: 8:30 ÀS 11:30 horas 

- Turno Tarde: 13 às 16 horas (Somente a Unidade Pouso Alegre) 

 

2. Os alunos devem ser incentivados a realizarem o NOVO TESTE no horário em que estudam, 

conforme a organização dos horários estipulados no item 1 acima. 

 

3.Importante que os alunos sejam orientados pelos professores regentes nas seguintes 

questões abaixo: 

a) Escrever uma redação manualmente numa folha de papel usando no máximo uma página 

conforme sugerida na proposta do Teste, em seguida enviar tirar uma foto da folha e salvar no 

computador, para enviar pela opção Upload de uma imagem e clicando na caixa cinza para 

buscar o arquivo salvo e para finalizar clicar no botão Continuar. 

b) Realizar a conferência da imagem, se ficou legível, antes de clicar no botão Continuar. 

c) Que redações digitadas não serão aceitas nem como Teste e nem para a avaliação oficial. 

 

4. O Teste encaminhado em anexo deverá ser utilizado para todos os anos escolares. 

 

5. A unidade deverá fazer uma ampla divulgação do NOVO TESTE a toda comunidade escolar. 

 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 


