
   
 

25/02/2019 

Circular 02/2019 - 9º ano e Ensino Médio 

Assunto: Plantões de dúvidas e Estudos Avançados 

 
Caros alunos e pais/responsáveis, 

 

Neste ano de 2019 temos uma alteração em relação aos plantões de dúvidas e também uma novidade.                 

Iniciamos, em fevereiro, os Plantões de Dúvidas e também os Estudos Avançados. Ambos intercalaram-se entre as                

semanas dos meses,  iniciando com os Plantões de Dúvidas. 

Os Plantões de Dúvidas são destinados aos alunos com dificuldades nos conteúdos e/ou nos exercícios,               

esse reforço procura ajudar os estudantes a superarem alguma dificuldade específica. O horário dos plantões é                

livre, isso quer dizer que o aluno pode chegar, tirar suas dúvidas e ir embora. Somente nas semanas em que                    

ocorram provas da disciplina é que o horário dos plantões será dividido e o aluno deverá respeitar o horário de                    

sua turma. 

Os Estudos Avançados são destinados aos alunos que querem ir além e que gostariam de se aprofundar                 

em certos conteúdos, visando um vestibular mais concorrido, ou até mesmo como forma de desafio pessoal. Os                 

Estudos Avançados são destinados a todos os alunos do Ensino Médio, não havendo divisão entre as séries. As                  

datas e os temas das aulas serão divulgados trimestralmente no site e no mural de cada classe. 

 

Segue calendário dos Plantões e Estudos Avançados: 

 

Plantões de Dúvidas 

 

Física: Quintas-feiras

horário livre: 13h45 às 16h 

Semana de prova: 

● 13h45 às 14h30: 1º EM 

● 14h30 às 15h15: 2º EM 

● 15h15 às 16h: 3º EM 

Química: Terças-feiras 

horário livre: 13h30 às 15h45 

Semana de prova: 

● 13h30 às 14h15: 1º EM 

● 14h15 às 15h: 2º EM 

● 15h às 15h45: 3º EM 

Matemática: Terças-feiras 
horário livre: 13h45 às 16h45 

Semana de prova: 

● 13:45 às 14h30: 9º EF 
● 14h30 às 15h15: 1º EM 
● 15h15 às 16h: 2º EM 
● 16h às 16h45: 3º EM 

 

Estudos Avançados 

 

Física: Quintas-feiras

 

13h45 às 16h 

Química: Terças-feiras 

 

13h30 às 15h45 

Matemática: Terças-feiras 
 

13h45 às 16h 

 

 
Atenciosamente, 

A Equipe Pedagógica 
 
 
 
 


