
 

[1º e 2º ano - Ensino Médio] Espaço de Estudos | Plantões 
 

Prezadas Famílias,  

 

Esperamos que nossos alunos tenham vivido um ótimo começo de aula!  

 

Na semana que vem, retomaremos nossas atividades da tarde, com uma 

novidade. Nos meses de fevereiro e março, os momentos Espaço de Estudos 

(segunda-feira para 1º ano e terça-feira para 2º ano, das 14h às 15h30) serão 

de frequência obrigatória. A ideia é fortalecer a construção de hábitos de 

estudo que potencializarão a aprendizagem dos alunos.  

 

Para isso, nossos tutores oferecerão algumas oficinas práticas com os 

seguintes temas:  

 

• Uso eficiente das apostilas, caderno de exercícios e livro texto;  

 

• Organização do tempo e montagem de cronograma pessoal de estudos e 

rotina extraescolar;  

 

• Registros e anotações de aula e formas de estudo nas diferentes disciplinas;  

 

• Prática de lição de casa (TM, TC), redações e realização de trabalhos;  

 

• Leitura e análise de consignas (como ler as perguntas e entender seu 

sentido);  

 

• Prática de resolução de provas teste/múltipla escolha, dissertativas e de 

simulados;  

 

• Organização eficiente de trabalhos em grupo, entre outros temas.  

 



 

As aulas Projeto acontecerão na segunda-feira para o 2º ano e terça-feira para 

o 1º ano, assim como as Oficinas na quarta-feira, até às 15h30.  

 

As avaliações semanais serão realizadas na quinta-feira, com horário 

estendido até às 16hs.  

 

Os Plantões de Dúvida acontecem de segunda a sexta-feira conforme 

informações abaixo:  

 

Segunda-feira | 14h - 18h: Biologia, Química, Geografia, Matemática e Física .  

 

Terça-feira | 14h - 18h: História, Filosofia, Sociologia, Matemática e Física.  

 

Quarta-feira | 14h - 18h: Química, Matemática e Física.  

 

Quinta-feira | 14h - 18h: Língua Portuguesa, Matemática e Física.  

 

Sexta-feira | 14h - 18h: História, Filosofia e Sociologia.  

 

Pedimos a compreensão e ajuda de vocês para que essa programação seja 

um sucesso!  

 

Atenciosamente,  

 

Lucas Seco  

Coordenador Pedagógico do Ensino Médio  

 

Sofia Alencastro  

Orientadora Educacional do Ensino Médio  

 

 

 


