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ESTUDO ORIENTADO E PLANTÃO DE DÚVIDAS 

Alunos do Ensino Fundamental 2    

  
  
Prezadas famílias, 
 
Seguem informações sobre as atividades, pós horário de aula, de Estudo Orientado e 
Plantão de Dúvidas do segmento de seu filho ou filha.  
 
Novo Plantão de Dúvidas 

 
O Plantão de Dúvidas de Fundamental 2 acontece no período da tarde, após o 

horário de aulas. O plantão é voltado para as áreas de Matemática e Língua Portuguesa, 
que são áreas estruturantes para as outras disciplinas. Os alunos de cada série têm 
disponíveis, por semana, 1 hora de plantão de Matemática e 1 hora de plantão de Língua 
Portuguesa. Os plantões são conduzidos por professores plantonistas destas disciplinas. 
 

Neste novo espaço, os alunos podem solicitar orientações para resolver 
determinados exercícios ou pedir esclarecimentos sobre temas abordados durante as 
aulas.  

A participação dos alunos no Plantão de Dúvidas é opcional e sem custo adicional. 
No decorrer do ano, os professores do período regular podem encaminhar os alunos a 
esta atividade de apoio, como parte do processo de recuperação paralela. 
 
Estudo Orientado 
 

Neste ano, o Estudo Orientado passa a ser uma atividade extracurricular, 
oferecida em caráter optativo e com custo de R$ 175,00 por mês. Para cada série, são 
oferecidos dois horários semanais, com duração de 60 minutos cada um. Um número 
mínimo de 5 alunos é necessário para a formação de turma.  

 
O Estudo Orientado continua ser um espaço privilegiado de trabalho para a 

formação de estudantes autônomos. Nessas aulas, haverá tempo para que eles realizem 
lições de casa que tiverem sido solicitadas pelos professores, bem como tempo para que 
estudem autonomamente, sempre com a supervisão de um profissional da escola 
capacitado para essa função. 

 
Os dias e horários de cada Plantão de Dúvidas, bem como do Estudo Orientado de 

cada série, constam na tabela abaixo: 

 



 
 

 Para efetivação da matrícula ao Estudo Orientado, é necessário que o formulário 
abaixo seja preenchido até 09/02, sexta-feira. Após esta data, confirmaremos turmas e 
início das aulas.  
 

 

 

Atenciosamente, 

 
Daniel Vieira Helene 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 
 
Patrícia da Silva Sampaio  
Orientadora Educacional do Ensino Fundamental 2 
 

 
Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  
Tel: +55 (11) 3878 6700 

  
 

  

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1J5frs0aWhqu5oyEw7GRyZIv_6h9y2diye61mcxs1U6M/edit
https://www.facebook.com/ColegioAnglo21/

