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ASSUNTO: AULAS DE ASSISTÊNCIA DE QUÍMICA e REDAÇÃO -  ENSINO MÉDIO 

 

→ As Aulas de Assistência de Química objetivam o esclarecimento de dúvidas e dificuldades 

pontuais dos conteúdos abordados em sala de aula. A metodologia das aulas acontecerá de forma 

dinâmica, com uso do material do Sistema de Ensino FTD, Caderno + (o estudante já possui) e o 

caderno pessoal de Química. 

As Aulas de Assistência de Química serão ofertadas sem custo adicional às famílias, portanto 

é fundamental a regularidade da presença do estudante.  

Os encontros acontecerão semanalmente, às 4as feiras, com a Laboratorista Bruna, 

conforme horário abaixo: 

HORÁRIO TURMA LOCAL 

13h40 às 14h30 3º EM A  

Laboratório de 

Ciências 
14h30 às 15h20 2º EM A 

15h20 às 16h10 1º EM A e B 

 
 

 

 

 

→ As Aulas de Assistência de Redação objetivam ampliar o repertório textual, selecionar, 

relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos, oportunizando ao 

estudante desenvolver produções textuais dentro das competências avaliadas pelo ENEM e 

principais vestibulares. A metodologia das aulas acontecerá de forma dinâmica, com produção 

escrita para domínio dos mais diferentes gêneros textuais. 

As Aulas de Assistência de Redação serão ofertadas sem custo adicional às famílias, portanto 

é fundamental a regularidade da presença do estudante. 

Os encontros acontecerão semanalmente, às 5as feiras, com a professora Deise, 

conforme horário abaixo: 

HORÁRIO TURMA SALA 

13h40 às 14h30 3º EM A  
 

22 14h30 às 15h20 2º EM A 

15h40 às 17h20 1º EM A e B 
 
 

NOTA: Nas atividades de contraturno, é obrigatório o uso completo do uniforme, do material 

solicitado e da Agenda Escolar. Haverá Diário de Classe, com registro de presença e conteúdo. 

             Maiores informações na Coordenação Pedagógica e /ou Orientação Educacional. 

             Atenciosamente,  
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