
    

  Comunicado nº 16                                                                                        Curitiba, 03 de abril de 2018. 
 
 
 

 

 

ASSUNTO: AULAS DE ASSISTÊNCIA DE REDAÇÃO - ENSINO MÉDIO 
 

Senhores Pais e Estudantes: 
 

 
 

 

Com o objetivo de melhorar o desempenho escolar dos estudantes do Ensino Médio, vimos 

informar que, a partir de abril, no período do contraturno, iniciar-se-ão as Aulas de Assistência em 

Redação.  

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. O ingresso acontecerá a partir da inscrição 

abaixo e do encaminhamento da professora de Língua Portuguesa. 

Os encontros acontecerão quinzenalmente para cada grupo de estudantes, às 5ª feiras, 

com a professora Deise, da seguinte forma, a partir do dia 05/04/2018. 

HORÁRIO TURMA ESTUDANTES 

 1ª semana 

ESTUDANTES 

 2ª semana 

- Assim sucessivamente 

  SALA 

13h40 às 14h30 3º EM Nº 01 ao 15 Nº 16 ao 30  

22 14h30 às 15h20 2º EM Nº 01 ao 25 Nº 26 ao 52 

15h40 às 16h30 1º EM A Nº 01 ao 15 Nº 16 ao 30 

16h30 às 17h20 1º EM B Nº 01 ao 15 Nº 16 ao 30 
 

O estudante deverá  inscrever-se  no  período  de  04 a 12 de abril  mediante  a  entrega  da   

AUTORIZAÇÃO abaixo, assinada pelos responsáveis. 

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 Orientação Educacional e/ou Coordenação Pedagógica. 

                                                                                                                  Atenciosamente, 

 

     _________________                          ______________                                      ________________ 

    Ana Maria C. Pimenta                         Simone Gianesini                                      Ir. Edith Zinkowski 

   Orientação Educacional                   Coordenação Pedagógica                                        Direção            

                                           
------------------------------------------------ Recortar e devolver na Orientação Educacional  no período de 04 a 12/04/2018. 

 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 AULAS DE ASSISTÊNCIA DE REDAÇÃO  - ENSINO MÉDIO 
 

 

ESTUDANTE: __________________________________________ANO: _____  TURMA:_______ 

Eu, ______________________________________________________________________________, 

autorizo meu, minha, filho (a) a participar das AULAS DE ASSISTÊNCIA DE REDAÇÃO. 
 
 

 

Assinatura dos pais e/ou responsáveis:__________________________/_________________________ 

Fone para contato: ___________________e-mail: __________________________________________ 

Data: ______/______/2018. 
 
 

 

 


