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Prezados Pais e Responsáveis. 

Pensando sempre em estabelecer estratégias que levem a uma melhor apreensão dos conteúdos por 

parte de nossos alunos, daremos continuidade em 2021 as AULAS COMPLEMENTARES REMOTAS  

Lembramos que o OBJETIVO das Aulas Complementares é o de reforçar os conteúdos trabalhados no 

horário regular, proporcionar um tempo estendido de aulas, abrir um espaço para tirar as dúvidas, e 

contribuir para a fixação e potencialização da aprendizagem do aluno.  

Para dar início ao projeto, o Professor de Filosofia, Kim Abreu, fará um Aulão com todas as turmas, 

inspirando a autoconfiança tão necessária para desenvolver a escrita criativa a partir do projeto “Ensaio 

Filosófico 2021”. Este projeto será uma atividade complementar de sua disciplina e culminará com a 

seleção e premiação dos melhores ensaios através de uma LIVE com alunos e convidados no nosso 

Instagram.  

Contaremos nas semanas seguintes com a presença de professores convidados que trarão propostas 

voltadas para as questões do ENEM em suas disciplinas.  

Nesse mês inaugural, as turmas terão a oportunidade de realizar uma aula de Arte para revisar os 

conteúdos mais relevantes dessa disciplina nos exames externos. 

Nas AULAS COMPLEMENTARES ofereceremos uma aula semanal, no contraturno, na sala do 

GoToMeeting de cada turma e serão elencadas disciplinas pensando nas questões e necessidades de 

cada segmento. 

Segue o quadro com as datas, horários e links para acesso ao GoToMeeting  Contamos com a 

participação de todos. 

EQUIPE DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

AULAS COMPLEMENTARES – MARÇO 

DIA DO MÊS/ 
DIA DA SEMANA 

1ª. Série 2ª. Série 3ª. Série 

Dia 02/03 3ªfeira  

 
FILOSOFIA  

KIM  
“Ensaio Filosófico”  

14h às 15h40min 
SALA DA 3a. Série do EM 

FILOSOFIA  
KIM  

“Ensaio Filosófico”  
14h às 15h40min 

SALA DA 3a. Série do EM 

FILOSOFIA  
KIM  

“Ensaio Filosófico”  
14h às 15h40min 

SALA DA 3a. Série do EM 
Dia 09/03 3ª feira  

 

ARTE  
15h às 15:50  

Na sala da turma no 
GoToMeeting 

ARTE  
14h às 14:50 

Na sala da turma no 
GoToMeeting 

ARTE  
16h às 16:50 

Na sala da turma no 
GoToMeeting 

Dia 16/03 3ª feira  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

15h às 15:50  
Na sala da turma no 

GoToMeeting 

LÍNGUA PORTUGUESA 

14h às 14:50 
Na sala da turma no 

GoToMeeting 

LÍNGUA PORTUGUESA 

16h às 16:50 
Na sala da turma no 

GoToMeeting 

Dia 23/03 3ª feira  
 

GEOGRAFIA 

15h às 15:50  
Na sala da turma no 

GoToMeeting 

GEOGRAFIA 

14h às 14:50 
Na sala da turma no 

GoToMeeting 

GEOGRAFIA 

16h às 16:50 
Na sala da turma no 

GoToMeeting 
Sala da 1ª. Série – https://global.gotomeeting.com/join/874437437 
Sala da 2ª. série – https://global.gotomeeting.com/join/425184941 
Sala da 3ª. série - https://global.gotomeeting.com/join/513937813  

https://global.gotomeeting.com/join/874437437
https://global.gotomeeting.com/join/425184941
https://global.gotomeeting.com/join/513937813

