
 

AULAS DE APROFUNDAMENTO  
2ª. E 3ª. Série ENSINO MÉDIO 

Agosto 
 

Queridos alunos, Prezados Responsáveis.  

Estamos iniciando o 2º. Semestre de aulas.  

No 1º. Semestre, além de AULAS REGULARES sobre assuntos da grade curricular e, portanto 

imprescindíveis aos alunos, tivemos também, para potencializar as aprendizagens dos alunos do Ensino 

Médio, semanalmente AULAS COMPLEMENTARES oferecidas no contra turno (todas as séries) e AULAS 

DE APROFUNDAMENTO (para a 2ª. e 3ª. séries do Ensino Médio), referentes as quais enviamos mensalmente 

dicas do que explorar, como usar, onde ir!  

Este é um conjunto de ações que consideramos indispensável para os alunos estarem preparados 

para os desafios que os esperam.  

As AULAS DE APROFUNDAMENTO acontecem na Plataforma ELEVA através de vídeo aulas, plataforma 

adaptativa, simulados, exercícios, textos sobre atualidades, ou seja, um conjunto de propostas para os 

alunos enriquecerem e aprofundarem ainda mais seus conhecimentos. 

Entretanto, verificamos que o acesso à PLATAFORMA ELEVA nem sempre é satisfatório, ou seja, há 

pouco acesso dos alunos a este ambiente, o que nos motiva a insistir que a escola e a família devem 

motivar aos alunos a criar um tempo (nossa sugestão é para 2ª. série 4ª. feira à tarde e para a 3ª. série 

2as. e 4as. à tarde)  para a rotina de utilizar a PLATAFORMA.  

A Coordenação está indo às salas esta semana para conversar com todos os alunos nas turmas e 

contamos com vocês nos ajudando nesse incentivo! 

Esse semestre, a conquista de estrelas será revertida em UM PONTO EXTRA nas disciplinas! Não 

perca tempo e comece agora a estudar de um jeito muito mais dinâmico e divertido.  

Como usar? 

 Entre no site https://portaleleva.com.br 

 Clique em Plataforma adaptativa.  

 

 

 

 

 

 

 

https://portaleleva.com.br/


 

 

A plataforma adaptativa do Eleva permite que você escolha o assunto ou 
item do material didático que deseja estudar, selecionando 
automaticamente questões apropriadas para seu aprendizado. 

Por meio de um sistema de estrelas, você pode acompanhar o seu 
rendimento em cada disciplina. O mapeamento das perguntas é feito com 
auxílio da TRI (Teoria de Resposta ao Item), garantindo que todas os 
exercícios sejam condizentes com o seu nível de preparo em cada disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não perca esta oportunidade de testar seus conhecimentos e ganhar estrelas!  

Caso tenha perdido seu número de matrícula e senha, solicite nova senha pelo e-mail 

poliana.santos@colegioplinioleite.com.br 

Atenciosamente,  

Poliana Santos  

Coordenação Pedagógica  
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