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Prezados Pais e Responsáveis. 

 
A fim de obtermos mais adesão e eficiência na proposta de AULAS COMPLEMENTARES, a partir deste mês de 
Setembro organizaremos as aulas exclusivamente no modelo presencial das 12:10 às 1300.   
 
Esse ajuste se deu pois temos notado uma falta de quórum nas aulas remotas e assim, ofereceremos aos 
interessados em resgatar conhecimentos e até aprofundar alguns, que assistam logo após as aulas regulares, as 
aulas complementares (de reforço). 
 
As aulas complementares DESSE MÊS reunirão as disciplinas de Português, Matemática e Redação! 
 
Vamos aproveitar tudo o que a escola oferece para que o(a) seu(sua) filho(a) esteja cada dia mais preparado para 
o mundo. Esta continuará sendo uma oportunidade para TODOS que desejam  reforçar os conteúdos e tirar suas 
dúvidas. 
 
Seguem os dias, horários e disciplinas das AULAS COMPLEMENTARES de SETEMBRO. 
 

AULAS COMPLEMENTARES – SETEMBRO 

SEMANAS /ANOS 
DE ESCOLARIDADE 

6º ANO  
 

7º ANO 
 

8º ANO  9ºANO  
 

Semana de  
08/09 a 10/09 
12:10 às 13:00 

ÁLGEBRA   
Hemerson   

08/09 – 4ª feira 

PORTUGUÊS    
Vlademir   

08/09 – 4ª feira 

PORTUGUÊS  
Fátima  

09/09– 5ª feira  

ÁLGEBRA 
Thatiani  

09/09 – 5ª feira  
 

Semana de  
13/09 a 17/09 
12:10 às 13:00 

PORTUGUÊS  
Regina  

13/09 – 2ª feira 
 

REDAÇÃO  
Fátima  

16/09– 5ª feira 

ÁLGEBRA 
Thatiani  

16/09 – 5ª feira  
 

PORTUGUÊS    
Vlademir   

15/09 – 4ª feira  

Semana de  
20/09 a 24/09 
12:10 às 13:00 

REDAÇÃO  
Marcia  

22/09 – 4ª feira 

ÁLGEBRA   
Hemerson    

22/09 – 4ª feira 
 

PORTUGUÊS  
Vlademir 

24/09 -  6ª feira  

REDAÇÃO  
Fátima  

23/09– 5ª feira 

Semana de 
27/09 a 01/10 
12:10 às 13:00 

PORTUGUÊS  
Regina  

27/09 – 2ª feira 

PORTUGUÊS 
Vlademir    

29/09 – 4ª feira  

REDAÇÃO  
Fátima  

30/09– 5ª feira 

GEOMETRIA  
Hemerson   

29/09 – 4ª feira 
 

 
As AULAS COMPLEMENTARES acontecerão em nossas salas de aula presenciais no horário das 12:10 às 13:00, 
com o objetivo 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. É muito importante a participação de todos. Incentive seu (sua) filho a vir para as aulas! 

Agradecemos a parceria de sempre. 

EQUIPE DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

 


