
 

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

OUTUBRO E NOVEMBRO 
AULAS DE APROFUNDAMENTO  
 

Prezados Responsáveis dos alunos da 2ª. e 3ª. séries do ENSINO MÉDIO. 

 

Conforme conversado na nossa REUNIÃO DE PAIS DE SETEMBRO, entendemos que as aulas da tarde 

são uma GRANDE OPORTUNIDADE dos nossos alunos fazerem a diferença no avanço de seu 

aprendizado, sejam elas as AULAS COMPLEMENTARES que são dadas pela escola ou as AULAS DE 

APROFUNDAMENTO que acontecem na Plataforma ELEVA.  Estamos empenhados em não deixar 

faltar nada para que o Ensino Médio esteja preparado para as avaliações vindouras e se desenvolv a 

pedagogicamente! 

 

Seguem sugestões para que os alunos possa navegar e aproveitar a PLATAFORMA EM OUTUBRO e 

NOVEMBRO: 

  

1. Naveguem no https://portaleleva.com.br/portal/ vá para o MENU em SALA 

VIRTUAL > CANAL ELEVA e escolha a VIDEOAULA da disciplina que pretende 

aprofundar seu estudo. 

2. Façam um passeio por alguns tutoriais organizados pela ELEVA para que possam 

aproveitar mais tudo o que a plataforma OFERECE! Clique nesse link e aprenda um 

pouco mais sobre as funcionalidades que a ELEVA oferece: 

https://m.youtube.com/playlist?list=PLW0ED7fgBZdLxoLDIOP7My8UaDeMg6dwO 

 PLATAFORMA ADAPTATIVA 

 CANAL ELEVA 

 GABARITO COMENTADO 

 MATERIAL COMPLEMENTAR 

 ATUALIDADES 

 PLATAFORMA DE GAMES  

3. Entrem na aba ATUALIDADES para encontrar textos e propostas com temas da 

ATUALIDADE. Essa aba oportunizará aos alunos o contato com temas atuais, com 

linguagem rica e que colocará o aluno em contato com assuntos que podem ser 

abordados em futuros exames e REDAÇÔES. 

4. Usem a PLATAFORMA ADAPTATIVA: Entre no site https://portaleleva.com.br e  

coloquem seu LOGIN E SENHA - Clique em Plataforma adaptativa.  

 

 

 

 

https://portaleleva.com.br/portal/
https://m.youtube.com/playlist?list=PLW0ED7fgBZdLxoLDIOP7My8UaDeMg6dwO
https://portaleleva.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos na RETA FINAL.  

ORGANIZE-SE PARA AS AULAS da TARDE, entrando na PLATAFORMA ELEVA e 

APROFUNDE os conteúdos com questões importantes                                 

para os exames do ENEM! 

E PARTICIPE TAMBÉM DAS AULAS COMPLEMENTARES oferecidas à tarde! 

  

 

Qualquer dúvida: Poliana Santos – Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio 
poliana.santos@colegioplinioleite.com.br 
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