
                    Itinerários Formativos 
                     Aprendendo a fazer escolhas 

                                        9º. Ano 2021 
Srs. Pais e Responsáveis, 

Para dar segurança aos nossos alunos do 9º. Ano na escolha do ITINERÁRIO FORMATIVO para 

cursar no Ensino Médio, elaboramos e já realizamos algumas ações que estão preparando os 

alunos para, a partir do conhecimento de si mesmos e das possíveis propostas de estudo que 

encontrarão no mercado, decidir e escolher o ITINERÁRIO FORMATIVO que mais se identifica. 

Nosso próximo passo será realizar Encontros sobre os ITINERÁRIOS FORMATIVOS: aprendendo a 

fazer escolhas a fim de garantir que os alunos conheçam os EIXOS ESTRUTURANTES dos ITINERÁRIOS 

FORMATIVOS e possam entender melhor sobre a escolha que precisarão fazer a partir da 1ª. série do 

EM. 

Os grupos já foram divididos através de um teste aplicado pela psicologia e os encontros 

acontecerão APÓS A AULA REGULAR – DE 12H10 A 13H nos dias e horários a seguir. GUARDEM A DATA! 

EIXO ESTRUTURANTE 
(Itinerário na área) 

Professor Orientador DIAS HORA 

Ciências Humanas e 
suas tecnologias 

Professora Mercedes-  Geografia 2ª. feira, 08/11 12h10min às 13h 

Ciências da Natureza 
e suas tecnologias 

Professor Pedro - Ciências 5ª. feira, 04/11 12h10min às 13h 

Matemática e suas 
tecnologias 

Professor Hemerson - Matemática 3ª. feira, 09/11 12h10min às 13h 

Linguagem e suas 
tecnologias 

Professor Vlademir - Português 4ª. feira, 03/11 12h10min às 13h 

Por acreditarmos que esses encontros são fundamentais para que os nossos alunos estejam 

prontos emocional e cognitivamente para decidir o ITINERÁRIO FORMATIVO de sua escolha ao 

entrar no Ensino Médio em 2022, solicitamos que incentive-os a participar.  

Após O ENCONTRO, os alunos em sala de aula pela manhã, irão apresentar para a turma seus 

trabalhos e dar a oportunidade à todos de conhecerem todas as áreas. Seguem as datas da 

apresentação: 

GRUPO QUE 
APRESENTARÁ O EIXO 
ESTRUTURANTE: 

AULA DO Professor Orientador DIAS HORA 

GRUPO DE Ciências 
Humanas e suas 

tecnologias 

Professora Mercedes -Geografia 2ª. feira, 22/11 11h20min às 12h10min 

GRUPO DE Ciências da 
Natureza e suas 

tecnologias 

Professor Pedro - Ciências 5ª. feira, 11/11 10h30min às 11h20min 

GRUPO DE 
Matemática e suas 
tecnologias 

Professor Hemerson -Matemática 4ª. feira, 24/11 11h20min às 12h10min 

GRUPO DE Linguagem 
e suas tecnologias 

Professor Vlademir -Português 4ª. feira, 10/11 8h20min às 9h10min 

 

A PROPOSTA POR EIXO ESTRUTURANTE (o ITINERÁRIO) será postada no GEO, na área de cada 

professor. A DIVISÃO dos alunos por grupo ficará disponível no grupo da turma e no mural da sala. 

Contamos com a sua parceria garantindo a presença de seu filho no(s) dia(s) e horário(s) 

previsto(s) na tabela. 

Atenciosamente, 

EQUIPE DO COLÈGIO PLÍNIO LEITE. 

 

 


