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Sr. Pai e/ou Responsável, 
 

Conforme Lei Federal nº 11.161 que estabelece a obrigatoriedade da oferta do 
ensino de Língua Espanhola para o Ensino Médio, porém, de matrícula facultativa ao 
aluno, temos a esclarecer que: 

 O aluno, através do responsável, deverá optar pela disciplina de Espanhol 
preenchendo a reserva de vaga; 

 As aulas terão início no dia 07/03 e as turmas serão montadas no período 
oposto ao de aula, como segue: 

 Terça-feira das 12h às 12h50, para os alunos que já faziam a aula de 
Espanhol em 2016 e têm interesse em continuar; 

 Quinta-feira das 12h às 12h50, para os alunos iniciantes em 2017; 
  Os alunos terão aulas semanais e deverão apresentar frequência mínima de 

75% e média 6,0 para serem aprovados; 
 Após o início das aulas, o aluno NÃO poderá desistir de participar, já que a 

disciplina fará parte do currículo escolar; 
 Essas aulas serão gratuitas; 
 Posteriormente enviaremos os valores do material didático e/ou a indicação 

de livros para a disciplina. 
Os interessados deverão preencher a reserva de vaga abaixo e devolvê-lo até o 

dia 03/03. 
 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 

_____________________________________________________________________ 

RESERVA DE VAGA – ESPANHOL 2017 

Autorizo meu filho(a) _____________________________________________ 

da turma ______________ participar das aulas de Espanhol do Ens. Médio. 

_____________________________ 

Assinatura do Responsável  
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