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Prezados Alunos, Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

O serviço do Apoio Pedagógico é destinado ao atendimento dos estudantes 
que estão apresentando dificuldades circunstanciais no processo de aprendizagem. 
É o momento para discutir os conteúdos abordados em sala de aula e esclarecer as 
dúvidas que surgem durante a realização dos exercícios. 

Para um melhor aproveitamento dessa oportunidade, convidamos todos os 
estudantes da 1ª e 2ª séries do Ens. Médio para participarem destes encontros. Será 
uma grande oportunidade de                                             
                                                                          
                              confuso. É necessário trazer o caderno com a matéria, 
bem como a apostila e as anotações.  

Essa atividade é livre e gratuita, e está disponível como apoio à rotina de 
estudos de cada um. 

Acompanhe os dias e horários – Início dia 23/08: 
 

SÉRIE DISCIPLINA DIA DA SEMANA HORÁRIO 

1º MÉDIO MATEMÁTICA quarta-feira 13h30 às 14h15 

1º MÉDIO FÍSICA quinta-feira 13h10 às 14h 

1º MÉDIO QUÍMICA sexta-feira 12h10 às 13h 

2º MÉDIO MATEMÁTICA quarta-feira 14h20 às 15h15 

2º MÉDIO QUÍMICA sexta-feira 13h15 às 14h 

 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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