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1º ANO

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de fevereiro de 2018
Prezados Pais:

A exemplo do ano passado e tendo em vista os excelentes resultados obtidos, estamos novamente
oferecendo aos nossos alunos, AULAS À TARDE, de livre escolha do aluno, a título de reforço escolar. Quem
decide se precisa ou não e em quais matérias é o aluno.
Os Professores que irão ministrar estas aulas o farão rigorosamente de acordo com os professores
da manhã e o objetivo não é fazer as tarefas de casa à tarde na Escola e muito menos “apagar incêndio” às
vésperas de provas.
O objetivo é recuperar conceitos e assuntos não aprendidos plenamente pela manhã, evitando que
nossos alunos busquem aulas particulares, geralmente mais caras e muitas vezes ineficazes.
Em busca de melhores resultados, as salas terão um número pequeno de alunos (10 no mínimo e
20 no máximo). Ao atingirmos o número máximo de alunos por sala, as inscrições para o programa daquela
matéria serão finalizadas.
Cada aula custará a importância de R$ 6,00 (seis reais), e o aluno assistirá sempre a 2 aulas por dia
da mesma matéria, totalizando R$ 12,00 (dez reais) por dia frequentado.
O programa se inicia em 26 de fevereiro e termina em 06 de julho do corrente ano. Desta forma, se
entender que precisa de reforço em Física, cujas aulas serão às terças-feiras, pagará pelo pacote de 34
aulas (17 dias) a importância de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais).
Se escolher cursar mais de 1 disciplina, basta somar os valores individuais dos pacotes da tabela
abaixo.
O horário inicialmente proposto é o seguinte:
DIA
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

MATÉRIA

PROFESSOR(A)

Química (grupo 1)
Física
Matemática
L. Portuguesa
Química (grupo 2)

Juliana
Douglas
Rafael
Lina
Juliana

TOTAL DE AULAS
DE 26/02 ATÉ 06/07
34 aulas
34 aulas
36 aulas
34 aulas
34 aulas

HORÁRIO
13:30 às 15:20
13:30 às 15:20
13:30 às 15:20
13:30 às 15:20
13:30 às 15:20

VALOR DO
PACOTE
R$ 204,00
R$ 204,00
R$ 216,00
R$ 204,00
R$ 204,00

Em qualquer dos casos acima, o pagamento poderá ser dividido em até 3 vezes, com cheques prédatados para 05 de março, 05 de abril e 05 de maio.
ATENÇÃO: Os horários acima estarão sujeitos a alteração no decorrer das primeiras semanas em
virtude da formação das turmas e da disponibilidade dos professores.
O aluno deve procurar a Coordenadora Zezé, na Escola, pela manhã, e se manifestar o mais rápido
possível para não perder nenhuma aula.
Cordialmente
A Direção

