
 

 

“Consideramos a escola, em suas variadas realizações, forma privilegiada de educação integral.  
Isto, por sua estrutura, especialmente apta para colocar a cultura ao alcance de todos 

 e proporcionar sua assimilação progressiva e crítica.” 
Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus” (p.18) 

    
Belo Horizonte, 09 de abril de 2019. 

  
Prezados pais e/ou responsáveis dos alunos da 3ª série do Ensino Médio, 
 

Primar por uma qualidade de ensino sempre foi referencial para o Colégio Imaculada Conceição.               
Visando ao crescimento acadêmico dos alunos, buscando a motivação e a valorização deles em seus               
estudos, suas potencialidades e conquistas pedagógicas, iniciaremos no mês de abril com as monitorias de               
Matemática e Física. As aulas ocorrerão quinzenalmente, no contraturno, sem custos para a família.              
Portanto, reforçamos a importância das monitorias como estratégia para reforço e crescimento escolar.  

Sabendo da importância de garantir uma boa nota no ENEM, e nos demais vestibulares, oferecemos                
oficinas de redação para que os alunos mantenham um ritmo de produção, aprimorando a escrita, a                
organização de suas ideias, suas habilidades linguísticas, vocabulário, argumentação e o domínio dos             
recursos estruturais específicos da modalidade escrita exigidos atualmente. 

Os alunos interessados deverão assinar a ficha de participação e entregar o formulário de               
permanência na escola no contraturno, devidamente assinado pelos responsáveis, até o dia 11/04             
(quinta-feira) na Coordenação Pedagógica. 

A oferta e a permanência das aulas estão condicionadas às inscrições dos alunos e               
cumprimento das normas de convivência do Colégio. Para manutenção da monitoria e oficina de              
redação, será necessário o número mínimo de seis alunos inscritos bem como a participação e o                
envolvimento efetivos. 

 Haverá controle de presença e, caso o aluno tenha duas faltas injustificadas, será             
automaticamente desligado do grupo. 

 No final do mês de maio iniciaremos com o Projeto TQE - Treinamento de questões do ENEM, que 
ocorrerá às terças, quintas e sextas-feiras, intercalando com as monitorias e a oficina de redação. E no final 
de outubro, teremos o intensivo ENEM. Aguardem! 

              Agradecemos a colaboração de todos e nos colocamos à disposição para esclarecimentos. 

              Atenciosamente, 
 

 

  

Helen Cristina Paes 
Coord. Pedagógica  

do EFII e Médio 

 
Virginia Gris Ceolin 

  Vice-Diretora 
Sérgio Martins Duarte 

Diretor 
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   MONITORIAS 1º SEMESTRE  
ENSINO MÉDIO 

 

Horários de monitoria - 3º série EM 

Terça - feira 
 

15h50 - 16h40 Matemática                             Início 16/04 
 

Quinta - feira 
 

15h50 - 16h40 Física - Valdir                          Início 25/04 
 
 

OFICINA DE REDAÇÃO- 3º série EM 

Quinta - feira 
 

13h50 - 15h30 Redação - Ana Graziela         Início 11/04 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Ficha de inscrição e autorização para as Monitorias 2019 
 
Autorizo o(a) aluno(a) _______________________________________________ do ____ano/série ____, a        

participar da monitoria de _________________________________________________________________     

_______________________________________________, conforme dias e horários informados na circular. 

Nome do responsável: _______________________________________________ Tel de contato: ________ 

Assinatura do responsável: ___________________________________________ 
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