
 

 

“O processo de personalização procura uma educação adaptada às possibilidades, qualidades e necessidade 

educativas de quem recebe, buscando os métodos e motivações mais adequados.” 

NMPE 

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2019. 

Prezados pais e alunos do Ensino Fundamental II e Médio, 

Primar por sua 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 e conquistas pedagógicas, retomaremos no mês de agosto as monitorias              

de Língua Portuguesa, Matemática/Desenho Geométrico, Física (9º ano EF, 1ª e 2ª série EM). As               

aulas ocorrerão quinzenalmente, no contraturno, sem custos para a família. 

Os alunos interessados deverão assinar a ficha de participação e entregar o formulário de              

permanência na escola no contraturno, em anexo, devidamente assinado pelos responsáveis, até            

o dia 14/08 - quarta-feira,  na Coordenação Pedagógica. 

A oferta e a permanência das aulas estão condicionadas às inscrições dos alunos.             

Reforçamos a importância das monitorias como estratégia para reforço e crescimento escolar.            

Para a manutenção da monitoria, será necessário o número mínimo de seis alunos             
inscritos, bem como a participação e o envolvimento efetivo do aluno. 

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

           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 2º SEMESTRE 
 ENSINO FUNDAMENTAL II  

 

Horários de Monitoria - 6º ano EFII 

Segunda - feira 
 

13h50 - 14h40 Português - Ana Graziela          Início 19/08 

 
 

Terça - feira 
 

13h50 - 14h40 Matemática/ Des. Geométrico-Magno          Início 13/08 
 
 
Obs: As monitorias acontecem quinzenalmente. Posteriormente enviaremos o calendário do 2º           
semestre. A permanência do aluno no Colégio será permitida apenas no(s) horário(a) da(s)             
monitoria(s) escolhida(s). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ficha de inscrição e autorização para as Monitorias do 2º semestre 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: ________ 

 

Estou ciente de que a oferta e a permanência das aulas estão condicionadas às              
inscrições dos alunos. Para manutenção da monitoria, será necessário o número mínimo            
de seis alunos  inscritos, bem como a participação e envolvimento efetivo do aluno. 

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

 

Assinatura do responsável: ___________________________________________ 

 

 
 

Rua da Bahia, 1534 | B. Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30160-011 
Tel.: Unid. Ens. Fundamental e Médio (31) 3014.5350 | Unid. Educação Infantil (31) 3274.6366 

www.cicbh.com.br 
 

 



 

 
                                MONITORIAS 2º SEMESTRE 
                                ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
 

Horários de Monitoria - 7º ano EFII 

Segunda - feira 
 

 14h40 - 15h30 Português - Ana Graziela        Início 19/08 

 

Terça - feira 
 

14h40 - 15h30 Matemática/ Des. Geométrico - Magno         Início 13/08 
  
Obs: As monitorias acontecem quinzenalmente. Posteriormente enviaremos o calendário do 2º           
semestre. A permanência do aluno no Colégio será permitida apenas no(s) horário(a) da(s)             
monitoria(s) escolhida(s). 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ficha de inscrição e autorização para as Monitorias do 2º semestre 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: ________ 

 

Estou ciente de que a oferta e a permanência das aulas estão condicionadas às              
inscrições dos alunos. Para manutenção da monitoria, será necessário o número mínimo            
de seis alunos  inscritos, bem como a participação e envolvimento efetivo do aluno. 

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

 

Assinatura do responsável: ___________________________________________ 
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                                         MONITORIAS 2º SEMESTRE 
                                          ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
 

Horários de Monitoria - 8º ano EFII 

Segunda - feira 
 

 15h50 - 16h40 Português - Ana Graziela       Início 19/08 

 
 

Horários de monitoria - 8º ano EFII 

Terça - feira 
 

15h50 - 16h40 Matemática/ Des. Geométrico-Magno        Início 13/08 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ficha de inscrição e autorização para as Monitorias do 2º semestre 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: ________ 

 

Estou ciente de que a oferta e a permanência das aulas estão condicionadas às              
inscrições dos alunos. Para manutenção da monitoria, será necessário o número mínimo            
de seis alunos  inscritos, bem como a participação e envolvimento efetivo do aluno. 

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

 

Assinatura do responsável: ___________________________________________ 
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                                         MONITORIAS 2º SEMESTRE 
                                          ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Horários de monitoria - 9º ano EFII 

Segunda - feira 
 

16h40 - 17h30 Português - Ana Graziela        Início 19/08 

 

Horários de monitoria - 9º ano EFII 

Terça - feira  
 

16h40 - 17h30 Matemática/ Des. Geométrico -Magno               Início 13/08 
 

Horários de monitoria - 9º ano EFII 

Quarta - feira 
 

13h50 - 14h40 Física - Weslley                      Início 14/08 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ficha de inscrição e autorização para as Monitorias do 2º semestre 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: ________ 

 

Estou ciente de que a oferta e a permanência das aulas estão condicionadas às              
inscrições dos alunos. Para manutenção da monitoria, será necessário o número mínimo            
de seis alunos  inscritos, bem como a participação e envolvimento efetivo do aluno. 

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

Assinatura do responsável: ___________________________________________ 
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                                   MONITORIAS 2º SEMESTRE 
                                              ENSINO MÉDIO 

 

Horários de Monitoria - 1º e 2ª série EM 

Quinta - feira 
 

14h40 - 15h30 Português - Ana Graziela      Início 22/08 

 

15h50 - 16h40 Física - Valdir                         Início 29/08 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ficha de inscrição e autorização para as Monitorias do 2º semestre 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: ________ 

 

Estou ciente de que a oferta e a permanência das aulas estão condicionadas às              
inscrições dos alunos. Para manutenção da monitoria, será necessário o número mínimo            
de seis alunos  inscritos, bem como a participação e envolvimento efetivo do aluno. 

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

Assinatura do responsável: ___________________________________________ 
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