CIRCULAR 012/ 2017 – 1ª e 2ª séries EM.
Assunto: Vestibulares seriados
Governador Valadares, 20 de outubro de 2017.
Senhores Pais e queridos alunos,
Sabemos que o vestibular seriado é mais uma porta de entrada para federal.
Dessa forma, a fim de apoiar irrestritamente nossos alunos, primando por resultados positivos, ofereceremos uma estrutura
inigualável!
Temos em nosso planejamento anual, já embutido em nossa grade curricular, muitos conteúdos em comum aos vestibulares
da UFJF, UFLA, Unimontes e UFVJM.
Ocorre que alguns itens necessitarão de aulas extras, o que já fizemos na semana do JECI e pretendemos intensificar a
partir do dia 23/10/17 na segunda-feira para 2ª série e na terça-feira para 1ª série, assim como na 1ª semana de dezembro para o
PISM.
Sendo assim, informamos o calendário de aulas:

1ª série
Horário
24 e 31/10
Química - Nirlane
Biologia Kelvin
Intervalo
História - Claudinei
Física - Jesus

14h
14h50
15h40
16h
16h50

Terça-feira
07/11
Química - Nirlane
Geografia - Sueli
Intervalo
Geografia - Sueli
Física - Jesus

Sexta-feira
10, 17 e 24/11
Matemática - Rodlon
Física - Alzira
Intervalo
Matemática - Pedro

14 e 21/11
Biologia - Kelvin
Biologia - Kelvin
Intervalo
Física - Jesus
Biologia - Adriana

 09 e 16/11 – Aulões de Redação (Betiene) – 14h

2ª série
Horário

Segunda-feira
23 e 30/10
Química - Nirlane
Geografia - Ricardo
Intervalo
Física - Edson
Física - Edson
História - Claudinei

14h
14h50
15h40
16h
16h50
17h40



06, 13 e 20/11
Biologia - Kelvin
Física - Jesus
Intervalo
Física - Edson
Química - Nirlane
Química Nirlane

Sexta-feira
10, 17 e 24/11
Física - Alzira
Matemática - Pedro
Intervalo
Matemática - Rodlon

Ressaltamos as datas de provas dos vestibulaers seriados:

Vestibulares Seriados
Faculdade

Data da prova

UFJF GV
Unimontes
UFVJM
UFLA

09 e 10/12
19/11
26/11
18 e 19/11







Atenção: Devido as datas de provas dos vestibulares seriados
alteramos a data de aplicação do Simulado 2, o mesmo será
aplicado nos dias 28 e 29/11. A data de inscrição de 2ª chamada
não será alterada.
Na semana compreendida entre os dias 04 a 08/12 acontecerá um
intensivo PISM (UFJF). Considerar horário da turma A.
O uso do uniforme é obrigatório em todas as aulas.
Os horários de entrada e saída dos alunos respeitarão os horários
previstos para abertura do portão.

Além disto, toda a nossa equipe está à disposição dos alunos, uma vez que é meramente impossível conhecer e trabalhar
todos os editais dos vestibulares disponíveis com as suas respectivas indicações de conteúdos.
Vale ressaltar que esta dinâmica vem nos apresentando muitos resultados positivos em federais e que a participação ativa do
candidato na análise do edital e organização dos estudos é primordial.
Estamos juntos!
Qualquer necessidade, nos sinalize!
Atenciosamente,
Claudio Quintão
Orientador Educacional

Jaqueline Dayrell
Coordenadora Pedagógica

Cristina Alvarenga
Diretora Pedagógica

CIRCULAR 012/ 2017 – 1ª e 2ª séries EM.
Assunto: Vestibulares seriados
Governador Valadares, 20 de outubro de 2017.
Eu,________________________________________________________,

responsável

pelo

(a)

aluno

(a)

________________________________________________________, da ____ª série do Ensino Médio, estou ciente da
programação proposta pelo Colégio Ibituruna.
Ass: _________________________________________________________
Comentário e/ou sugestão:

