
CIRCULAR 011/ 2017 – 3ª série EM. 
Assunto: Orientações funcionais para encerramento do ano letivo 
Governador Valadares, 06 de outubro de 2017. 
 

 
Senhores Pais e queridos alunos, 
 
Aproximamos da data mais esperada do ano: ENEM.  
Sentimentos de dever cumprido, ansiedade, insegurança... são comuns nessa fase e com eles, aumenta a nossa 

responsabilidade de oferecer tranquilidade e confiança aos nossos alunos 
Pensando assim, reorganizamos estrategicamente a agenda do aluno, a saber:    

     
ANTES DO ENEM 

1) Programação especial nos dias listados abaixo, de 18h às 21h, com aulões dos professores: 
Dia 09/10: 
Pedro Costa – PROBABILIDADE: aumente as suas chances no Enem 
Thaine Salgado  – ECOLOGIA 
Dia 10/10: 
Fausto Cardoso – BIOMAS BRASILEIROS; processo de devastação e exploração intensiva 
Ana Cláudia – SIMPLIFICANDO A ESTEQUIOMETRIA 
Dia 11/10: 
Marcos Pacheco – GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO:conceitos e teorias demográficas 
Hudson Roati – A HISTÓRIA DO BRASIL NO ENEM 
 

2) Aula normal na semana compreendida entre os dias 16 a 18/10. 
* O simulado 3 será aplicado a partir das 7h nos dias 19 e 20 (ATENÇÃO para alteração de data). 
   Dia 18 - último dia de horário fixo com a 3ª série (regularidade dos alunos por turma).  
 
** A partir desta data, começamos a trabalhar com zona de interesse específico, ou seja, se AUTORIZADO pelos 
pais, cada aluno assistirá às aulas que melhor lhe convier a partir da análise de aulas escaladas. 
Partimos do pressuposto de que, nessa reta final, todo o foco deve ser específico e que o aluno deve ter autonomia 
para traçar estratégias de estudo. 
*** Nenhum aluno será liberado das aulas. 
 
    3) Dia 23/10 a 10/11, inclusive de segunda à quarta, no turno vespertino e sábado  
a)  Os alunos do 3º B irão para sala 1 do TOP, do 3º C para sala 2 do TOP e do 3º A serão divididos entre salas 1 e 2 
do TOP (divulgaremos as listagens nas salas). 
 
b) Será divulgado, via portal e grupo fechado de alunos no facebook, o novo horário de aulas com o respectivo 
conteúdo a ser abordado e local.  
* Eventualmente podemos escalar aulas extras. Nesse caso, avisaremos via portal. 
** Nenhum aluno estará liberado das aulas. 
*** Comunicamos programação de aulões para conclusão da revisão da 3ª série 
**** Local: Sala 24  
 

 Segunda-feira Terça-feira Sexta-feira 
 23 e 30/10 06/11 24 e 31/10 07/11 20, 27/10, 10/11 

14h Biologia – Kelvin Química – Nirlane Soc.– Claudinei Biologia – Kelvin Mat. – Pedro 
14h50 Química – Nirlane Matemática – Pedro Geografia – Sueli Biologia – Kelvin Mat. – Rodlon 
15h40 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

16h História – Claudinei Matemática - Pedro  Geografia – Sueli Física – Jesus Física – Alzira 
16h50 História – Claudinei Física – Edson Biologia – Adriana  Biologia – Adriana Química - Nirlane 
17h40 Física - Edson Física - Edson Química – Virginia Química – Virginia   

 
c) Paralelamente à programação que ocorrerá no TOP, a equipe de professores da 3ª série ficará à disposição nas 
salas da fonte, respeitando a seguinte organização: 
    Horário da 3ª série A -  aulas específicas de acordo com demanda. 
    Horário da 3ª série B - resolução de questões - TQF. 
      
d) Dia 01/11, quarta-feira - programação diferenciada. Um momento voltado para espiritualidade e relaxamento! 
    O investimento é de R$25,00 para cobrir os custos da condução até a chácara Recanto Calazans e da alimentação 
(almoço e lanches).  
    O valor deve ser entregue até o dia 26/10 na secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 



PARÁGRAFO ÚNICO 
* Para controle interno, pedimos que os alunos utilizem a portaria da Rua Olegário Maciel (do TOP) e permaneçam 
presentes no horário regular de aulas ofertadas.  
O fluxo de entrada e saída será controlado pela catraca nessa portaria.  Para isto, todos serão cadastrados nela. 

 
   05 e 12/11/17  ENEM:  HORA DO ALUNO MOSTRAR QUE A VAGA JÁ É DELE!!! 
                         Desejamos muito sucesso! 
               
APÓS O ENEM:    
   a) Sabemos que é um momento voltado para vestibulares de faculdades particulares e com 
interesses muito variados entre os alunos, uma vez que determinados cursos cobram certos conteúdos (disciplinas 
específicas) e outros não. 
   Assim, para auxiliá-los da melhor maneira possível, os alunos da 3ª série assistirão às aulas A PARTIR DO DIA 
16/11 junto com o TOP (cursinho). O horário de aulas será divulgado no grupo fechado de alunos do facebook. 
      Os professores da 3ª série estarão de plantão para tirar dúvidas específicas e, eventualmente, conforme 
necessidade dos alunos, poderão marcar aulões preparatórios para determinados vestibulares. 
 
 
APRESENTAÇÃO TEATRAL:   
PAIS, FAMILIARES E ALUNOS SÃO NOSSOS CONVIDADOS ESPECIAIS! 
 
29/11/17 -  grupos 1 e 2 
30/11/17 - grupo 3  

a) No dia 14/11/17, terça-feira, faremos uma reunião às 8h para todos os alunos na sala 24 a fim de instruí-los 
sobre o teatro. 

b) O ingresso da peça teatral deve ser retirado com o SOE até o dia 24/11/17,sexta-feira. 
c) Em respeito ao número de cadeiras no auditório, cada aluno tem o direito de retirar 2 ingressos para o dia da 

sua apresentação e 1 para o outro dia. 
 
ORIENTAÇÕES PARA O FECHAMENTO DA ETAPA 
Como flexibilizamos os horários dos alunos e não encontraremos com as turmas na formação original, faz-se 
necessário observar o calendário com prazos de inscrições, escala de provas e liberação de resultados. 
Reforçaremos a comunicação via portal e grupo fechado de alunos no facebook. 
 
ENCERRAMENTO 3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO: 
 
a) Celebração em Ação de Graças: 08/12/17 (sexta-feira) às 20h 
            Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças 
 
 Convidamos pais, alunos e familiares para celebrarmos a conquista desta etapa tão importante que marca a 
vida de cada um de nós. 
 
- Os alunos devem estar com a blusa feita especificamente para a 3ª série, calça preta e chegar às 19h30min para a 
devida organização da celebração. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 
Agradecemos imensamente a confiança depositada em nosso trabalho e desejamos que o ano vindouro seja repleto de 
realizações! 
 
Atenciosamente, 
   Claudio Quintão                                         Jaqueline Dayrell                               Cristina Alvarenga    
Orientador Educacional                       Coordenadora Pedagógica                                Diretora Pedagógica  
 
CIRCULAR 011/ 2016 – 3ª série EM. 
Assunto: Orientações funcionais para encerramento do ano letivo 
Governador Valadares, 06 de outubro de 2017. 

 
 
Eu, ________________________________________________________, responsável pelo (a) aluno (a) 
________________________________________________________, da 3ª série ____, estou ciente da 
programação proposta pelo Colégio Ibituruna e 
(     ) autorizo o (a) aluno (a) a escolher as aulas que deseja assistir, entrando e saindo do colégio quando melhor lhe 
convier. 
(    ) NÃO autorizo a saída, fazendo-se necessária a participação obrigatória do(a) aluno no horário regular de aulas. 
 
Ass: ________________________________________________________________________    


