ENSINO FUNDAMENTAL – ENSINO MÉDIO – PRÉ-VESTIBULAR
ESPECÍFICO DE HUMANAS, SAÚDE E EXATAS

Teresina (PI), 10 de agosto de 2016.
Senhores Pais ou Responsáveis, Caros (as) Alunos (as),
Retomando as atividades pedagógicas para o 2º semestre letivo e
buscando desenvolver o aprendizado e o aprofundamento da disciplina de
Matemática, ofereceremos o curso DESCOMPLICANDO A MATEMÁTICA,
associado ao conteúdo de sala de aula, ministrado pelo professor ANTÔNIO ALVES, durante 10 semanas, uma hora e meia semanais. São aulas
de extrema importância, o que permitirá ao aluno uma condição diferenciada para a resolução de questões e o entendimento da disciplina como um
todo. Não se trata somente de um REFORÇO e sim do resgate, ensinamento e aprofundamento de conteúdos.
As datas e horários das aulas serão informados posteriormente, após
a formação das turmas, que devem ter, no mínimo, 25 alunos (as).
Para alcançarmos os objetivos propostos não manteremos em sala de
aula alunos com condutas indevidas, atrapalhando o processo de aprendizado dos demais, podendo este ser excluído do curso se necessário for,
diante de comunicação prévia ao responsável, sem devolução do investimento financeiro.
Para a realização deste projeto, o investimento por aluno será de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) à vista, em taxa única a ser paga até a data de 22 de agosto de 2016 no caixa da escola, ou ainda em três parcelas
de R$ 60,00 (sessenta reais), no cartão ou boleto. Esse investimento cobre
apenas os custos do projeto, como a hora aula do professor e o material
utilizado, tornando viável a participação de todos.
Para confirmar a participação do aluno, é necessária a devolução do canhoto abaixo, preenchido e assinado pelo responsável,
até a data de 18.08.16.
Atenciosamente,
A Coordenação.
------------------------------------------------------------------------------------Ciente, concordo e confirmo a participação do (a) aluno (a) no curso DESCOMPLICANDO A MATEMÁTICA
– 2º Semestre.
Responsável: _________________________________________________________________________
Aluno (a):___________________________________________________________________________
Série: ________________

Turma:__________________

Data: ____ / ____ / 2016.
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