COMUNICADO 26/2021
ASSUNTO: LABORATÓRIO DE ESTUDO - PLANTÃO DE DÚVIDA
Campinas, 03 de março de 2021.
LABORATÓRIO DE ESTUDO EF2 - Plantão de dúvidas
É um projeto do colégio Liceu que visa atender aos alunos que apresentam dificuldades
recorrentes ou dúvidas pontuais em conteúdos de Língua Portuguesa e de Matemática.
Em Língua Portuguesa, nosso foco concentra-se em : leitura, interpretação e
gramática Isso permite uma melhor contextualização entre o estudo da disciplina e sua prática
social e discursiva.
Em Matemática, os temas abordados têm como foco os conceitos fundamentais de
cada ano.
Durante as aulas, o professor promove ações para a retomada desses conceitos. A
ludicidade e debate têm um papel central no momento da revisão, para que o aluno se torne
parte do processo, assim como, a aplicação de exercícios, como forma de fixação dos
conteúdos trabalhados.
O objetivo dos plantões de dúvidas é esclarecer e orientar o aluno com relação às suas
dúvidas ou dificuldades, para que possa participar efetivamente em suas aulas regulares.
Para cada Componente Curricular, cada ano é contemplado com aulas semanais on
line através da plataforma Teams, de acordo com os seguintes horários:
.

Dia

3ª feira

Horário
14h14h50
14h5015h40
15h4016h30
16h3017h20

Início das aulas
Término das aulas

6º ano
Matemática
Prof Luiz
Matemática
Prof Luiz
L.P
ProfªClaudia
L.P
ProfªClaudia

7º ano
Matemática
Profª Angela
Matemática
Profª Angela
L.P
ProfªIsabel
L.P
ProfªIsabel
1º semestre
9 de março
22 de junho

8º ano
L.P
ProfªClaudia
L.P
ProfªClaudia
Matemática
Prof Luiz
Matemática
Prof Luiz

9º ano
L.P
ProfªIsabel
L.P
ProfªIsabel
Matemática
Profª Angela
Matemática
Profª Angela

2º semestre
3 de agosto
30 de novembro

Agradecemos antecipadamente a parceria e colocamo-nos à disposição para eventuais
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Renata Penteado
Coordenadora Pedagógica

Rua Baronesa Geraldo de Resende, 330
Guanabara – Jdm. Nossa Senhora Auxiliadora

Ângela Negrão
Orientadora Educacional

(19) 3744-6900
www.liceu.com.br

