Senhores pais e alunos,
A Equipe Pedagógica do Colégio Ser, sempre preocupada em auxiliar nossos alunos a
obterem um ótimo rendimento acadêmico e assim, estarem preparados para alcançar
qualquer objetivo, tem a satisfação de dividir com todos, duas ações que foram especialmente
traçadas para ajudá-los.
Todas segundas e quartas-feiras, no contraturno, a partir de 14/05/2018, o Colégio Ser
oferecerá atendimentos individuais, com horários agendados, para os alunos do 3º ano do
Ensino Médio, em Exatas e Linguagens, com o objetivo de sanar as lacunas apontadas pelo
Simulado ENEM. Esta ação, foi apresentada e confirmada com as famílias, previamente pelo
professor Marcelo, via contato telefônico.
As terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h10, a partir 15/05/2018, o Colégio Ser
oferecerá aulas diferenciadas, em formato de cursinho para todos nossos alunos do Ensino
Médio. Nestas aulas, também serão abordados conteúdos de Exatas e Linguagens,
alternando em aulas teóricas e práticas com resolução de exercícios que compõem o ENEM e
principais vestibulares. Para este momento, o Colégio Ser trouxe professores diferentes e
especializados nos assuntos abordados.
Acreditamos que tais ações, resultarão em um plano de estudo personalizado e
maximizará a pontuação dos alunos no ENEM - hoje, reconhecido como o maior mecanismo
de acesso às faculdades do país, via SISU.
Por tratar-se de um momento muito especial e com tamanha responsabilidade, contamos
com a presença de todos alunos do Ensino Médio. Ressaltamos que não haverá custos para
as famílias em nenhumas das ações aqui apresentadas.
Aproveitamos para informar que o Simulado ENEM, disponibiliza uma plataforma de
acompanhamento altamente personalizada, com trilhas de estudos sobre os conteúdos
abordados nas questões. Essa trilha, indicará a ordem de prioridade das habilidades que o
aluno deve estudar para aumentar a sua nota. Ou seja, ela indica qual questão teria maior
impacto na nota do aluno, caso ele tivesse acertado, e coloca essa questão como prioritária
para seus estudos. Foi entregue um login e senha para os alunos para terem acesso a todas
questões aplicadas, correção com resoluções e vídeo-aulas. Por isso, contamos com a
participação das famílias a incentivarem seus filhos a usufruir de mais uma ferramenta de
estudos.
Horários das aulas no contraturno:

Terças-feiras
Horário

1º e 2º anos

3º anos

13h30 às 15h10

Linguagens

Exatas

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

15h30 às 17h10

Exatas

Linguagens

Quintas-feiras
13h30 às 15h10

Exatas

Linguagens

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

15h30 às 17h10

Linguagens

Exatas

Caso haja dúvidas relativas às orientações acima, por favor entrem em
contato

com

a

coordenação:

renata.vassoler@colegioser.com

e

natalia.queiroz@colegioser.com

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

