
Vitória da Conquista, 21 de fevereiro de 2018.
 
 
Circular Fundamental 2:  01/2018
Assunto: Plantão de dúvidas
 
 
Prezados responsáveis,
 
A partir do dia 05/03 a Nova Escola voltará a oferecer o Plantão de Dúvidas aos alunos do Ensino 
Fundamental 2. Trata-se de um encontro semanal por disciplina, com data e horário definidos (ver anexo)
e a participação do aluno acontece conforme o interesse e a necessidade de esclarecer dúvidas sobre os 
conteúdos trabalhados. 
 
Não se trata de aula extra ou reforço escolar. Nesse contexto, preconiza-se que o aluno estude, faça suas 
atividades e venha para o plantão dirimir dúvidas que surgiram após os estudos e tarefas executadas.
O material didático é indispensável.
 
A frequência ao plantão de dúvidas será monitorada. O estudante deve procurar a coordenadora - Aline e 
pegar uma ficha que será preenchida com o nome, a disciplina de interesse e o tema da dúvida. Essa ficha 
precisa ser trazida no horário do plantão e entregue ao professor, na sala de aula, assim controlamos a 
frequência e o objetivo. 
 
O aluno que pegar a ficha, vir para a escola e não participar do plantão, perderá o direito ao plantão 
seguinte da referida disciplina.
 

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 

Atenciosamente,

Aline de Queiróz Fernandes - Coordenadora Ensino Fundamental 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   QUADRO DE HORÁRIOS 2018– PLANTÃO DE DÚVIDAS– EF2 

DIA DA SEMANA DISCIPLINA SÉRIES PROFESSOR (A) HORÁRIO 
Segunda-feira História e Cria 8º e 9ºs Naira 14 às 14:50h 

Segunda-feira Ciências 6º ao 9º Coral 17 às 17:50h 

Segunda-feira História / CRIA  6º e 7º  Nallygia 16:10 às 17h 

Terça-feira Língua Portuguesa  7ºs e 8ºs Roberta 17:40 às 18:30h 

Quarta-feira Matemática 6ºs anos Cau Das 14 às 18:30h 

Quarta-feira Inglês 6º ao 9º Bruno 15h 

Quarta-feira Língua Portuguesa  6ºs e 9º Tamiles 16:10 às 17h 

Quarta-feira Geografia  6º ao 9º Luciana 16:50 às 17:30h 

Quarta-feira Matemática  7ºs, 8º e 9ºs Adriana 17:10 às 18h 

Quarta-feira Redação/Espanhol 6º ao 9º Érica 17:40 às 18:30h 

 

 

Pensando, vivendo e fazendo educação. 
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	Horários de plantão

