Goiás, 25 de fevereiro de 2019.

COMUNICADO
- 2º e 3º anos do Ensino Médio –
Senhores Pais e Responsáveis,
Comunicamos a continuidade do projeto Redação Semanal, em que os alunos do 2º e 3º anos
do Ensino Médio produzem um texto dissertativo-argumentativo por semana, referente às aulas
convencionais da disciplina de Redação, cuja grade de correção segue, à risca, a Matriz de Referência
para Redação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. A redação é corrigida por um
profissional com formação específica na área, e isso gera um custo extra.
Desta forma, solicitamos o investimento de R$15,00 (quinze reais mensais) a partir deste mês
de fevereiro – que podem ser pagos junto com a mensalidade – a fim de custearmos essa despesa. Os
textos começaram a ser produzidos no início de fevereiro e se estenderão pelos meses de março, abril,
maio, junho, agosto, setembro e outubro. Portanto, só nesses meses é que os senhores farão essa
contribuição. Nesse projeto, é obrigatória a participação dos alunos do 2º e 3º anos.
À oportunidade, informamos que os Aulões (aula de uma disciplina específica com a duração
de duas horas) e o curso Redação para o ENEM, peculiar ao 3º ano, iniciar-se-ão após o Carnaval.
Os aulões serão ministrados semanalmente, às segundas-feiras, das 19h às 21h, e o curso de redação
acontecerá, também semanalmente, às quartas-feiras, das 20h às 21h. Os alunos do 3º ano NÃO
pagarão adicional pelos Aulões e nem pelo curso Redação para o ENEM, visto que o rateio mensal
da turma é diferenciado e já prevê esses custos.
Estamos abrindo a possibilidade para alunos do 2º ano frequentarem os Aulões e o curso
Redação para o ENEM, caso haja interesse. Nesse caso, deverá haver a contribuição adicional: R$
30,00 (trinta reais) mensais pelo pacote (Aulão e curso Redação para o ENEM), ou R$20,00 (vinte
reais) mensais caso o aluno opte por só uma das possibilidades.
É importante esclarecer que a participação nos Aulões e no curso Redação para o ENEM é
obrigatória aos alunos do 3º ano e voluntária aos alunos do 2º ano. O calendário dos aulões será
publicado em breve.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, caso haja necessidade.
Atenciosamente,
A Direção

