
 

 

 

Prezadas Famílias, 

O Colégio La Salle oferta, gratuitamente, o serviço de Monitoria de Estudos e Laboratório de 
Redação, no contraturno das aulas regulares, para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
Os componentes curriculares ofertados pela Monitoria são: Língua Portuguesa, Matemática, Física 
e Química. 

No próximo dia 7 de março (segunda-feira) daremos início ao Programa de Monitoria e Laboratório 
de Redação, oportunizando aos participantes novas possibilidades de vivenciar o conhecimento. 
Durante a Monitoria, os estudantes recebem todo o auxílio que precisam em relação às dúvidas e 
dificuldades, não só como preparação para a parte avaliativa, mas também em todo o processo de 
aprendizagem.  

Os serviços de Monitoria e Laboratório de Redação não são ofertados nos dias em que realizamos 
as avaliações trimestrais regulares. 

Devido a pandemia, no primeiro semestre ainda trabalharemos de forma exclusivamente on-line. 

 Para participar do plantão de dúvidas da Monitoria fique ligado aos links de acesso, os dias e 
horários de cada componente curricular, informados logo a seguir. No dia e horário, é só acessar o 
link e participar! 

 Para participar do Laboratório de Redação, o aluno deverá utilizar a Sala Google, no link da sala. 

"Viva Jesus em nossos corações! Para sempre. 

Atenciosamente, 
Simoneuza Oliveira - Coordenação Pedagógica 

 

Horários - Turmas Matutino (191 e 192) 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta 

14h20 --------- --------- --------- Laboratório Redação 

15h10 Física --------- Português --------- 

16h30 Português --------- Química Física 

17h20 --------- Matemática --------- Redação 
 
 

 

Monitores e Links de acesso (191 e 192) 

 Redação - Ana Beatriz: https://meet.google.com/hih-spgr-egs 

 Português - Cristopher: https://meet.google.com/afb-mgcs-irx 

 Física - Lucas Fernandes: https://meet.google.com/mdw-terw-aiy 

 Matemática - Lucas Teixeira: https://meet.google.com/vrr-cwrc-rpj 

 Química - Maria Eduarda: https://meet.google.com/svc-cedd-kyi 
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Prezadas Famílias, 

O Colégio La Salle oferta, gratuitamente, o serviço de Monitoria de Estudos e Laboratório de 
Redação, no contraturno das aulas regulares, para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
Os componentes curriculares ofertados pela Monitoria são: Língua Portuguesa, Matemática, Física 
e Química. 

No próximo dia 7 de março (segunda-feira) daremos início ao Programa de Monitoria e Laboratório 
de Redação, oportunizando aos participantes novas possibilidades de vivenciar o conhecimento. 
Durante a Monitoria, os estudantes recebem todo o auxílio que precisam em relação às dúvidas e 
dificuldades, não só como preparação para a parte avaliativa, mas também em todo o processo de 
aprendizagem.  

Os serviços de Monitoria e Laboratório de Redação não são ofertados nos dias em que realizamos 
as avaliações trimestrais regulares. 

Devido a pandemia, no primeiro semestre ainda trabalharemos de forma exclusivamente on-line. 

 Para participar do plantão de dúvidas da Monitoria fique ligado aos links de acesso, os dias e 
horários de cada componente curricular, informados logo a seguir. No dia e horário, é só acessar o 
link e participar! 

 Para participar do Laboratório de Redação, o aluno deverá utilizar a Sala Google, no link da sala. 

"Viva Jesus em nossos corações! Para sempre. 

Atenciosamente, 
Simoneuza Oliveira - Coordenação Pedagógica 

 

Horários - Turma Vespertino (193) 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta 

9h10 --------- Química --------- Matemática 

10h30 Matemática Física Redação Laboratório Redação 

11h20 Português --------- Física --------- 

 

 

Monitores e Links de acesso (193) 

 Redação - Ana Beatriz: https://meet.google.com/xkm-ssxx-ymv 

 Português - Ana Beatriz: https://meet.google.com/xkm-ssxx-ymv 

 Física - Lucas Fernandes: https://meet.google.com/vre-phig-tii 

 Matemática - Lucas Teixeira: https://meet.google.com/erk-giok-fvk 

 Química - Maria Eduarda: https://meet.google.com/ugt-zwuh-okx 
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