
    

  Comunicado nº 11                                                                    Curitiba, 10 de maio de 2021. 
 
 
 

 

ASSUNTO: Oficina de Redação - Ensino Médio 
 
 

Senhores Pais e Estudantes: 
 
 
 
 
 

As Aulas de Redação objetivam ampliar o repertório textual do estudante, permitindo-
lhe apropriar-se de ações como selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 
fatos, opiniões e argumentos. Desse modo, o estudante terá um momento além das aulas 
regulares para a prática de produções textuais no padrão das competências avaliadas pelo 
ENEM e principais vestibulares.  

As Aulas de Redação se desenvolvem de forma dinâmica, com produção escrita 
para domínio dos mais diferentes gêneros textuais. Elas serão ofertadas aos estudantes do 
Ensino Médio – sem custo adicional às famílias – e de forma síncrona, ou seja, transmitidas 
pela mesma Plataforma da Microsoft Teams, assegurando a participação efetiva dos 
estudantes que se encontram no Ensino Remoto por opção da família e/ou Atestado 
Médico.  

Vale ressaltar que a aula prática de Redação é relevante para a classificação nos 
concursos vestibulares e ENEM, e o modo presencial será uma grande oportunidade para 
retomar o período em que não foi possível a realização da Oficina. 

Os encontros acontecerão semanalmente, às 5ª feiras, a partir do dia 
20/05/2021, com a professora Deise, conforme horário abaixo: 
 

HORÁRIO TURMA         LOCAL 
13h40 às 14h30 3º EM A      

   Salão São José 
 

14h30 às 15h20 2º EM A e B 
15h20 às 16h10 1º EM A e B 

 

 
NOTA: Nas atividades de contraturno, é obrigatório o uso completo do uniforme, do 
material solicitado e da Agenda Escolar. Haverá Diário de Classe, com registro de 
presença e conteúdo. 

Maiores informações na Orientação Educacional e/ou Coordenação Pedagógica.                                 
Atenciosamente, 

                                          Ir. Leonides Selhorst 
                                      Direção 

 
 

 ----------------Devolutiva obrigatória de todos os estudantes à Orientação Educacional até dia 20/05/2021. 
 
 

 

TERMO DE CIÊNCIA -  OFICINA DE REDAÇÃO 
ENSINO MÉDIO 

 

ESTUDANTE: _____________________________________ANO: _____ TURMA:_____ 
Eu, ____________________________________________________________________, 
autorizo meu (minha) filho (a) a participar da Oficina de Redação. 
(     ) Presencial. 
 

(     ) Remoto. Justificativa: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Assinatura dos pais e/ou responsáveis: ___________________/____________________ 
 
Fone para contato:  _______________e-mail: __________________________________ 
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