
 

Prezados, segue cronograma dos encontros para o Curso Letrus de Aperfeiçoamento de 
Redação. O curso será oferecido gratuitamente aos alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio 
no contra turno, portanto à tarde, em dois horários: 

 Grupo 1 (alunos de números ímpares da chamada)   13h – 14:30h 

 Grupo 2 (alunos de números pares da chamada) 14:50h – 16:20h 
 

O laboratório de informática possui um número definido de máquinas sendo importante 
obedecer ao horário pré-estabelecido. Caso não seja possível, entre em contato com a 
Coordenação para possíveis alterações. 

Os alunos deverão vir devidamente uniformizados entrando pelo portão da Rua 
Itacambira. 

Os alunos que estiverem no grupo 2 poderão aguardar na escola, se desejarem, ocupando 
de maneira ordeira espaços já definidos para estudos. 

A atividade será realizada integralmente na plataforma Letrus no tempo estabelecido pela 
equipe Letrus. Cuidem para que não haja atrasos, prejudicando assim a avaliação e sucesso do 
curso. 

As datas dos nove encontros foram definidas respeitando o calendário da escola e critérios 
da equipe Letrus de São Paulo. Evitaremos alterações, salvo casos alheios a nossa vontade e 
que serão previamente informados. 

Os professores de Língua Portuguesa e Redação definirão os critérios de pontuação junto 
aos alunos. 

O curso Letrus é um investimento feito pela Escola Pio XII para aprimoramento da escrita 
visando alcançar resultados ainda melhores no ENEM onde a redação é muitas vezes, fator 
determinante para ingressar no curso superior.  Aproveitem essa oportunidade. 

    
        Atenciosamente 
        Direção e Coordenação 
 
 
  

2ª série    3ª série   

Encontro 1 27/03 terça-feira  Encontro 1 26/03 segunda-feira 

Encontro 2 24/04 terça-feira  Encontro 2 25/04 quarta-feira 

Encontro 3 28/05 segunda-feira  Encontro 3 30/05 quarta-feira 

Encontro 4 25/06 segunda-feira  Encontro 4 20/06 quarta-feira 

Encontro 5 01/08 quarta-feira  Encontro 5 30/07 segunda-feira 

Encontro 6 03/09 segunda-feira  Encontro 6 29/08 quarta-feira 

Encontro 7 26/09 quarta-feira  Encontro 7 24/09 segunda-feira 

Encontro 8 22/10 segunda-feira  Encontro 8 24/10 quarta-feira 

Encontro 9 29/11 quinta-feira  Encontro 9 28/11 quarta-feira 
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