
AULAS EXTRAS - matemática 
unidade REPÚBLICA

turma fundamental de sábado - iniciada em março  

dia 01 de setembro - das 13H às 16h - prof cardoso 

dia 15 de setembro - das 13h às 16h - prof cardoso  

dia 29 de setembro - das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 

dia 13 de outubro - das 13h às 16h - prof cardoso 

 

turma fundamental de sábado - iniciada em maio  

 dia 01 de setembro - das 13H às 16h - prof marluce 

dia 15 de setembro - das 13h às 16h - prof marluce 

dia 29 de setembro - das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 

dia 13 de outubro - das 13h às 16h - prof marluce 

 

turma fundamental de sábado - ex-alunos 

dia 01 de setembro - das 13H às 16h - prof graça 

dia 15 de setembro - das 13h às 16h - prof graça 

dia 29 de setembro - das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 

dia 13 de outubro - das 13h às 16h - prof graça 

 

 51 3226 2200



AULAS EXTRAS - matemática 
unidade zona sul 

 

 

 

turma fundamental de sábado - iniciada em março  

dia 01 de setembro - das 13H às 16h - prof bruno azambuja 

dia 15 de setembro - das 13h às 16h - prof bruno azambuja 

dia 29 de setembro -  das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 

dia 13 de outubro - das 13h às 16h - prof bruno azambuja 

 

 

 

 

turma ensino médio de sábado - iniciada em março 

 dia 08 de setembro - das 13H às 16h - prof xavier 

dia 29 de setembro - das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 
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AULAS EXTRAS - matemática 
unidade CANOAS 

 

 

 

turma fundamental de sábado - iniciada em março  

dia 01 de setembro - das 13H às 16h - prof JAMUR 

dia 15 de setembro - das 13h às 16h - prof JAMUR 

dia 29 de setembro -  das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 

 

 

 

 

turma ensino médio de sábado - iniciada em março 

 dia 08 de setembro - das 13H às 16h - prof JAMUR 

dia 22 de setembro - das 13h às 16h - prof JAMUR 

dia 29 de setembro - das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 
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AULAS EXTRAS - matemática 
unidade siqueira campos

turma fundamental de sábado - iniciada em março  

dia 22 de setembro - das 13H às 16h - prof MIGUEL 

dia 29 de setembro - das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 

dia 13 de OUTUbro - das 13H às 16h - prof luciano - sala 1 

 

turma fundamental de sábado - iniciada em AGOSTO 

dia 08 de setembro - das 13H às 16h - prof LUCIANO 

dia 22 de setembro - das 13h às 16h - prof LUCIANO 

dia 29 de setembro - das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 

dia 13 de outubro - das 13h às 16h - prof LUCIANO - sala 1 

 

turma ensino médio de sábado - iniciada em junho 

 dia 01 de setembro - das 13H às 16h - prof xavier 

dia 08 de setembro - das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 15 de setembro - das 13h às 16h - prof xavier 

dia 29 de setembro - das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 

dia 13 de outubro - das 13h às 16h - prof xavier 

 

turma médio de sábado - iniciada em março 

dia 01 de setembro - das 13h às 16h - prof alex 

dia 08 de setembro - das 13H às 16h - prof MIGUEL 

dia 15 de setembro - das 13h às 16h - prof miguel 

dia 29 de setembro - das 13h às 16h - simulado de matemática 

dia 06 de outubro - das 13h às 16h - simulado de português 
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