
 

            
 
 
 

A partir de 17 de maio estaremos iniciando o Projeto PISM 2022. Seguem abaixo as informações e os prazos: 

 

 Aulas para os alunos do 9º ano ao Ensino Médio. 

 

 As aulas acontecerão nos meses de maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro. 

 

 O número de aulas por componente será diversificado, de acordo com a matriz curricular do PISM, 

totalizando uma média de 100 aulas, distribuídas em 23 semanas. 

 

 As aulas acontecerão terças e quintas, no turno da tarde. Sendo que em uma semana o aluno assistirá às 

aulas na terça-feira, e na semana seguinte assistirá às aulas quinta-feira, de acordo com o horário dos 

professores. Estes horários serão enviados em breve. 

 

 Não haverá um horário de recreio programado. Os alunos terão a liberdade de fazer o lanche no horário 

combinado com os professores. 

 

 Caso seja necessário, no período próximo à prova, algumas aulas poderão acontecer aos sábados. 

Informaremos com antecedência. 

 

 O valor total do pacote de aulas para alunos do Colégio será R$ 700,00 à vista com pagamento no ato da 

inscrição ou em 3 parcelas de 250,00 (1ª parcela no ato da inscrição, 2ª parcela em 10/08 e 3ª parcela em 

10/10). Estes pagamentos deverão ser realizados em dinheiro.  

 

 Alunos de outras instituições também poderão participar do Projeto. O valor será R$850,00 (1ª parcela no 

ato da inscrição – 350,00, 2ª parcela em 10/08 – 250,00 e 3ª parcela em 10/10 – 250,00). Estes 

pagamentos deverão ser realizados em dinheiro.  

 

 O aluno com bolsa integral e/ou parcial deverá pagar o mesmo valor, visto tratar-se de uma atividade extra. 

 

 A inscrição deverá ser feita entre os dias 02 e 13/05, das 8h às 16h, no setor financeiro do Colégio. 

 

3as feiras – 13h às 16h 5as feiras – 13h às 16h 

Matemática – Geografia – Química - Biologia História – Língua Portuguesa – Literatura - 

Física 

17/05 – 31/05 – 14/06 – 28/06 – 09/08 – 

23/08 – 

06/09 – 20/09 – 04/10 – 18/10 – 01/11 – 

22/11 

26/05 – 09/06 – 23/06 – 04/08 – 18/08 – 

01/09 – 15/09 – 29/09 – 13/10 – 27/10 – 

10/11 

 

Atenciosamente! 

Equipe Técnico-Pedagógica 

 

 


