
São Paulo, 22 de fevereiro de 2016. 

                                                                        Tardes Matemáticas 

Caros pais e alunos do Ensino Médio, 

 

A partir de 01/03 retomaremos as atividades das Tardes Matemáticas.  

Aos que estão chegando neste ano ao Ensino Médio ou ao Colégio Equipe, gostaríamos de contar que nesses 

encontros os alunos entram em contato com ideias matemáticas de uma forma diferente, utilizando jogos, 

brincadeiras, desafios lógicos e problemas para que tenham oportunidade de tirar dúvidas,  aprofundar 

conhecimentos, relembrar conteúdos que ficaram esquecidos ou aprender conceitos que não entenderam 

completamente.   

 

As Tardes Matemáticas continuarão acontecendo às terças-feiras, das 13h45 às 15h45. 

 

As aulas permanecem destinadas a todo o Ensino Médio, com participação opcional. Os interessados em 

comparecer deverão fazer sua inscrição a cada 6ª feira, com a professora de Matemática. 

Manteremos as convocações para alunos que já apresentaram dificuldades no tema a ser abordado na semana.  

Segue abaixo a organização das temáticas de março a junho para as Tardes Matemáticas. A programação de 

agosto a novembro será divulgada no início do segundo semestre. 

Um abraço, 

Roseana Pellozo 

Professora de Matemática do Ensino Médio 

DATA TEMA 

01/03 Plano Cartesiano – Localização através de duas informações 

08/03 Plano Cartesiano – Reta: Variação linear 

15/03 Área de figuras planas e outros tópicos de geometria 

22/03 Área de figuras planas e outros tópicos de geometria 

29/03 Simetrias – Mosaicos de Escher 

05/04 Simetrias – Mosaicos de Escher 

12/04 Porcentagem: Impostos! 

19/04 Porcentagem: Impostos! 

26/04 Orientação de Estudos 1ª série – alunos convocados 

03/05 Orientação de Estudos 1ª série – alunos convocados 

10/05 Orientação de Estudos 1ª série – alunos convocados 

17/05 Orientação de Estudos 1ª série – alunos convocados 

24/05 Orientação de Estudos 1ª série – alunos convocados 

31/05 Orientação de Estudos 1ª série – alunos convocados 

07/06 Orientação de Estudos 1ª série – alunos convocados 

14/06 Leitura Crítica – Gráficos 

21/06 Leitura Crítica – Valores absolutos e porcentagem 

 


