
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2020.
Circular nº 17/2020

Ref. Cronograma de Hangout – 20 a 24 de abril – 1º ano EM

Caros alunos e responsáveis,

Encerramos  mais  uma  semana  agradecendo  a  participação  de  todos  os  alunos  nos  encontros
síncronos com os professores, assim como a participação nas tarefas encaminhadas pelo Maestro. 

Aproveitamos  o momento para  lembrar  que,  apesar  da  distância,  queremos e  precisamos estar
próximos para que a comunicação seja efetiva e possamos, juntos, encontrar a melhor forma de lidar com
essa nova realidade.

Para tanto, lembramos que todas as circulares são encaminhadas por e-mail e ficam disponíveis em
nosso site www.esa.net.br.

Também disponibilizamos 3 números de contato via Whatsapp para uma comunicação mais ágil, que
são:

 Para assuntos relacionados ao Plurall Maestro – 21 98037-8228
 Para outros assuntos – 21 21 98476-7702
 Para atendimento exclusivo dos professores e alunos – 21 98476-7693

Para atender ao público, colocamos à disposição o endereço contato@esa.net.br e nossa Secretaria
permanece aberta nos seguintes horários:

DIAS HORÁRIOS
Segunda-feira 13 h às 17 h

Terça-feira 9 h às 13 h
Quarta-feira 13 h às 17 h
Quinta-feira 9 h às 13 h
Sexta-feira 13 h às 17 h

Conforme a circular nº12/2020, segue o cronograma dos encontros síncronos da próxima semana.

CRONOGRAMA DE 20 a 24 DE ABRIL

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA
7h10 – 8h L. Portuguesa Feriado ***** ***** L. Portuguesa
8h10 – 9h ***** Nacional História ***** Biologia

9h10 – 10h L. Portuguesa (rep. 17/04) Tiradentes História ***** Biologia
10h – 10h30 INTERVALO

10h30 – 11h20 Geografia Feriado Mat. I ***** Química
11h30 – 12h20 ***** Nacional ***** Inglês Química
12h30 – 13h10 Espanhol Tiradentes Filosofia Sociologia Mat. II

Aproveitamos para desejar a todos um excelente final de semana.

Atenciosamente,

Equipe ESA.

mailto:contato@esa.net.br
http://www.esa.net.br/

