
 

                           Horários de Assistência - 9° MA, MB, MC, MD e ME 

        O Colégio Bagozzi disponibiliza aulas de assistência no período do contraturno para os alunos que necessitam de apoio 
pedagógico, favorecendo assim o rendimento escolar. 
Observe abaixo o horário das aulas. 
 

2ª feira 3ª feira 6ª feira 

 

Matemática 
15h55 às 17h25 

 
 

Língua Portuguesa 
14h05 às 15h35 

Ciências 
14h05 às 15h35 

É obrigatório o uso de uniforme, trazer material da disciplina, agenda e carteirinha de identificação.  
A presença do aluno é controlada pela agenda e pelo diário de classe.  

 
Coordenação Pedagógica: Carla Gomez - Ramal: 267 
Orientação Pedagógica: Márcia Karas - Ramal: 271 
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