
        INSTRUÇÕES PARA  PRODUÇÃO E ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO DE REDAÇÃO 

9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – II ETAPA 

1. A proposta do Laboratório de Redação do 9º ano estará disponível no site da escola no 

período de 16 a 23/04. O aluno deverá ler com atenção a proposta e redigir sua redação com 

capricho, observando a grafia das palavras bem como a letra legível, evitando rasuras e 

borrões. 

2. O agendamento do atendimento do laboratório de Redação estará disponível no site da 

escola. Você deverá acessar o site e anotar dia e horário para ser atendido. 

3. No dia e hora de seu agendamento, entre no link disponibilizado na plataforma para corrigir 

com a professora. Lembre-se de estar com seu texto original em mãos e uma caneta para 

realizar as correções necessárias 

REGRAS PARA O ALUNO QUE OPTOU PELO ENSINO PRESENCIAL: 

4. O aluno fará sua redação em casa, na FOLHA PADRÃO DE REDAÇÃO PLENUS, utilizando 

caneta preta e com letra legível. 

5. A Redação deverá ser entregue na escola no período de 19 a 23/04 (sexta-feira) em 

horário comercial, devidamente identificada (nome completo, série/turma, nome do 

professor). 

REGRAS PARA O ALUNO QUE OPTOU PELO ENSINO REMOTO: 

1. O aluno fará sua redação em casa, na FOLHA PADRÃO DE REDAÇÃO PLENUS, 

utilizando caneta preta e com letra legível. 

 

2. Depois da escrita da sua redação, o aluno deverá tirar uma foto ou scanear seu 

texto de forma nitida e enviá-lo para o e-mail da turma 

plenuspetrolina9ano@gmail.com, até às 18h, do dia 23/04 (sexta-feira). 

 

3. A nota do laboratório está condicionada ao atendimento individual 

realizado pelo professor. Ex: o aluno fez a redação de laboratório e 

enviou para o email, mas no dia agendado para o seu atendimento não 

entrou no link para realizar sua correção, sua redação não será 

corrigida, portando ele estará automaticamente na 2ª chamada de 

laboratório de Redação (ver calendário de 2ª chamada no site da 

escola). 
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INSTRUÇÕES PARA  PRODUÇÃO E ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO DE REDAÇÃO 

1º  e 2º ANO – ENSINO MÉDIO – II ETAPA 

Estará disponível no site da escola as propostas do LABORATÓRIO DE REDAÇÃO 

para leitura e apreciação dos nossos alunos – EIXOS TEMÁTICOS, bem como a 

FOLHA PADRÃO DE REDAÇÃO PLENUS A PARTIR DO DIA: 16/04 

ALUNOS PRESENCIAIS: 

1. A AVALIAÇÃO SERÁ REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL  NA ESCOLA , 

COM HORÁRIO E DATA PREESTABELECIDOS PELA COORDENAÇÃO. 

 

1 º ANO ENS. MÉDIO: 

DIA: 23/04 (SEXTA-FEIRA) 

HORÁRIOS: 

TURMA D: 8h30 às 10h30 

TURMAS A,B,C: 15h às 17h 

 

2 º ANO ENS. MÉDIO: 

DIA: 20/04 (TERÇA-FEIRA) 

HORÁRIOS: 

TURMA D: 8h30 às 10h30 

TURMAS A,B,C: 15h às 17h 

 

2. O aluno deverá comparecer à escola devidamente fardado, com todo o 

material individual ( CANETA PRETA TRANSPARENTE) a ser utilizado no 

momento da avaliação e obedecendo as regras de prevenção ao COVID-19. 

 

ALUNOS REMOTOS: 

4. Os alunos que optaram pelo ensino exclusivamente remoto, acessarão o 

tema da avaliação no site da escola em horário estabelecido (ver abaixo) e 

farão  sua redação em casa, na FOLHA PADRÃO DE REDAÇÃO PLENUS, 

COM TEMPO CRONOMETRADO ( ver abaixo) e enviarão para o email da 

turma devidamente   identificada ( nome completo, turma, nome do 

professor,   tema). A redação deverá ser escrita com caneta preta e a em 

letra legível. 

5. A digitalização da sua redação( foto ou scaneamento) deverá estar nítida. 

6. Atenção: Redação enviada fora do horário estabelecido, não será aceita. 

Nesses casos, o aluno fará 2ª chamada, de acordo com o calendário de 

avaliação. 

7. O email deverá estar identificado. Ex: AVALIAÇÃO LABORATÓRIO DE 

REDAÇÃO. 

 

 



8. DATA E HORÁRIO 

1 º ANO ENS. MÉDIO: 

DIA: 23/04 (SEXTA-FEIRA) 

HORÁRIOS: 

TURMA D: 8h30 às 11h 

TURMAS A,B,C: 15h às 17h30 

 

2 º ANO ENS. MÉDIO: 

DIA: 20/04 (TERÇA-FEIRA) 

HORÁRIOS: 

TURMA D: 8h30 às 11h 

TURMAS A,B,C: 15h às 17h30 
 

9. EMAILS PARA ENVIO DA REDAÇÃO: 

1º ANO ENSINO MÉDIO: plenuspetrolina1em@gmail.com 

2º ANO ENSINO MÉDIO: plenuspetrolina2em@gmail.com 

10. AGENDAMENTO ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO ( PRESENCIAL E 

REMOTO). 
 

a. TODOS OS ALUNOS SERÃO ATENDITOS PELO PROFESSOR 

PARA CORREÇÃO DA  AVALIAÇÃO DE FORMA REMOTA. No dia e 

hora de seu agendamento, entre no link disponibilizado na plataforma 

para corrigir sua redação com o professor. Lembre-se de estar com 

seu texto original em mãos e uma caneta para realizar as correções 

necessárias 

b. O agendamento estará disponível no site da escola 

 

11. A nota do laboratório está condicionada ao atendimento individual 

realizado pelo professor. Ex: o aluno fez a redação de laboratório e 

enviou para o email, mas no dia agendado para o seu atendimento não 

entrou no link para realizar sua correção, sua redação não será 

corrigida, portando ele estará automaticamente na 2ª chamada de 

laboratório de Redação( ver calendário de 2ª chamada no site da 

escola) 
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 INSTRUÇÕES PARA  PRODUÇÃO E ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO DE REDAÇÃO 

3º ANO – ENSINO MÉDIO – II ETAPA 

 

Estará disponível no site da escola a FOLHA PADRÃO DE REDAÇÃO PLENUS. 

ALUNOS PRESENCIAIS: 

1. A AVALIAÇÃO SERÁ REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL  NA ESCOLA , 

COM HORÁRIO E DATA PREESTABELECIDOS PELA COORDENAÇÃO. 

 

3 º ANO ENS. MÉDIO: 

DIA: 19/04 (SEGUNDA-FEIRA) 

HORÁRIOS: 

TURMA D: 8h às 10h 

TURMAS A,B,C: 15h às 17h 

 

 

2. O aluno deverá comparecer à escola devidamente fardado, com todo o 

material individual ( CANETA PRETA TRANSPARENTE) a ser utilizado no 

momento da avaliação e obedecendo as regras de prevenção ao COVID-19. 

 

ALUNOS REMOTOS 

3. Os alunos que optaram pelo ensino exclusivamente remoto, acessarão o 

tema da avaliação no site da escola em horário estabelecido (ver abaixo) e 

farão  sua redação em casa, na FOLHA PADRÃO DE REDAÇÃO PLENUS, 

COM TEMPO CRONOMETRADO ( ver abaixo) e enviarão para o email da 

turma devidamente   identificada ( nome completo, turma, nome do professor,   

tema). A redação deverá ser escrita com caneta preta e a em letra legível. 

4. A digitalização da sua redação( foto ou scaneamento) deverá estar nítida. 

5. Atenção: Redação enviada fora do horário estabelecido, não será aceita. 

Nesses casos, o aluno fará 2ª chamada, de acordo com o calendário de 

avaliação. 

6. O email deverá estar identificado. Ex: JOÃO PAULO - 1ºA - AVALIAÇÃO 

LABORATÓRIO DE REDAÇÃO. 

 

 

 

7. DATA E HORÁRIO 

3 º ANO ENS. MÉDIO: 

DIA: 19/04 (SEGUNDA-FEIRA) 

HORÁRIOS: 



TURMA D: 8h às 10h30 

TURMAS A,B,C: 15h às 17h30 

 

 

8. EMAIL PARA ENVIO DA REDAÇÃO: 

3º ANO ENSINO MÉDIO: plenuspetrolina3em@gmail.com 

9. AGENDAMENTO/ ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO ( PRESENCIAL E 

REMOTO). 
 

a. TODOS OS ALUNOS SERÃO ATENDITOS PELO PROFESSOR PARA 

CORREÇÃO DA  AVALIAÇÃO DE FORMA REMOTA. No dia e hora de 

seu agendamento, entre no link disponibilizado na plataforma para 

corrigir sua redação com o professor. Lembre-se de estar com seu texto 

original em mãos e uma caneta para realizar as correções necessárias 

O agendamento estará disponível no site da escola. 

10. A nota do laboratório está condicionada ao atendimento individual 

realizado pelo professor. Ex: o aluno fez a redação de laboratório e 

enviou para o email, mas no dia agendado para o seu atendimento não 

entrou no link para realizar sua correção, sua redação não será 

corrigida, portando ele estará automaticamente na 2ª chamada de 

laboratório de Redação( ver calendário de 2ª chamada no site da escola) 
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