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Carta dos Diretores Gerais

Primeiramente, gostaríamos de parabenizar todos os aprovados em nosso Processo
Seletivo de Professores 2022. É com enorme gratidão que receberemos vocês, novos
membros da equipe de voluntários do Cursinho Areguá, para uma jornada de muita dedicação
e aprendizado mútuo em nossa Santa Casa.

Todos vocês serão protagonistas de uma das partes mais importantes da vida de
nossos futuros alunos: o preparo para o ingresso na graduação dos sonhos. Seja como
transmissor de conteúdo acadêmico, formador de opinião ou amparador de anseios e
angústias, a responsabilidade será grande no ano que se segue.

Tenham em mente que toda a nossa equipe de diretores, antigos professores,
padrinhos e demais funcionários do Cursinho Areguá está ansiosa para apoiá-los nessa
missão. Contando também com o apoio integral do Anglo Vestibulares, temos a certeza em
dizer que vocês estão plenamente assistidos neste caminho altruísta que permeia o processo
ensino-aprendizagem.

Por fim, gostaríamos de reiterar os nossos valores enquanto associação filantrópica.
Devemos promover a educação como recurso de inclusão e transformação social, oferecendo
não apenas a melhor oportunidade de desempenho acadêmico na realização do vestibular
desejado, como fazê-lo levando sempre em consideração o respeito às diversidades
sócio-econômico-culturais.

Obrigado,

__________________________

Gustavo Motta Mil Homens

Diretor Geral do Cursinho Areguá

________________________

Luana Campos

Diretora Geral do Cursinho Areguá
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ATENÇÃO: Todos os candidatos aprovados devem responder à mensagem recebida via

WhatsApp, confirmando o interesse pela vaga de professor voluntário, da seguinte forma: “Eu,

[nome do candidato], confirmo interesse pela vaga de professor voluntário no Cursinho Areguá”.

Uma vez manifestado o interesse, atente-se ao seu email, onde você receberá o Termo de

Responsabilidade do Professor Voluntário. Esse documento aborda as obrigações, proibições,

funções primordiais e a postura esperada de um professor Areguá. Portanto, é imprescindível que ele

seja lido integral e atentamente. Esse documento deverá ser assinado e enviado para

pscursoaregua@gmail.com até o dia 18/12/2021.

Atualidades
Beatriz Costa Céspedes
Olivia Naves Rodrigues

Biologia A
Enzo Baldas Skuk
Julia Pereira Nogueira Mendonça

Biologia B*
Lucas Bruscatto
Pedro Henrique Moraes de Palma

Escolas Literárias
Alice Xavier de Oliveira Garrido
Vinícius Finisguerra Vianna

Física A
Eduarda Jacintho Sanches
Vinicius Carlos Jacobs

Física B
Raphael Ivan Mourad Santos

Geografia
Rafaella Martins Boiati
Rodrigo Giorjão Figueiredo

Gramática e Texto
Arthur Kerber Shigueoka
Lara Hossepian Hojaij

História B
Laura Gomes Langeli

Inglês
Sophia Massafelli Battistuta

Matemática B
Nicolas Junji Sonohara Kuramae

Matemática C
Millena Costa Silveira

Obras Literárias
Caio Vinicius Pesseti

Química A
Ana Flávia Junqueira Camargo

*Errata ao Edital de Professores 2022: tendo em vista a desistência da vaga de professor de Biologia B declarada pelo titular

desta, Luis Eduardo Coelho, durante o andamento do processo seletivo, a Diretoria declara aumentada em uma vaga a

seleção de professores de Biologia B. Portanto, estão convocados dois professores para lecionar essa frente. Assim,

totalizam-se 21 (vinte e um) convocados para assumirem o cargo de professor.
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