PROGRAME-SE 03

 Educação Infantil: Jardim I, Jardim II
 Ensino Fundamental: 1º ao 9º ano

www.colegioserjundiai.com.br

 Ensino Médio: 1ª à 3ª série

Semana de 13 a 17 de fevereiro de 2017

 Escola de Esportes e Artes
 Período Integral

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I
Rotina de Entrada e Saída - Ed. Infantil e 1º ano
Para melhor organização da entrada e saída, a partir do
dia 13/02, segunda-feira, as auxiliares de ensino
aguardarão os alunos e os pais no quiosque ao lado da
cantina.
Período da manhã

Período da tarde

entrada 7h às 7h15
saída 11h50 às 12h

entrada 12h30 às 12h50
saída 17h20 às 17h45

Atenção: Os pais deverão seguir as orientações
específicas da coordenação para que o período de
adaptação ocorra de modo natural.

ENSINO FUNDAMENTAL II
Livros Paradidáticos - português
6º ano
Quando meu pai perdeu o emprego
Wagner Costa - Ed. Moderna
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ENSINO MÉDIO

7º ano
A droga do amor
Pedro Bandeira - Ed. Moderna

Aluno+
Dia: 13/02, segunda-feira
Sala

8º ano
Venha ver o pôr-do-sol
Lygia Fagundes Teles - Ed. Ática

61

9º ano

19h

14h10 às 16h

biologia - Pedro
Sala

Horário

Horário

Dia: 16/02, quinta-feira

Reunião de Pais
Ano

Matéria
física - Caio
português - Mirian
química - Camila
matemática - Tostes

9º ano
Comédias para se ler na escola
Luís Fernando Veríssimo - Ed. Objetiva
Data
15/02
4ª feira

Dever de Casa
A partir do dia 13/02, segunda-feira, começaremos com
os deveres de casa. Abaixo, tabela dos dias que serão
enviados. Faça-os com atenção e procure seu professor,
durante a semana, para esclarecimento de dúvidas.
A realização dos deveres corresponde a 10% na sua
média trimestral. Bons estudos!

Local
sala 62
prédio verde

61

Matéria
física - Caio
química - Camila
matemática - Tostes
português - Mirian

Horário

14h10 às 16h

Cantina Cardápio
Diariamente: arroz branco, integral e saladas variadas

GERAL
Uniforme
O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades
escolares a partir do dia 1º/02, quarta-feira.
Obs.: Para os alunos novos a partir do dia 06/03,
segunda-feira.
Fotos - Formatura 2016
Informamos que as fotos desse evento estão disponíveis
para encomenda na secretaria do Colégio até dia 31/03,
sexta-feira.
Coral
Inscrições abertas na tesouraria
Início: 14/02, terça-feira
Dia

Horário

Turmas

3ª feira

17h40 às 19h10

alunos do período da tarde
1º ao 4º ano

5ª feira

13h30 às 15h

alunos do período da manhã
1º ao 5º ano

5ª feira

15h às 16h30

6º ao 9º ano ou alunos
convidados pela regente para
participar deste grupo

Escola de Esportes e Artes
Uniforme
É obrigatório o uso do uniforme específico em todas as
modalidades, a partir de março.
Modalidade

Uniforme

ballet

collant com o logo
Danser, saia,
meia-calça rosa e
sapatilha rosa

jazz

macacão com o logo
Danser, meia-calça
rosa e sapatilha preta

karatê
judô

kimono e chinelo

xadrez

camiseta da
modalidade

futsal

camiseta da
modalidade, shorts e
meião

voleibol

camiseta da
modalidade e shorts

Local de compra

Solemar 3379-2420
(os modelos são
divididos de acordo
com as turmas)

Ao Esporte
Jundiaiense
4521-7707

confecção
Coco Loco
4586-8980

2ª feira

Filé de frango grelhado, escondidinho de carne,
abobrinha refogada, lasanha à bolonhesa

3ª feira

Frango ao molho, strogonoff de carne, couve flor
gratinada, massa alho e óleo

4ª feira

Maminha ao molho, omelete de legumes, batata
assada, canelone de peito de peru

5ª feira

Filé de frango à pizzaiolo, costelinha ao molho
barbecue, brócolis com cenoura baby, rondeli ao
sugo

6ª feira

Peixe grelhado, espetinho de carne e queijo, purê
de mandioquinha, nhoque.

