PROGRAME-SE 04

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

www.colegioserjundiai.com.br

 Ensino Médio: 1ª à 3ª série

Semana de 20 a 24 de fevereiro de 2017

 Escola de Esportes e Artes
 Período Integral

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO FUNDAMENTAL II

Aniversariantes - Jardim I ao 1º ano
Dia 23/02, quinta-feira, comemoraremos o aniversário
dos alunos (de janeiro e fevereiro).
Os pais deverão seguir as orientações das professoras.

Livros Paradidáticos - português

Comemoração do Carnaval - Jardim I ao 1º ano
Dia 24/02, sexta-feira, os alunos comemorarão o
Carnaval com um baile animado. Os pais receberão
orientações especificas das professoras.

Ano

6º ano

Projeto aula aberta - Ed. Infantil e 1o ano
Promoveremos uma manhã de confraternização com o
objetivo de acolher esses alunos. Pais e filhos estão
convidados. Aguardem orientações específicas para cada
série.
Data: 11/03, sábado
Horário: período da manhã
Local: Ginásio esportivo do Colégio
Aluno+ 2º ao 5º ano
Iniciaremos as aulas do Aluno +, português e
matemática, no dia 06/03, segunda-feira, sob a
orientação da prof.ª Márcia P. Amaral.
Em comunicado específico, os alunos serão convidados a
participarem semanalmente dessas aulas.

7º ano

8º ano

9º ano

Livro/Autor/Editora
- Quando meu pai perdeu o emprego
Wagner Costa - Ed. Moderna
- O mistério das aranhas verdes
Carlos H. Cony/Anna Lee - Ed. Salamandra
- O detetive Siqueira em: o panfleto
Dionísio Jacob - Ed. FTD
- O diário de Zlata: a vida de uma menina em guerra
Zlata Flipovic - Ed. Cia das Letras
- A droga da obediência
Pedro Bandeira - Ed. Moderna
- Robinson Crusoé (versão História em Quadrinhos)
Daniel Defoe; adaptação Christophe Gaultier;
tradução Luciano Vieira Machado - Ed. Salamandra
- A droga do amor
Pedro Bandeira - Ed. Moderna
- O mistério da casa verde
Moacyr Scliar - Ed. Ática
- Lá vem Lola!
Isabela Abedi - Ed. Martins Fontes
- O mistério da moto de cristal
Carlos Heitor Cony/Anna Lee - Ed. Salamandra
- O violino cigano e outros contos de mulheres
sábias
Regina Machado - Ed. Cia das Letras
- Minhas rimas de cordel
César Obeid - Ed.Moderna
- Venha ver o pô-do-sol
Lygia Fagundes Teles - Ed. Ática
- O ataque do Comando PQ
Moacyr Scliar - Ed. Ática
- Auto do busão do inferno
Álvaro Cardoso Gomes - Ed. Ática
- Carapintada
Renato Tapajós - Ed. Ática
- Cinderela chinesa
Adeline Yen Mah - Ed. Seguinte
- A megera domada
Walcyr Carrasco - Ed. Moderna
- Comédias para se ler na escola
Luis Fernando Veríssimo - Ed. Objetiva
- A prima de um amigo meu
Álvaro Cardoso Gomes - Ed. Ática
- O voo do hipopótamo
Luiz Antonio Aguiar - Ed. Ática
- Frankenstein
Mary Shelley; tradução Ruy Castro Ed. Cia das letras
- O alienista
Machado de Assis - Ed. L&PM Pocket
- Era no tempo do rei
Luiz Antonio Aguiar - Ed. Ática

Aluno+ 6° ao 9° ano
A partir de março começaremos as aulas do A+ de
português e matemática. Os alunos serão convocados
pelos professores. Aguardem!

ENSINO MÉDIO
Aluno+
Dia: 20/02, segunda-feira
Sala

61

Matéria
física - Caio
química - Camila

Horário

matemática - Tostes

14h10 às 16h

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

biologia - Pedro
xadrez

camiseta da
modalidade

futsal

camiseta da
modalidade, shorts e
meião

voleibol

camiseta da
modalidade e shorts

Dia: 23/02, quinta-feira
Sala

61

Matéria
física - Caio
química - Camila

Horário

matemática - Tostes

14h10 às 16h

português - Mirian

kimono e chinelo

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

Cantina Cardápio
Diariamente: arroz branco, integral e saladas variadas

GERAL

2ª feira

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 e Espetáculo de dança 2016
Informamos que as fotos estão disponíveis para
encomenda na secretaria do Colégio até dia 31/03,
sexta-feira.
Declaração Anual 2016
Senhores pais e responsáveis, está disponível o valor
anual 2016 na área do aluno no site do Colégio Ser!’
Jundiaí.
Coral
Inscrições abertas na tesouraria
Dia

Horário

Turmas

3ª feira

17h40 às 19h10

alunos do período da tarde
1º ao 4º ano

13h30 às 15h

alunos do período da manhã
1º ao 5º ano

15h às 16h30

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

5ª feira

3ª feira
4ª feira

Frango assado, bife grelhado acebolado, batata
dourada com alecrim, lasanha de legumes
Peito em cubos com molho de espinafre, picanha
suína, brócolis com batata doce, macarrão ao
forno
Filé de frango grelhado, linguiça toscana e
calabresa assadas, repolho refogado com cenoura,
canelone de peito de peru

5ª feira

Fricassê, bife à rolê, batata smilles, yakisoba
vegetariano

6ª feira

Peixe à moda, maminha acebolada, mix de
legumes, lasanha bolonhesa

