PROGRAME-SE 08

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

www.colegioserjundiai.com.br

• Ensino Médio: 1ª à 3ª série

Semana de 19 a 23 de março de 2018

• Escola de Esportes e Artes
• Período Integral

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO MÉDIO

Rotina de entrada e saída - Ed. Infantil e 1º ano
As auxiliares de ensino organizam os alunos no quiosque,
ao lado da cantina, na entrada e saída.

Aluno+
Dia: 19/03, segunda-feira

Período da manhã

Período da tarde

entrada 7h às 7h15
saída 11h50 às 12h

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

Aniversariantes - Jardim I ao 1º ano
Dia 23/03, sexta-feira, comemoraremos o aniversário dos
alunos nascidos em março. Os pais receberão orientações
especificas das professoras.

Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

Matéria
física - Laís
matemática - Tostes
português - Márcio
química - Juliana

Dia: 22/03, quinta-feira
Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

Matéria
física - Laís
matemática - Tostes
biologia - Pedro
química - Juliana

ENSINO FUNDAMENTAL II

Simulado do Poliedro

Aluno+
Os alunos convocados deverão ficar atentos aos dias e
horários de suas aulas. Aproveitem este momento para
tirar suas dúvidas e fixar conteúdos.
Bons estudos!
Data
20/03
3ª feira
27/03
3ª feira
28/03
4ª feira

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

matem.

port.

-------

matem.

port.

matem.

matem.

-------

--------

--------

port.

port.

Turma

Data

Horário

3ª série

24/03, sábado

7h30 às 12h30

Estudo do meio - Petar - 1ª série
Saída: 29/03, quinta-feira, às 12h.
Retorno: 31/03, sábado, às 23h aproximadamente.
Eureka - aprofundamento em exatas
Prof. Lucas Tostes
A partir de quinta-feira, dia 22/03, duas vezes por mês.
Horário: 16h às 17h30.
Olimpíada de matemática do Poliedro
Prova: 08/05, terça-feira, às 14h
Inscrições abertas na secretaria
Olimpíada brasileira de astronomia
Prova: 18/05, sexta-feira, às 14h
Inscrições abertas na secretaria

GERAL

Cantina cardápio
Diariamente: arroz branco/integral, feijão e saladas

Fotos - Formatura
Informamos que as fotos desse evento estão disponíveis
para encomenda na secretaria do Colégio até dia 29/03,
quinta-feira.

2ª feira
3ª feira
4ª feira

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

Uniforme

baby class

collant com saia rosa
(logo Danser!),
meia-calça e sapatilha
rosa
bolsa e redinha para o
coque

ballet grau I e
preparatório I

collant roxo com o logo
Danser!, saia
rosa, meia calça e
sapatilha rosa
bolsa e redinha para o
coque

preparatório II,
ballet grau 2, 3 e 4

jazz

karatê
judô
oficina de artes

collant preto com o logo
Danser!, saia ou
bermuda preta, meia
calça e sapatilha rosa
bolsa e redinha para o
coque
macacão preto e
camiseta rosa com o logo
Danser!,
meia calça rosa e
sapatilha preta
bolsa
kimono com o logo
Escola de esportes e
artes e chinelo
avental com o logo
Escola de esportes e
artes

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

5ª feira
6ª feira

Almôndegas ao molho sugo, frango assado,
calabresa acebolada, couve-flor gratinada,
espaguete ao alho e óleo
Carne grelhada acebolada, strogonoff de frango,
batata palha, legumes refogados, lasanha à
bolonhesa
Costelinha ao molho barbecue, linguiça assada,
filé de frango empanado, creme de milho verde,
canelone de frios
Panqueca de carne, filé de frango grelhado com
milho verde, batata smile assada, conchiglione ao
molho branco
Carne ao molho madeira, peixe grelhado ao
molho pesto, abobrinha com bacon, nhoque à
bolonhesa

