PROGRAME-SE 09

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

www.colegioserjundiai.com.br

• Ensino Médio: 1ª à 3ª série

Semana de 26 a 29 de março de 2018

• Escola de Esportes e Artes
• Período Integral

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO MÉDIO

Comemorando a Páscoa - Ed. Infantil e 1°ano
Na próxima semana, os alunos comemorarão a chegada
da Páscoa de modo significativo: gincana recreativa,
visita do Sr. Coelho e o tradicional passeio de trator pelo
Colégio.

Aluno+
Dia: 26/03, segunda-feira

Aluno+ 2º ao 5º ano
Em comunicado específico, os alunos receberam
convocação para as aulas de português e matemática sob
a orientação da prof.ª Márcia P. Amaral.

ENSINO FUNDAMENTAL II

27/03
3ª feira
28/03
4ª feira

Horário

47

14h10 às 15h40

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

Dia: 29/03, quinta-feira
Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

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

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

Sala

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano
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--------
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Estudo do Meio - Rep. Lago - 6o e 7o ano
Saída: 02/04, segunda-feira, às 6h.
Retorno: 03/04, terça-feira, às 18h aproximadamente.
Haverá aula para alunos que não forem ao passeio.

Estudo do meio - Petar - 1ª série
Saída: 29/03, quinta-feira, às 12h.
Retorno: 31/03, sábado, às 23h aproximadamente.
Ser! ONU 2018
Evento:14/05, segunda-feira e 18/05, sexta-feira, das
14h às 18h.
Inscrições na coordenação de 26 a 29/03.
Palestra Atualidades - 3ª série
Dia 26/03, segunda-feira, das 14h às 15h40
Professor Fred Bisogni.

GERAL
Fotos - Formatura
Informamos que as fotos desse evento estão disponíveis
para encomenda na secretaria do Colégio até dia 29/03,
quinta-feira.
XVI Espetáculo de dança do Colégio Ser dez/2017
Informamos que as fotos estarão disponíveis para
encomenda a partir do dia 26/03, segunda-feira, na
secretaria do Colégio.

Cantina cardápio
Diariamente: arroz branco/integral, feijão e saladas
2ª feira
3ª feira
4ª feira
5ª feira

Rocambole de carne, linguiça assada, nuggets,
mix de legumes refogados, rondeli de frios
Carne grelhada acebolada, frango assado com
polenta, couve flor e brócolis refogados, lasanha à
bolonhesa
Strogonoff de carne, filé de frango grelhado,
medalhão de pernil, batata palha, batata doce
com ovos, capeleti ao molho branco
Carne de panela com mandioca, peixe grelhado
com molho de maracujá, purê de mandioquinha,
panqueca de carne

Feriado
Conforme calendário escolar não haverá aula no dia
30/03, sexta-feira, devido ao feriado de Páscoa.
Bom descanso a todos.

