PROGRAME-SE 10

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

www.colegioserjundiai.com.br

 Ensino Médio: 1ª à 3ª série

Semana de 03 a 07 de abril de 2017

 Escola de Esportes e Artes
 Período Integral

Avaliações Trimestrais
Horário: 11h05 às 12h40

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

Data

Excursão de estudo - 3º ano
Dia 06/04, quinta-feira, durante o período de aula, os
alunos estarão no Sítio São Pedro em Jundiaí.
Professoras e auxiliares de ensino acompanharão os
alunos
Avaliações trimestrais
Período: 17 a 26/04
Os alunos receberão os horários e roteiros de estudo para
revisão dos conteúdos trabalhados.

17/04
2ª feira
18/04
3ª feira
19/04
4ª feira
20/04
5ª feira
24/04
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25/04
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matem.

ciências
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geometria

português

português
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história
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história

história
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ENSINO FUNDAMENTAL II
ENSINO MÉDIO
Aluno+
Os alunos convocados deverão ficar atentos aos dias e
horários de suas aulas. Aproveitem este momento para
esclarecimentos de dúvidas e fixação de conteúdo.
Bons estudos!
Horário: 13h40 às 15h20
Data
04/04
3ª feira
11/04
3ª feira
18/04
3ª feira
25/04
3ª feira

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

matem.

português

matem.

português

português

matem.

português

matem.

matem.

português

matem.

português

português

matem.

português

matem.

Provas Parciais
Os alunos que não obtiveram notas maiores ou iguais a
cinco terão suas provas arquivadas no Colégio após sua
verificação. Os pais que desejarem obter uma cópia da
mesma deverão solicitar à Janaina.
Acompanhe sempre a vida escolar de seu filho!

Resultados dos Simulados Poliedro
O Colégio Ser! parabeniza todos seus alunos que
participaram nesta semana dos Simulados Poliedro –
Ciclo 1, destacando o excelente desempenho dos
primeiros colocados em relação a todas as escolas
parceiras do Poliedro no Brasil (cerca de 6000 alunos por
série).
1ª série:
Eric Vilhena Coelho de Sousa – 93,3% (4º colocado no
Brasil)
Luiz Guilherme Amadi Braga – 90% (20º)
Juliana Zimbres de Moura – 80% (158º)
Maria Fernanda Melo de Deus – 76,7% (242º)
Pedro Cortez Campos – 75% (288º)
Laura Froes Krell – 75% (288º)
2ª série:
Guilherme Filippini Augusto – 76,7% (86º colocado no
Brasil)
Júlia Leung De Marchi – 76,7% (86º)
Matheus Sibinel Brito – 76,7% (86º)
Mário Henrique Santos Bittencourt – 76,7% (86º)
Kaian Lara Castilho – 75,6% (105º)
3ª série:
Larissa Capovilla Rocha – 85,6% (114º colocada no
Brasil)
Francisco Durigon – 83,3% (180º)
Pietro Zanin – 82,2% (230º)
Gabriel Gelli Checchinato – 81,1% (275º)
Felipe Savietto de Camargo – 81,1% (275º)
Parabéns pela dedicação e pelo resultado.

Aluno+
Dia: 03/04, segunda-feira
Sala

61

GERAL

Matéria
física - Caio
química - Camila

Horário

14h10 às 16h

matemática - Tostes

Declaração Anual 2016
Está disponível o valor anual 2016 na área do aluno no
site do Colégio Ser! Jundiaí.

biologia - Pedro

Dia: 06/04, quinta-feira
Sala

61

Matéria
física - Caio
português - Mirian

Horário

14h10 às 16h

química - Camila

Coral
Inscrições abertas na tesouraria

matemática - Tostes

Dia

Avaliações Trimestrais
Data

Horário

1ª série

7h às 9h20
18/04
3ª feira

19/04
4ª feira

20/04
5ª feira

24/04
2ª feira

25/04
3ª feira

2ª série

aula normal

9h40 às 11h15

biologia

11h35 às 13h10

filosofia/sociologia

7h às 9h20

matemática

aula normal

9h40 às 11h15

aula normal

português

11h35 às 13h10

história

história

7h às 9h20

aula normal

química

9h40 às 11h15

redação

aula normal

11h35 às 13h10

geografia

redação

7h às 9h20

química

física

9h40 às 11h15

aula normal

inglês/ed. fis.

11h35 às 13h10

português

aula normal

7h às 9h20
9h40 às 11h15
11h35 às 13h10

Fotos - Espetáculo de dança 2016
Informamos que as fotos estão disponíveis para
encomenda na secretaria do Colégio até dia 28/04,
sexta-feira.

física

matemática

Simulado Terceirão - Dissertativo
Datas: 11 e 13/04
Horário: 14h às 18h

geografia

Turmas

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

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

aula normal
ingl/art/ed fis

Horário

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

Cantina cardápio
Diariamente: arroz branco, integral e saladas variadas
2ª feira

Filé de frango canadense, picanha suína, creme
de milho, yakisoba vegetariano.

3ª feira

Frango caribe, carne à crioula, batata assada,
massa ao alho e azeite

4ª feira

Frango ao bacon e laranja, strogonoff de carne,
brócolis com cenouras, lasanha rosê

5ª feira
6ª feira

Panqueca de frango, carne de panela com
cenoura, farofa caseira, macarrão ao molho
branco
Filé de coxa grelhado, carne ao molho de
azeitona, batata doce com ovos, nhoque à
bolonhesa

