PROGRAME-SE 11

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

www.colegioserjundiai.com.br

 Ensino Médio: 1ª à 3ª série

Semana de 10 a 13 de abril de 2017

 Escola de Esportes e Artes
 Período Integral

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO MÉDIO

Avaliações trimestrais
Período: 17 a 26/04
Os alunos receberam os horários e roteiros de estudo
para revisão dos conteúdos trabalhados.

Aluno+
Dia: 10/04, segunda-feira

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

ENSINO FUNDAMENTAL II

Sala

Horário

Matéria
física - Caio
química - Camila

61

14h10 às 16h

matemática - Tostes
biologia - Pedro
história - Matheus

Dia: 13/04, quinta-feira
Sala

Horário

61

14h10 às 16h

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

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica OBA 2017
Aulas de preparação para 6° e 7° anos, com prof.César.
Datas: 12/04, 26/04 e 10/05
Horário: 13h20 às 15h
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
11/04
3ª feira
18/04
3ª feira
25/04
3ª feira

6º ano

7º ano

8º ano

Avaliações trimestrais
Data
18/04
3ª feira

19/04
4ª feira

9º ano

português

matem.

português

matem.

matem.

português

matem.

português

português

matem.

português

matem.

20/04
5ª feira

24/04
2ª feira

Avaliações trimestrais
Horário: 11h05 às 12h40
Data
17/04
2ª feira
18/04
3ª feira
19/04
4ª feira
20/04
5ª feira
24/04
2ª feira
25/04
3ª feira

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

matem.

ciências

história

matem.

ciências

geometria

geometria

português

português

geografia

ciências

história

geografia

matem.

geografia

geografia

história

história

matem.

ciências

geometria

português

português

geometria

25/04
3ª feira

Horário

1ª série

2ª série

7h às 9h20

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

física

matemática

9h40 às 11h15
11h35 às 13h10

aula normal
ingl/art/ed fis

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

geografia

Cantina cardápio
Diariamente: arroz branco, integral e saladas variadas

GERAL
Espaço “Fale Conosco”
A partir desse mês, o Colégio Ser! oferece aos Srs.Pais
um espaço aberto para críticas/elogios/sugestões/ junto
à direção. Serão reuniões programadas e periódicas
durante o ano. O que antes era tratado de forma
esporádica e individual terá agora um novo formato,
visando atender nossas famílias de forma otimizada.
Caso haja interesse, pedimos a gentiliza de confirmar
presença um dia antes da reunião, através do e-mail
atendimento@colegioserjundiai.com.br
Data: 28/04, 26/05, 23/06
Horário: das 14h às 15h
Declaração Anual 2016
Está disponível o valor anual 2016 na área do aluno no
site do Colégio Ser! Jundiaí.
Fotos - Espetáculo de dança 2016
Informamos que as fotos estão disponíveis para
encomenda na secretaria do Colégio até dia 28/04,
sexta-feira.
Coral
Inscrições abertas na tesouraria
Dia

Horário

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

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

Carne com molho de azeitona, frango xadrez,
caneloni de frios, cenoura e vagem refogados

3ª feira

Hambúrguer recheado, sobrecoxa recheada,
yakissoba vegetariano, suflê de espinafre

4ª feira

Carne acebolada, filé de frango grelhado, lasanha
bolonhesa, batata smile

5ª feira

Escondidinho de carne, medalhão de frango,
espaguete ao sugo, berinjela à napolitana

Feriado
Conforme calendário escolar não haverá aula no dia
14/04, sexta-feira, devido ao feriado de Páscoa.
Bom descanso a todos!

