PROGRAME-SE 13

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

www.colegioserjundiai.com.br

• Ensino Médio: 1ª a 3ª série

Semana de 23 a 27 de abril de 2018

• Escola de Esportes e Artes
• Período Integral

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
OBA 2018.

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I
Aniversariantes - Jardim I ao 1º ano
Dia 27/04, sexta-feira, comemoraremos o aniversário dos
alunos nascidos em abril.
Os pais deverão seguir as orientações enviadas pela
professora em comunicado específico.
Excursão de estudo - Concerto na Sala São Paulo 5º ano
Dia 27/04, sexta-feira, os alunos estarão na sala São
Paulo acompanhados pelas profs. Fernanda, Luciana,
Cidinha e coordenação. Levar lanche para ser consumido
na ida e na volta da viagem.
Saída: 6h30
Retorno: 13h, aproximadamente
Avaliações trimestrais
Período: 16 a 24/04
Os alunos receberam cronograma de estudos para revisão
dos conteúdos trabalhados.
Os livros foram enviados para casa a fim de que os alunos
organizem melhor seus estudos.
Durante o período de avaliações, os alunos deverão trazer
os livros e cadernos das matérias de cada dia. Na agenda
se encontra o horário para consulta.
Avaliações substitutivas - 1º trimestre
Os alunos receberão os horários específicos das
avaliações.

Aulas preparatórias
Datas: 18 e 25/04 e 09/05
Horário: 13h40 às 15h20
Local: sala 36
Prof. Cesar

Avaliação substitutiva - 1º trimestre
Datas: 24/04, terça-feira e 25/04, quarta-feira.
ENSINO MÉDIO
Aluno+
Dia: 23/04, segunda-feira
Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

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

Dia: 26/04, quinta-feira
Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

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

Avaliações trimestrais - 1ª e 2ª série
Data
23/04
2ª feira

ENSINO FUNDAMENTAL II
Avaliações trimestrais
Horário: 11h05 às 12h40
Data

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

23/04
2ª feira

geometria

geografia

história

português

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!
Horário: 13h40 às 15h20
Data
24/04
3ª feira
25/04
4ª feira

Prova
Data: 18/05, sexta-feira
Horário: 14h às 18h
Local: sala 62

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

matem.

português

........

matem.

........

........

português

português

24/04
3ª feira

Horário

1ª série

2ª série

7h às 9h20

matemática

química

9h40 às 11h15

inglês / artes

biologia

11h35 às 13h10

aula

aula

7h às 9h20

aula

aula

9h40 às 11h15

português

filos/socio/
ed.física

11h35 às 13h10

redação

português

Estudo do meio - Ilha Grande - 2ª série
saída: 27/04, sexta-feira, às 22h.
retorno: 30/04, segunda-feira, às 23h aproximadamente.

GERAL
Escola de Esportes e Artes
XVI Espetáculo de dança do Colégio Ser! 2017
Informamos que as fotos estão disponíveis na secretaria
do Colégio para encomenda.

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

Almôndegas ao sugo, filé de frango empanado,
creme de milho, espaguete ao alho e óleo.

3ª feira

Bife acebolado, frango assado com polenta,
batata palito assada, lasanha à bolonhesa.

4ª feira

Feriado
Conforme calendário escolar não haverá aula nos dias
30/04, segunda-feira, e 1º/05, terça-feira.

5ª feira
6ª feira

Strogonoff de carne, batata palha, filé de frango
grelhado, medalhão de pernil, batata doce com
ovos, canelone de peito de peru.
Carne de panela com batatas, farofa caseira,
nuggets, brócolis com cenoura refogados,
capelete ao sugo.
Carne ao molho madeira, peixe grelhado ao
molho de maracujá, purê de mandioquinha,
nhoque à bolonhesa.

