PROGRAME-SE 14

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

www.colegioserjundiai.com.br

 Ensino Médio: 1ª à 3ª série

Semana de 02 a 05 de maio de 2017

 Escola de Esportes e Artes
 Período Integral

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO MÉDIO

Reunião de pais - Ed. Infantil e 1º ao 5º ano
Data: 13/05, sábado
Horário: 9h
Aguardem orientações sobre cada série.

Aluno+
Dia: 04/05, quinta-feira

Uniforme
O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades
escolares. Mesmo com a chegada do inverno, é
importante manter o uso completo próprio da estação:
moleton ou jaqueta.

ENSINO FUNDAMENTAL II
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
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Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
OBA 2017
Aulas preparatórias:
Data

Horário

Turma

10/05

13h20 às 15h

6º e 7º

05 e 12/05

14h às 16h

8º e 9º

Professor

César

Sala

Horário

61

14h10 às 16h

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

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
OBA 2017
Aulas preparatórias:
Data

Horário

Professor

05 e 12/05

14h às 16h

César

Avaliação substitutiva - 1º trimestre
Data

Horário

Matéria

02/05
3ª feira
03/05
4ª feira

14h às 16h30

biologia/física/história
filosofia/sociologia/ed.fis./inglês

Simulado do Poliedro
Data

Horário

Turma

7h30 às 13h

3ª série

06/05, sábado
13/05, sábado

Aula de filosofia - 3ª série
Datas: 02, 09 e 16/05, terças-feiras
Horário: 14h10 às 15h40
Debate - Vamos falar de educação?
Tema: A ansiedade matemática
Data: 05/05, sexta-feira
Horário: 14h às 16h
Local: sala 62
Inscrições na secretaria

GERAL
Espaço “Fale Conosco”
Visando atender nossas famílias de modo otimizado, a
direção do colégio oferece aos pais um espaço aberto
para reuniões, onde críticas, elogios e sugestões serão
bem-vindas.
Havendo interesse, confirme sua presença um dia antes
da reunião através do email
atendimento@colegioserjundiai.com.br
Datas: 28/04, 26/05 e 23/06
Horário: 14h às 15h
Declaração Anual 2016
Está disponível o valor anual 2016 na área do aluno no
site do Colégio Ser! Jundiaí.

Cantina cardápio
Diariamente: arroz branco, integral e saladas variadas
3ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira

Sobrecoxa à moda caipira, filé suíno grelhado ao
molho barbecue, ovos assados com batata doce,
lasanha bolonhesa
Filé de frango grelhado à pizzaiolo, hambúrguer
com bacon, batata assada com ervas, massa à
romanesca
Omelete recheado com legumes, bife ao molho
madeira, couve flor gratinada, yakisoba
vegetariano
Peixe grelhado, carne de panela com batatas e
cenouras, virado de couve, canelone de ricota

Cardápio sujeito a alterações.
Feriado
Conforme calendário escolar não haverá aula no dia
1º/05, segunda-feira. Informamos também que a
secretaria estará fechada nesse dia.
Bom descanso a todos!

