PROGRAME-SE 15

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

www.colegioserjundiai.com.br

 Ensino Médio: 1ª a 3ª série

Semana de 7 a 11 de maio de 2018

 Escola de Esportes e Artes
 Período Integral

Excursão de estudo - 9º ano
Os alunos irão no dia 11/05, sexta-feira, ao
Memorial da Resistência, Bolsa de valores e
Pateo do Collegio em São Paulo.

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I
Reunião de pais - Ed. Infantil e 1º ao 5º ano
Data: 12/05, sábado
Horário: 9h
Aguardem orientações sobre cada série.

ENSINO MÉDIO

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:
moletom ou jaqueta.

Aluno+
Dia: 07/05, segunda-feira
Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

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

ENSINO FUNDAMENTAL II
Dia: 10/05, quinta-feira
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
08/05
3ª feira
09/05
4ª feira
15/05
3ª feira
22/05
3ª feira
23/05
4ª feira
29/05
3ª feira
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8º ano

9º ano

português

matem.

matem.

--------

--------

--------

português

português

matem.

português

--------

matem.

português

matem.

matem.

--------
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--------

português

português

matem.

português

--------

matem.

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
OBA 2018
Aula preparatória
Data: 09/05, quarta-feira
Horário: 13h40 às 15h20
Local: sala 62
Prof. Cesar

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

Médias - 1º trimestre
A partir do dia 03/05, quinta-feira, as médias estarão
disponibilizadas no site do Colégio.
Verifiquem!

Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

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

Avaliações substitutivas - 1º trimestre
O período de avalições substitutivas é de 03 a 09/05,
sempre das 14h às 17h. O calendário está divulgado nos
murais do Ensino Médio.
Olimpíada de Matemática do Poliedro - 1ª fase
Para os alunos inscritos, a prova será dia 08/05,
terça-feira das 14h às 17h.
Simulado do Poliedro
Data

Horário

05/05, sábado

7h30 às 13h

12/05, sábado

7h30 às 12h30

Turma

3ª série

Recuperação 1ª série - 1º trimestre
Matéria

Plantão recuperação
14h10 às 15h40

Prova
14h10 às 15h40

geografia

15/05, terça-feira

16/05, quarta-feira

biologia

17/05, quinta-feira

22/05, terça-feira

matemática

21/05, segunda-feira

23/05, quarta-feira

física

24/05, quinta-feira

25/05, sexta-feira

português

28/05, segunda-feira

29/05, terça-feira

química

04/06, segunda-feira

05/06, terça-feira

história

06/06, quarta-feira

07/06, quinta-feira

redação

------

08/06, sexta-feira

filosofia
sociologia

30/05, quarta-feira
entrega de trabalho até às 9h30

Recuperação 2ª série - 1º trimestre
Matéria

Plantão recuperação
14h10 às 15h40

Prova
14h10 às 15h40

geografia

15/05, terça-feira

16/05, quarta-feira

física

17/05, quinta-feira

22/05, terça-feira

português

21/05, segunda-feira

23/05, quarta-feira

biologia

24/05, quinta-feira

25/05, sexta-feira

química

28/05, segunda-feira

29/05, terça-feira

matemática

04/06, segunda-feira

05/06, terça-feira

história

06/06, quarta-feira

07/06, quinta-feira

redação

------

08/06, sexta-feira

filosofia
sociologia

30/05, quarta-feira
entrega de trabalho até às 9h30

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

Escondidinho de carne, linguiça caseira assada,
filé de frango empanado, creme de milho verde,
macarrão ao molho branco

3ª feira

Carne grelhada, anéis de cebola, filé de frango
recheado e gratinado, couve-flor e brócolis
refogados, nhoque recheado à bolonhesa

4ª feira

Bife à parmegiana, filé de coxa assado, batata
palito assada, canelone de peito de peru.

5ª feira

Strogonoff de carne, batata palha, nuggets,
medalhão de pernil, ovos mexidos, seleta de
legumes, lasanha à bolonhesa

6ª feira

Panqueca de carne, linguiça calabresa acebolada,
peixe grelhado, mix de legumes salteados, arroz
de forno

