PROGRAME-SE 17

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

www.colegioserjundiai.com.br

 Ensino Médio: 1ª a 3ª série

Semana de 21 a 25 de maio de 2018

 Escola de Esportes e Artes
 Período Integral

Dia: 09/06 - sábado - 10h às 17h
No arraial do Colégio Ser! você vai se divertir pra valer!
Barraca de brincadeiras: pesca, argola, roleta de cores, bingo americano, barraca do barulho, correio elegante.
Comes e bebes: pamonha, pastel, algodão-doce, pipoca, doces, salgados, churros, espetinhos e outras delícias.
Músicas típicas e muita alegria!
Aguardem mais informações...
Médias - 1º trimestre
As médias estão disponíveis no site do Colégio.
Verifiquem!

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I
Aniversariantes - Jardim I ao 1º ano
Dia 25/05, sexta-feira, será comemorado aniversário dos
alunos do mês de maio.
Os pais deverão seguir as orientações das professoras.
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.

ENSINO FUNDAMENTAL II
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
22/05
3ª feira
23/05
4ª feira
29/05
3ª feira

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

português

matem.

matem.

-

-

-

português

português

-

matem.

matem.

português

Recuperação - 1º trimestre
13h40 às 14h20 - aula (esclarecimento de dúvidas)
14h20 às 15h20 - avaliação
Data
22/05
3ª feira
23/05
4ª feira
24/05
5ª feira
25/05
6ª feira

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

-

-

-

português

-

-

matem.

ciências

-

geometria

geometria

geometria

-

-

-

matem.

Excursão de estudo - Bolsa de valores e Pateo do
Colégio em São Paulo - 9º ano
Foi transferida do dia 11/05 para 03/08, sexta-feira.

Prova dissertativa - Terceirão

ENSINO MÉDIO

Data
25/05, sexta-feira

Aluno+
Dia: 21/05, segunda-feira

29/05, terça-feira

Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

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

Dia: 24/05, quinta-feira
Sala
47

Horário
14h10 às 15h40

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

Matéria

Plantão recuperação
14h10 às 15h40

Prova
14h10 às 15h40

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

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

física

-

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

Horário
14h às 18h

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 e saladas variadas

Recuperação 1ª série - 1º trimestre

filosofia

Matéria
matemática, história,
geografia e gramática
física, química,
literatura e biologia

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

Palestra atualidades
Tema: Europa pós-Brexit
Prof. Fred Bisogni
Dia: 21/05, segunda-feira, das 14h às 15h40
Sala: 59

2ª feira
3ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira

Carne assada, filé de frango com queijo, couve
flor gratinada, espaguete ao sugo
Strogonoff de carne, frango assado com batata,
legumes refogados, macarrão penne ao molho
branco
Bife à parmegiana, frango empanado, creme de
milho, batata palito assada, nhoque à
bolonhesa
Medalhão suíno, feijoada ligth, filé de frango
grelhado, couve refogada, farofa caseira,
canelone de peito de peru
Carne grelhada, peixe grelhado ao molho de
maracujá, batata smilles, purê de
mandioquinha, lasanha à bolonhesa

