PROGRAME-SE 17

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

www.colegioserjundiai.com.br

 Ensino Médio: 1ª a 3ª séries

Semana de 22 a 26 de maio de 2017

 Escola de Esportes e Artes
 Período Integral

Festa Junina - 03/06, sábado
Horário: 10h às 17h

Veja a programação e prepare sua agenda!
Turma

Concentração
mini quadra Ed.infantil

Dança
ginásio esportivo

jardim I e II
1º ano

9h45
10h30

10h às 10h30
10h45 às 11h15

2º ano

11h15

11h30 às 12h

3º ano

12h

12h15 às 12h45

4º ano

12h45

13h às 13h30

5º ano

13h30
Corredor
prédio amarelo

13h45 às 14h15
Dança
ginásio esportivo

6º e 7º anos

14h15

14h30 às 15h

8º e 9º anos
ensino médio

15h
15h30

15h15 às 15h45
16h às 16h30

Barraca de brincadeiras: pesca, argola, roleta de cores, bingo americano, barraca do barulho, correio elegante.
Comes e bebes: milho verde, pastel, algodão-doce, pipoca, doces, salgados, churros, espetinhos e outras delícias.
Ingressos: Os ingressos e as fichas podem ser adquiridos na tesouraria do Colégio a partir do dia 22/05, segunda-feira.
A apresentação deste é indispensável na entrada na festa, exceto para nossos alunos. Eles são individuais ao preço de
R$8,00 (oito reais). As famílias também poderão comprá-los no dia, na portaria do Colégio. Crianças com menos de 5 anos
não pagam ingresso. As fichas que não forem utilizadas poderão ser trocadas nos dias 05 e 06 de junho, na tesouraria.

Recuperação - 1º trimestre
13h40 às 14h20 - aula (esclarecimento de dúvidas)
14h20 às 15h20 - avaliação

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I
Aniversariantes - Jardim I ao 1º ano
Dia 26/05, 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 o uso do moletom ou jaqueta, próprio da
estação.

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
23/05
3ª feira
30/05
3ª feira

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

português

matem.

português

matem.

matem.

português

matem.

português

Data
22/05
2ª feira
23/05
3ª feira
24/05
4ª feira
25/05
5ª feira
26/05
6ª feira
29/05
2ª feira
30/05
3ª feira
31/05
4ª feira

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

ciências

ciências

ciências

ciências

história e
inglês

história e
inglês

história e
inglês

história e
inglês

português

português

português

português

geometria

geometria

--------

--------

matem.

matem.

matem.

matem.

geografia

geografia

geografia

--------

redação

redação

redação

redação

espanhol

espanhol

espanhol

espanhol

ENSINO MÉDIO

GERAL

Aluno+
Dia: 22/05, segunda-feira

Espaço “Fale Conosco”
Na reunião de 28/04, sexta-feira, foram tratados os
seguintes assuntos:
 climatizador, ar-condicionado, instalações elétricas
 mesas para o lanche
 novo espaço para recreação e lanche
 bancos na portaria
 horário de saída dos alunos da ed. infantil ao 5º ano
 segurança na portaria, mudança de rotina nos
estacionamentos
 basquete para Escola de Esportes
 normas recíprocas, bullying, projeto de convivência
Próxima reunião será no dia 26/05, sexta-feira, às 14h.
Havendo interesse, confirme sua presença um dia antes
através do email atendimento@colegioserjundiai.com.br

Sala

Horário

61

14h10 às 16h

Matéria
física - Caio
química - Camila
matemática - Tostes
biologia - Pedro

Aluno+
Dia: 25/05, quinta-feira
Sala

Horário

61

14h10 às 16h

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

Avaliação de recuperação - 1ª e 2ª séries
Matéria
história
biologia

Plantão
Recup.
22/05, 2ª feira

Avaliação

Horário

23/05, 3ª feira

Cantina cardápio
Diariamente: arroz branco, integral e saladas variadas

24/05, 4ª feira

química

25/05, 5ª feira

26/05, 6ª feira

matem.

29/05, 2ª feira

30/05, 3ª feira

redação

1º/06, 5ª feira

inglês

-------

português

08/06, 5ª feira

14h10 às
15h40

02/06, 6ª feira
09/06, 6ª feira

Olimpíada de Matemática Poliedro - 1ª fase
Para alunos do Ensino Médio que fizeram a inscrição.
Dia: 22/05, segunda-feira
Horário: 14h às 17h
Local: sala 46, prédio verde
Palestra Informativa
Tema: Faculdade nos Estados Unidos, Canadá e
Reino Unido.
Data: 23/05, terça-feira
Horário: 14h
Local: sala 62, prédio verde

Fotos - Espetáculo de dança 2016
Informamos que as fotos estão disponíveis para
encomenda na secretaria do Colégio até dia 31/05,
quarta-feira.

2ª feira

Filé de frango grelhado com alho poró,
escondidinho de carne moída, brócolis com
cenoura, canelone de ricota

3ª feira

Strogonoff de frango, carne acebolada, repolho
refogado com bacon, massa ao pesto

4ª feira

Filé de frango empanado, almôndegas ao sugo,
creme de milho, lasanha bolonhesa

5ª feira

Frango assado com batata, carne de panela
com cenoura, mix de legumes, nhoque ao sugo

6ª feira

Peixe grelhado, panqueca de carne moída,
batata doce com ovos, rondelli de frios

Cardápio sujeito a alterações.

