PROGRAME-SE 18

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

www.colegioserjundiai.com.br

 Ensino Médio: 1ª a 3ª séries

Semana de 28 a 30 de maio de 2018

 Escola de Esportes e Artes
 Período Integral

Festa Junina - 09/06, sábado
Horário: 10h às 17h
Veja a programação e prepare sua agenda!
Turma
jardim I e II
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano

6º ano
7º ano
8º e 9º anos
ensino médio

Concentração
mini quadra
Ed.infantil
9h45
10h30
11h15
12h
12h45
13h30
Corredor
prédio amarelo
14h15
14h30
15h (grupos na quadra)
15h

Dança
ginásio esportivo
10h às 10h30
10h45 às 11h15
11h30 às 12h
12h15 às 12h45
13h às 13h30
13h45 às 14h15
Dança
ginásio esportivo
14h30 às 14h45
14h50 às 15h
15h15 às 15h45
16h às 16h30

Barracas de brincadeiras, comes, bebes e cantina
Durante a Festa Junina, não estaremos operando com cartões, somente com fichas que estarão à venda na secretaria.
As fichas que não forem utilizadas poderão ser trocadas nos dias 11 e 12 de junho na tesouraria das 7h às 17h30.
Ingresso
A apresentação do ingresso é indispensável na entrada do Colégio, exceto para os nossos alunos.
As famílias que ainda não adquiriram, poderão comprá-los na portaria, são individuais ao preço de R$10,00 (dez reais).
Crianças com menos de 5 anos estão isentas.
Manobristas
Para atender melhor às famílias, manobristas da empresa Ronypark estarão à disposição dos pais para prestação deste
serviço, gratuitamente.
 Local da recepção: primeiro patamar do estacionamento (local das vans escolares).
 Serão utilizados os três patamares situados dentro do Colégio.
 O Colégio não se responsabiliza pelos pertences deixados nos carros.

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO FUNDAMENTAL II

Excursão de estudo - teatro - Jardim I e Jardim II
No próximo dia 29/05, terça-feira, no horário normal de
aula, os alunos assistirão ao espetáculo “João e o pé de
feijão”, na Escola Técnica Vasco Antônio Venchiarutti
(antigo Colégio Técnico). Acompanharão os alunos as
professoras e auxiliares de ensino.

Aluno+
Os alunos convocados deverão ficar atentos aos dias e
horários de suas aulas. Aproveitem este momento para
tirar suas dúvidas e fixar conteúdo.
Bons estudos!
Horário: 13h40 às 15h20

Excursão de estudo - teatro - 1º ano
No próximo dia 30/05, quarta-feira, no horário normal
de aula, os alunos assistirão ao espetáculo “Marcelo,
marmelo, martelo”, na Escola Técnica Vasco Antônio
Venchiarutti (antigo Colégio Técnico). Acompanharão os
alunos as professoras e auxiliares de ensino.
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.

Data

6º ano

29/05
3ª feira

matem.

7º ano
português

8º ano

9º ano

-

matem.

Médias - 1º trimestre
As médias estão disponíveis no site do Colégio.
Verifiquem!

ENSINO MÉDIO

GERAL

Aluno+
Dia: 28/05, segunda-feira

Tesouraria
No período de 07 a 22 de junho, o horário de
atendimento da tesouraria será das 07h às 13h e das
15h às 18h.

Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

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

Recuperação 1ª série - 1º trimestre
Plantão
recuperação
14h10 às 15h40

Prova
14h10 às 15h40

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

Matéria

filosofia

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

sociologia

Recuperação 2ª série - 1º trimestre
Plantão
recuperação
14h10 às 15h40

Prova
14h10 às 15h40

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

Matéria

filosofia
sociologia

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

Prova dissertativa - Terceirão
Data
29/05, terça-feira

Matéria
física, química,
literatura e biologia

Horário
14h às 18h

Feriado
Conforme calendário escolar não haverá aulas nos
dias 31/05 e 1º/06, quinta e sexta-feira, devido ao
feriado de Corpus Christi.
Bom descanso a todos!
Cantina cardápio
Diariamente: arroz branco, integral e saladas variadas
2ª feira

Panqueca de carne moída, calabresa acebolada,
filé de frango empanado, creme de milho,
batata assada

3ª feira

Filé suíno grelhado, frango assado com batatas,
legumes refogados, lasanha bolonhesa

4ª feira

Feijoada light, linguiça toscana, filé de frango
grelhado, couve refogada, farofa caseira,
canelone de peito de peru.

*Cardápio sujeito a alterações.

