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

www.colegioserjundiai.com.br

• Ensino Médio: 1ª a 3ª série

Semana de 04 a 06 de setembro de 2017

• Escola de Esportes e Artes
• Período Integral

FEC 2017 - Festival Esportivo e Cultural
Dias 23, 25 e 26 de setembro
Em breve, realizaremos o nosso 27º FEC!
Um grande evento que envolve toda nossa escola; um evento onde podemos ver e vivenciar nossos alunos
demonstrando espontaneamente tudo aquilo que é desenvolvido e estimulado dentro da sala de aula.
Teremos jogos esportivos de várias modalidades e para todas as faixas etárias, teremos também gincanas,
apresentações de teatro, dança, canto e música no palco – o aluno é a estrela!
Hoje, dia 1º/09, sexta-feira divulgamos as cores das equipes do FEC, divisão de alunos e professores por
equipe.
Aguardem mais informações...

.

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO FUNDAMENTAL II

Excursão de estudo - Cia dos Bichos - 1º ano
No dia 05/09, terça-feira realizaremos uma excursão de
estudo à Cia dos Bichos em Cotia. Acompanharão os
alunos as profas Keyth, Cláudia, Janaina e auxiliares de
ensino. Os alunos já receberam comunicado específico.

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

Saída de aluno em horário diferenciado
Para nossa organização é importante comunicar, via
agenda, o horário de saída quando houver alteração na
rotina. Os pais deverão dirigir-se à portaria para
anunciar sua chegada e aguardar.
Reunião de pais - Ed. Infantil e 1º ao 5º ano
Data: 16/09, sábado, período da manhã.
Mais orientações sobre o horário de cada série no
próximo programe-se.
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ENSINO MÉDIO

GERAL

Aluno+
Dia: 04/09, segunda-feira

Escola de Esportes e Artes - Danser!
Nos dias 4 e 5/09, segunda e terça-feiras, todas as
alunas do ballet clássico e jazz participarão de uma
atividade especial no horário normal da aula de dança.
As alunas deverão estar uniformizadas e penteadas
conforme a modalidade praticada.

Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

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

Ser! ONU 2017
Neste ano, mais uma vez, o Ser! ONU será realizado em
dois dias: o primeiro para apresentações de países e
temas, o segundo para debates e conclusão.
14/09, quinta-feira, às 14h, no Colégio Ser.
18/09, segunda-feira, às 14h30, na Câmara Municipal
de Jundiaí.

“XVI Espetáculo de dança - Cia. Danser!”
O espetáculo “Circunstâncias – Entalhes que desenham
histórias” foi baseado na arte da xilogravura e
acontecimentos verídicos do Teatro Polytheama e já tem
dia e horário marcado para compartilharmos mais um
novo capítulo de nossa história.
Data: 1º/12, sexta-feira
Local: Teatro Polytheama
Horário: 19h30
Cantina
Diariamente: arroz branco, feijão e saladas variadas
2ª feira
3ª feira
4ª feira

Filé de frango grelhado com milho, strogonoff de
carne com batata palha, brócolis com cenoura,
canelone de 4 queijos
Sobrecoxa assada com alho poró, filé suíno
acebolado com molho barbecue, ovos com batata
doce, espaguete ao sugo
Frango empanado, linguiça assada, escondidinho
de carne, creme de milho, lasanha de peito de
peru

Cardápio sujeito a alterações
Feriado
Conforme calendário escolar, não haverá aulas nos
dias 7 e 8/09, quinta e sexta-feiras. Bom descanso a
todos!

