PROGRAME-SE 34

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

www.colegioserjundiai.com.br

• Ensino Médio: 1ª a 3ª série

Semana de 16 a 20 de outubro de 2017

• Escola de Esportes e Artes
• Período Integral

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO MÉDIO

Excursão de estudo - 3º ano
Nos dias abaixo relacionados, visitaremos a Fábrica
Pullman, São Paulo, para estudo do meio.
Professoras e auxiliares de ensino acompanharão os
alunos.
Comunicado específico já enviado.

Aluno+
Dia: 16/10, segunda-feira

Dia 17/10, terça-feira - 3ºA
Dia 18/10, quarta-feira - 3ºB
Dia 19/10, quinta-feira - 3ºC

Dia: 19/10, quinta-feira

Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

Sala

Excursão de estudo - 4º ano
Dia 17/10, terça-feira, visitaremos o Museu Afro e
Museu do Imigrante, São Paulo, para estudo do meio.
Professoras e auxiliares de ensino acompanharão os
alunos.
Comunicado específico já enviado.

Matéria
física - Caio
matemática - Tostes
biologia - Pedro

Horário

47

Matéria
física - Caio
matemática - Lucas
química - Camila
português - Márcio

14h10 às 15h40

Simulado do Poliedro Fuvest
Data

Turma

Horário

21/10, sábado

3ª série

7h30 às 13h

ENSINO FUNDAMENTAL II
GERAL
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

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

17/10
3ª feira

matem.

port.

matem.

port.

24/10
3ª feira

port.

matem.

port.

matem.

31/10
3ª feira

matem.

port.

matem.

port.

Matrículas para o Ano Letivo de 2018
As matrículas estão abertas!
Documentos necessários: requerimento da matrícula,
contrato de prestação de serviços e ficha de saúde (já
entregues aos alunos). Por favor, assinar e devolver com
os cheques pré-datados.
Horário de atendimento:
segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.
Mudanças de período letivo para 2018 devem ser
solicitadas na secretaria.
Cantina
Diariamente: arroz branco, feijão e saladas variadas
2ª feira

Estudo do meio - Santos/Paranapiacaba - 8º ano
Saída: 19/10, quinta-feira, às 6h.
Retorno: 20/10 sexta-feira, às 19h aproximadamente.

3ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira

Filé de frango com milho, iscas de carne
aceboladas, brócolis com cenoura, canelone 4
queijos com molho branco
Panqueca de frango, carne grelhada, ovos com
batata doce, espaguete ao sugo
Frango assado com batatas, escondidinho de
carne, creme de milho, lasanha de peito de peru
Filé de frango empanado, filé de pernil com
molho barbecue, couve flor gratinado, nhoque a
bolonhesa
Peixe grelhado, carne acebolada, farofa caseira,
rondeli de frios

Cardápio sujeito a alterações.

