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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 23 a 27 de outubro de 2017

• Escola de Esportes e Artes
• Período Integral

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO MÉDIO

Excursão de estudo - 2º ano
Dia 25/10, quarta-feira, visitaremos o Zoológico de
Itatiba, para estudo do meio.
Professoras e auxiliares de ensino acompanharão os
alunos.
Comunicado específico já enviado.

Aluno+
Dia: 23/10, segunda-feira

Excursão de estudo - Jardim I e II
Dia 26/10, quinta-feira, visitaremos a
Fazenda Apiário Belmonte, em Campinas, para estudo
do meio.
Acompanharão os alunos as profas. Daniela, Sani,
Ana Paula, Milene e auxiliares de ensino.
Comunicado específico enviado.

Dia: 26/10, quinta-feira

Aniversariantes - Jardim I ao 1º ano
Dia 27/10, última sexta-feira do mês, comemoraremos o
aniversário dos alunos (aniversariantes de outubro).
Os pais deverão seguir as orientações das professoras.

Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

Sala

Horário

47

14h10 às 15h40

Matéria
física - Caio
matemática - Tostes
biologia - Pedro

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

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

Febre Amarela - informações
O Colégio Ser! compartilha as orientações da Prefeitura
do município de Jundiaí, referente cuidados com a febre
amarela.
https://www.jundiai.sp.gov.br/boletim-febre-amarela/

Data

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

24/10
3ª feira

Monitoramento de Febre Amarela em Jundiaí Boletim 09 (atualizado em 18 de outubro de 2017).

port.

matem.

port.

matem.

31/10
3ª feira

matem.

port.

matem.

port.

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), por
meio da Vigilância Epidemiológica e da Unidade de
Vigilância de Zoonoses (UVZ), informa dados
relacionados à situação da Febre Amarela no município
de Jundiaí.

Horário das avaliações trimestrais
Horário: 11h05 às 12h40
Data
14/11
3ª feira
16/11
5ª feira
17/11
6ª feira
21/11
3ª feira
22/11
4ª feira
23/11
5ª feira

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

ciências

português

geometria

português

português

matem.

geografia

geografia

geometria

ciências

matem.

geometria

história

geometria

história

ciências

matem.

geografia

ciências

história

geografia

história

português

matem.

- 135.000 doses de vacina aplicadas. Não há registros
de febre amarela em humanos;
- 39 macacos mortos com febre amarela em Jundiaí. 177
Notificações, sendo 161 animais de Jundiaí. Deste total,
50 foram descartadas e 72 aguardam resultados.
Nenhum novo resultado de exame foi recebido pela UVZ.
O gerente da UVZ, Carlos Ozahata, salienta sobre a
necessidade da imunização de toda a população.
A UGPS mantém a imunização em todas as UBSs, de
segunda a sexta-feira. As UBSs Hortolândia, Tamoio,
Caxambu, Vila Rami, Fazenda Grande e Agapeama
atenderão com horário estendido até às 20h,
diariamente. Já a UBS Novo Horizonte, até as 19h.

O Parque da Uva terá posto avançado até sexta-feira
(20), funcionando das 9h às 15h, e das 17h às 20h.
No sábado (21) haverá aplicação de doses contra febre
amarela nas UBS Hortolândia, Vila Rami, Novo Horizonte
e Caxambu, das 9h às 16h.
O ‘casa a casa’ prossegue na região do Caxambu.
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-feiras,
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
3ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira

Frango à parmegiana, hambúrguer de carne com
cheddar, batata rústica com alecrim, lasanha de
palmito
Strogonoff de frango, batata palha, carne grelhada,
brócolis
File de frango grelhado, carne de panela com
batatas, abobrinha refogada, farofa caseira,
canelone peito de peru
Sobrecoxa recheada, almondega ao sugo, batata
smile, espaguete alho e óleo
Nuggets de frango, carne molho madeira, mix de
legumes, lasanha bolonhesa

Cardápio sujeito a alterações.

