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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 6 a 10 de novembro de 2017

• Escola de Esportes e Artes
• Período Integral

Horário das Avaliações trimestrais
Horário: 11h05 às 12h40

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I

Data

Projeto Música em família
Jardim I, II e 1o ano
“Receita de felicidade ” foi o tema do projeto Música em
família. A apresentação será:
Data: 18/11, sábado
Horário: 9h
Comunicado específico já enviado.
Excursão de estudo - Teatro - 1º ano
No próximo dia 10/11, sexta-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.
Excursão de estudo - Sítio do Carroção - 5o ano
Os alunos estarão nos dias 09 e 10/11 em Tatuí.
Acompanharão nossos alunos os professores: Lalênia,
Érika Franke, Érika Picolo, Márcia Baggio, Téo e também
Viviane e Kim.
Saída: 09/11, quinta-feira, às 7h30.
Retorno: 10/11, sexta-feira, às 18h, aproximadamente.

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
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Notas Avaliações parciais - 3º trimestre
As notas estão disponíveis no site do Colégio.

ENSINO MÉDIO
Avaliações trimestrais
Data
14/11
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ENSINO FUNDAMENTAL II

Data
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Simulado Poliedro
Turma

Data

Horário

1a série

06/11, 2ª feira

14h - 17h30

2a série

07/11, 3ª feira

13h30 - 18h30

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 a sexta-feira,
das 7h às 17h.
Mudanças de período letivo para 2018 devem ser
solicitadas na secretaria.
Escola de Esportes e Artes

GERAL
Febre Amarela - informações

O Colégio Ser! compartilha as orientações da Prefeitura
do Município de Jundiaí, referente aos cuidados com a
febre amarela.
https://www.jundiai.sp.gov.br/boletim-febre-amarela/
Monitoramento de Febre Amarela em Jundiaí Boletim 18 (atualizado em 30 de outubro de 2017).
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.
– 260.603 mil doses de vacina aplicadas. Não há
registros de febre amarela em humanos;

XVI Espetáculo de Dança do Colégio Ser! –
Cia. Danser!
No dia 11/11, sábado, das 9h às 13h e dias 13 e 14/11
das 7h às 17h, iniciaremos a pré-venda dos ingressos
aos pais e funcionários do Colégio Ser!. Neste período
apenas os pais, responsáveis ou pessoas autorizadas da
família poderão comprar no máximo 05 ingressos para
cada aluna e funcionários 02 ingressos.
A partir do dia 16/11, quinta-feira, abriremos ao
público e para as famílias que quiserem adquirir mais
ingressos. Não deixem para última hora, pois os
ingressos esgotam rapidamente.
Valores:
Plateia - R$ 40,00 (quarenta reais)
Frisa e Camarote - R$ 50,00 (cinquenta reais)
Os camarotes e frisas possuem 04 lugares, portanto
devem ser adquiridos em conjunto. Não venderemos
meia entrada para os camarotes e frisas.
Galeria - R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
• Os documentos que comprovam os descontos
para estudantes, prof. da rede pública,
municipal e estadual e 3ª idade, deverão ser
apresentados na porta do Teatro juntamente
com o ingresso. Caso seja identificada qualquer
irregularidade a pessoa será proibida de entrar.
• Crianças a partir de 03 anos pagam ingresso.
• Os ingressos da galeria serão liberados após o
término dos ingressos da plateia, frisas e
camarotes.
• É proibido o acesso e permanência de crianças
menores de 10 anos, acompanhadas ou não,
aos camarotes e galeria.
Cardápio
Diariamente: arroz branco, feijão e saladas variadas
2ª feira
3ª feira

– 58 macacos mortos com febre amarela em Jundiaí.
190 animais localizados mortos. Deste total, 35 foram
negativos, 39 aguardam resultados e 58 foram
classificados como inadequados para análise.
A UBS Traviú abrirá terça-feira (31) em horário
estendido, até 20h. Além disso, Agapeama, Hortolândia
e Jardim Tamoio, também ofertam doses até 20h. Novo
Horizonte funciona até 19h30. O esquema será mantido
durante a primeira quinzena de novembro.

4ª feira
5ª feira
6ª feira

Filé de frango grelhado com alho poró, rocambole
de carne, brócolis com cenoura, canelone de 3
queijos
Omelete recheado, linguiça assada, carne ao
molho, repolho refogado com bacon
Filé de frango empanado, almôndegas ao sugo,
creme de milho, espaguete alho e óleo
Frango assado com batatas, carne de panela com
cenoura, mix de legumes, lasanha bolonhesa
Peixe grelhado, isca de frango com milho,
panqueca de carne, batata doce com ovos,
rondeli de frios

*Cardápio sujeito a alterações

