• Educação Infantil: Jardim I, Jardim II
• Ensino Fundamental: 1º ao 9º ano
• Ensino Médio: 1ª a 3ª série
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• Escola de Esportes e Artes
• Período Integral

Formatura/2017 – 9º ano e 3ª série E. Médio
Ref.: Febre Amarela / Clube Jundiaiense

A formatura do Colégio Ser! será dia 15/12/17, sexta-feira, na sede de campo do Clube Jundiaiense que foi
considerada área de risco da febre amarela. Sendo assim, comunicamos aos pais e responsáveis que por
determinação da Vigilância Epidemiológica do Município de Jundiaí, não será permitida a entrada de
pessoas nas dependências do Clube Jundiaiense sem a prévia apresentação do comprovante de
vacinação contra a febre amarela.
O Clube Jundiaiense nos solicitou o envio dos comprovantes de vacinação referentes a todos os
convidados até o dia 24/11/2017, seguindo as indicações abaixo:
Sócios do Clube Jundiaiense
Enviar o comprovante de vacinação contra febre amarela identificando seu nome completo, número de
associado e nome completo do formando para o e-mail formatura2017@colegioserjundiai.com.br
No dia da festa apresentar: convite de formatura + documento com foto + comprovante da vacinação contra
febre amarela + carteirinha de associado. Chegar com antecedência.
Importante: se você possui uma carteirinha de vacinação, envie as informações de frente e verso. Caso seja
um comprovante simples, somente a frente pois atrás não há informações.
Não sócios
Enviar o comprovante de vacinação contra febre amarela identificando seu nome completo, número da mesa
e nome completo do formando para o e-mail formatura2017@colegioserjundiai.com.br
No dia da festa apresentar: convite de formatura + documento com foto + comprovante da vacinação contra
febre amarela. Chegar com antecedência.
Importante: se você possui uma carteirinha de vacinação, envie as informações de frente e verso. Caso seja
um comprovante simples, somente a frente pois atrás não há informações.
Atenção
As pessoas que não puderem ou não quiserem se vacinar não poderão adentrar a sede de campo do Clube
Jundiaiense. Essa proibição é por tempo indeterminado. Trata-se de medida de saúde pública, portanto,
não haverá exceções. Por essa razão, solicitamos a todos que procurem os postos de saúde com a
antecedência necessária: até 10 dias antes do evento.

A Direção

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I
Dia Feliz - 2° ao 5°ano
Data: 1º/12, sexta-feira
Após o término das avaliações os alunos terão um
momento de recreação e confraternização. Cada aluno
poderá trazer um brinquedo e um lanche especial para
compartilhar com os amigos.
Avaliações substitutivas - 2° ao 5°ano
Período: 27/11 a 29/11
Os pais serão comunicados através de bilhete específico
sobre as datas e horários das avaliações substitutivas
dos respectivos filhos.
Apresentação trabalhos - 2° ao 5°ano
“Ciência e arte - Vivenciando e aprendendo!”
Data: 09/12, sábado, das 7h às 13h
Teremos apresentações, exposições e muita interação
entre nossos professores, alunos, suas famílias e o
saber.
Para melhor organização dividiremos os alunos em
grupos e receberão comunicado especifico com seus
horários e atividades.
Aulas e avaliações de recuperação - 2° ao 5°ano
Período: 30/11 a 08/12
Os pais serão comunicados, via e-mail, sobre os
horários de recuperação.
Reunião de pais - Jardim I ao 5° ano
Data: 18/12, segunda-feira
Alunos do período da manhã: 8h às 10h
Alunos do período da tarde: 13h30 às 15h30
Esta reunião destina-se a leitura da ficha pedagógica e
retirada dos materiais. A coordenação agendará horários
específicos para os pais dos alunos que necessitam de
orientação individualizada.

ENSINO FUNDAMENTAL II
Avaliações substitutivas - 3º trimestre
Período: 24 a 28/11
Os alunos que faltaram deverão fazer a solicitação na
secretaria.

Revisão e plantão de dúvidas - 1ª e 2ª séries
Período: 27/11 a 04/12
Horário: 7h às 13h10
Avaliação de recuperação - 1ª e 2ª séries
Data
05/12
3ª feira
06/12
4ª feira
07/12
5ª feira
08/12
6ª feira

Matéria

Horário

redação, biologia, física
história, filosofia,
português
química, geografia

7h30 às 11h30

inglês, matemática
sociologia

Exame final - 3ª série
Data

Matéria

27/11
2ª feira

biologia, redação, química
português, inglês

28/11
3ª feira

história, física, geografia
matemática

Horário

7h30 às 11h35

GERAL
XVI Espetáculo de Dança do Colégio Ser! Cia. Danser!
Data: 1º /12, sexta-feira
Horário: 19h30
Local: Teatro Polytheama
Os ingressos oficiais para o espetáculo já estão no
Colégio. As famílias que compraram o voucher deverão
fazer a troca na secretaria do Colégio.
Coral - Ensaio Extra
Data: 30/11, quinta-feira
Horário: 13h30 às 15h30
Local: Colégio Ser, sala 51

9o Festival de Música
“Na era do rádio”
05/12 - terça-feira - 20h
Anfiteatro do Campus UniAnchieta

Aulas e avaliações de recuperação
Período: 30/11 a 08/12
Horário: aula - 7h10 às 8h50
avaliação - 9h05 às 10h45
Aguarde a convocação que será feita individualmente.

Os ingressos estão
disponíveis na secretaria
do Colégio Ser! e serão
trocados por itens de
higiene pessoal:
sabonete, creme dental
ou shampoo

ENSINO MÉDIO
Aluno+
Dia: 27/11, segunda-feira
Sala
47

Horário
14h10 às 15h40

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

Horário

47

14h10 às 15h40

2ª feira
3ª feira
4ª feira

Dia: 30/11, quinta-feira
Sala

Cardápio
Diariamente: arroz branco, feijão e saladas variadas

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

5ª feira
6ª feira

Filé de frango grelhado com milho, panqueca de
carne, mix de legumes, nhoque à bolonhesa
Frango assado com alho poró, filé suíno
acebolado, ovos com batata doce, canelone de
peito de peru
Frango empanado, almôndegas ao sugo, creme
de milho, espaguete alho e óleo
Strogonoff de frango, carne grelhada, couve flor
gratinada, lasanha à bolonhesa
Peixe grelhado, carne de panela com batatas,
farofa caseira, rondeli de frios

*Cardápio sujeito a alterações

