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• Educação Infantil: Jardim I, Jardim II
• Ensino Fundamental: 1º ao 9º ano
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• Ensino Médio: 1ª a 3ª série

Semana de 04 a 08 de dezembro de 2017

• Escola de Esportes e Artes
• Período Integral

Formatura/2017 – 9º ano e 3ª série E. Médio
Ref.: Febre Amarela / Clube Jundiaiense
Resolução da reunião realizada dia 29/11, quarta-feira
A empresa Art Final, que realiza a formatura do Colégio, evidenciou aos Srs. Pais a importância da
apresentação do comprovante de vacinação com respectivo RG de todos os convidados para entrar nas
dependências do clube Jundiaiense, no dia da festa de formatura. Não haverá exceções.
As famílias também deverão levar seus comprovantes de vacinação e respectivos RGs no dia da festa para
possíveis esclarecimentos pois alguns comprovantes enviados ao Colégio estão ilegíveis.
Foi aberta uma votação para escolha entre:
15/12, no Clube Jundiaiense
colação de grau
+
festa de formatura

15/12, festa de formatura no Clube Jundiaiense
e
19/12, colação de grau no Colégio Ser!

Ficou determinado, entre a maioria das pessoas presentes na reunião, que a colação de grau e a festa serão
realizadas no mesmo dia 15/12, sexta-feira, no Clube Jundiaiense.
A Direção

ED. INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I
Dia Feliz - 2° ao 5°ano
Data: 04/12, segunda-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.
Notas 3° trimestre - 2° ao 5°ano
As notas estão disponíveis no site do Colégio. É
necessário ter a senha e o login para acessar a área do
aluno.
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.

Apresentação de trabalhos - 2° ao 5°ano
“Ciência e arte - Vivenciando e aprendendo!”
Data: 09/12, sábado
Teremos apresentações, exposições e muita interação
entre nossos professores, alunos, suas famílias e o
saber.
Para melhor organização dividimos os alunos em
grupos:
Horário
Turmas
8h às 10h
2ºA, 2ºD, 3ºA, 5ºA
9h45 às 11h45
2ºB, 3ºB, 4ºA, 5ºB
11h30 às 13h30
2ºC, 3ºC, 4ºB, 5ºC
Último dia letivo - Ed. Infantil ao 5° ano
Data: 14/12, quinta-feira
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 à leitura de ficha pedagógica e
retirada de materiais. A coordenação agendará horários
específicos para os pais dos alunos que necessitam de
orientação individualizada.

GERAL

ENSINO FUNDAMENTAL II
Aulas e avaliações de recuperação
Período: 1º a 08/12
Horário: aula - 7h10 às 8h50
avaliação - 9h05 às 10h45
Data

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

1º/12
6ª feira

geografia

-

ciências

geografia

04/12
2ª feira

matem.

-

-

ciências e
matem.

05/12
3ª feira

geometria

geometria

português

geometria

06/12
4ª feira

-

história

história

história e
inglês

07/12
5ª feira

-

português

-

português

08/12
6ª feira

-

matem.

matem.

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

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

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

-

Atenção: Redação - 04/12 - 11h05 às 12h40
Exames finais
Período: 13 a 15/12
Boletim - 3º trimestre
Já estão disponíveis no site do Colégio.

Cardápio
Diariamente: arroz branco, feijão e saladas variadas

ENSINO MÉDIO

2ª feira

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
inglês, matemática
sociologia

3ª feira
4ª feira

7h30 às 11h30

5ª feira
6ª feira

Fricasse de frango, linguiça assada, carne
grelhada molho madeira, brócolis com cenoura,
lasanha à bolonhesa
File de frango grelhado, escondidinho de carne,
batata assada, rondelli de ricota
Frango assado com batata, farofa caseira, carne
de panela com batata, mix de legumes,
espaguete alho e óleo
File de frango empanado, strogonoff de carne,
batata palha, creme de milho, canelone de frios
Nuggets, carne grelhada, batata doce com ovos,
nhoque à bolonhesa

*Cardápio sujeito a alterações

