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“A inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer.”
Jean Piaget

SIMULADO
ABERTO
No
próximo
dia
08/06
(sábado)
acontecerá o simulado S5 (Dissertativo)
A realização do simulado é obrigatória a
todos os alunos do 3ºEM, sendo parte
integrante da nota. Será considerado no
terceiro trimestre, juntamente com o simulado
S9.
08/06, das 13h00 às 17h00
Os portões da escola serão fechados às 13h,
não sendo permitido nenhum tipo de atraso.
Programe-se!

CLUBE DE
CIÊNCIAS
Parabenizamos a todos os alunos do
Clube de Ciências e à professora Ana
Carolina, que tiveram seu experimento sobre
solubilidade
de
sais
selecionado
para
participar do programa Garatea-E, promovido
pelo grupo Zenith Aerospace, da USP de São
Carlos.
Agora, os alunos desenvolverão o
experimento dentro do colégio e o enviarão
para o Zenith nos próximos meses, para que
seja lançado à estratosfera por meio de um
Balão Meteorológico. Todos esses eventos
deverão acontecer no segundo semestre.
Estamos todos torcendo pela nossa
equipe de pequenos cientistas!

MATERIAL
Lembramos que o colégio trabalha com o
desenvolvimento
da
autonomia
e
da
responsabilidade dos estudantes, tais como o
cumprimento dos prazos de entrega de
trabalhos em sala.
Por isso, informamos que os alunos não
estão autorizados a realizar ligações para
quaisquer pessoas ou familiares a fim de que
materiais ou trabalhos sejam entregues em
sala durante o expediente escolar.
Da mesma forma, reiteramos que não
serão aceitas entregas de trabalhos e/ou
materiais escolares, esquecidos em casa, na
Secretaria.

Provas da Semana
1º EM

2º EM

3º EM

04/06 - História (Judeu)

04/06 - História (Judeu)

04/06 – Hist. Geral (Judeu)

06/06 – Literatura (Aliandro)

05/06 – Física (Orcelio)

04/06 – Hist. Brasil (Leonardo)

07/06 – Física (Orcelio)

06/06 – Hist. Arte (Tânia)
07/06 – Literatura (Aliandro)

06/06 – Literatura (Aliandro)
07/06 – Física (Orcelio)

