Informativo Semanal
Ensino Fundamental II
N°6– SEMANA DE 04 a 08 DE MARÇO

“O melhor que podemos fazer de nossa vida é empregá-la em alguma coisa mais
duradoura que a própria vida.”
Willian James

FERIADO – CARNAVAL

AULAS DE FUTSAL – INÍCIO EM 12/03
MATRÍCULAS ABERTAS PARA ALUNOS DO 6º ANO

Horário: 18h às 19h – às quintas-feiras

Não haverá aula nos dias 4, 5 e 6/03 –
Feriado e Recesso.
As aulas retornam normalmente na
quinta-feira, 7de março.
-------------------------------------------------------

Portal COC: https://passaporte.coc.com.br/
Acesso das Abas “Cosmo” e “Infinito”
Os alunos receberam, em sala de aula, o
login e a senha para acessarem as
atividades do material online Infinito (6º
ano) e Cosmo (7º, 8º e 9º anos).
Pedimos aos alunos que testem os logins e
senhas em casa e procurem o funcionário
Guilherme, da TI, no colégio, caso haja
algum problema com o acesso. Os
professores indicarão, em sala de aula, ao
longo do Trimestre, quais atividades os
alunos deverão realizar.
SENHAS DO GESTOR
http://app.gestor1.com.br/
Pedimos aos responsáveis que entrem em
contato com a secretária Silmara Rodrigues
caso não consigam acessar o Gestor; ela
regularizará o acesso.
------------------------------------------------------

ATENÇÃO:
Caso percam ou precisem de outra cópia,
os documentos (horários e calendários
escolares) estão disponíveis no site do Liceu:
www.liceuvivere.com.br, na guia “Ensino
Fundamental II”.

As aulas de Futsal começarão no dia 12/03.
Serão duas turmas, uma para alunos dos 1º, 2º
e 3º anos (3ª feira), e outra para alunos dos 4º,
5º e 6º anos (5ª feira). Para que seus filhos
participem, por favor, procurem a Secretaria
para realizar a adesão. Custo mensal:
R$ 35,00 (pagamento via boleto).
-----------------------------------------------------------------ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Nos dias 7 e 8 de março, as atividades
extracurriculares vespertinas e as aulas de
Estudo Dirigido (Português e Matemática)
ocorrerão normalmente.
--------------------------------------------------------------------

MATEMÁTICA – (SEMANAL)- PROF. FLÁVIO

Dia da
semana
5ª feira
5ª feira

Série

Horário

6º ano
7º ano

15h às 15h45
15h45 às
16h30
5ª feira
8º ano
16h30 às
17h15
5ª feira
9º ano
17h15 às 18h
Local: Salas de aula do Ensino Médio

PORTUGUÊS – (SEMANAL) – PROFª. RAQUEL

Dia da
semana
5ª feira
5ª feira
5ª feira

Série

Horário

7º ano
6º ano
9º ano

15h às 15h45
15h45 às 16h30
16h30 às 17h15

5ª feira

8º ano

17h15 às 18h

Local: Salas de aula do Ensino Médio

