Informativo Semanal
Ensino Fundamental II
N°10– SEMANA DE 1 a 5 DE ABRIL

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando,
refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.”
Paulo Freire

Liceu Arte e Cultura 2019
Inscrições Abertas
O evento artístico-cultural
incluirá
inúmeras formas de expressão artísticas:
dança- clássica, moderna, jazz, hip hop,
ginástica;
Músicabandas
pop,
canto/coral, percussão, pinturas, fotos e
esculturas,
entre
outros;
Recitalpoemas,
jogral,
pequenas
interpretações
artístico-literárias
(incluindo esquetes e apresentações
teatrais).
A seleção/audição das apresentações
será realizada dia 05 de abril de 2019, às
15h30, na Quadra. Inscrevam-se!

ATIVIDADES VESPERTINAS NO COLÉGIO ÀS
QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS
Pedimos aos alunos que ficam no colégio para
confeccionar trabalhos, ensaiar ou estudar que
comuniquem a inspetora Fernanda com
antecedência para que ela possa alocá-los em
local apropriado aos seus afazeres.
Aos alunos que desejarem utilizar os
computadores da Sala de Informática (às quintas
ou sextas-feiras à tarde): Pedimos que sempre
agendem, com antecedência, o uso da Sala de
Informática com o colaborador Guilherme, da TI.
Ele verificará a disponibilidade de horário para o
aluno ou grupo de alunos.

--------------------------------------------------------------------

VASTO MATERIAL PARA ESTUDO ONLINE
NO SITE DO SISTEMA COC DE ENSINO

------------------------------------DATA DE APLICAÇÃO
10/04 - (quarta-feira)
Prova realizada nas salas de aula, aplicada
pelos professores, das 10h às 12h15.
Nesse dia, as aulas estendidas serão
canceladas.
6º ano – 36 questões
7º ano – 36 questões
8º ano – 45 questões
9º ano – 46 questões

http://portal.coc.com.br
Para que os alunos tenham
um melhor desempenho
acadêmico, recomendamos
que utilizem os recursos na
nossa plataforma online. Há
Avaliações
Nacionais,
aplicadas nos últimos 7 anos,
com gabarito comentado!
Aproveitem!

Projeto Liceu Aprender Fazendo
Alunos do 8º e 9º anos podem usar o espaço do
colégio às quintas e sextas-feiras à tarde para
se reunirem e darem andamento às etapas dos
Projetos.

PROVAS DO PERÍODO
6º e 9º anos - 02/04 (terça- feira) – Português
8º ano - 04/04 (quinta- feira) – Português e 7º ano - 05/04 (sexta- feira) - Português
7º e 9º anos - 04/04 (Quinta- feira) – Espanhol.
IMPORTANTE: PROVAS SUPLETIVAS (SUBSTITUTIVAS) – 29/04, às 14h
Obs: Alteração de data: 6º e 8º anos - 25/04 (quinta- feira) – Espanhol.

