Nº 1 — 01 de Fevereiro de 2019

ENSINO MEDIO

INFORME SEMANAL

Feliz 2019 queridos alunos, pais e professores! A equipe do colégio deseja a todos um excelente ano
letivo, repleto de conquistas, sucesso e realizações!
Orcelio - Coordenação Ensino Médio

GESTOR 1 / COC PLAY

PROVAS

Os alunos e pais que ainda nao possuem login e
senha para o Gestor 1, devem procurar a secretaria para
fazer o cadastro desses dados. Lembramos a todos que a
partir desse ano o acesso ao gestor se dara pelo
endereço: http://app.gestor1.com.br
Para acesso ao Portal COC Play, os alunos que ja
possuem login e senha dos anos anteriores, deverao
fazer o acesso com esses mesmos dados. Alunos novos
devem utilizar:
Login: nome.sobrenome@clv.coc.com.br
Senha: Liceu@123
Lembrando que o acesso ao portal sera feito pelo
endereço: https://www.coc.com.br, LOGIN. Para
maiores orientaçoes, os alunos devem procurar o
Leonardo (Setor de Informatica).

Todos os alunos ja foram informados sobre os
horarios de aulas, datas de avaliaçoes e simulados do
ano letivo.
Tais informaçoes estao tambem disponíveis no
site oficial do colegio (http://www.liceuvivere.com.br/
ens_medio.html), bem como nos murais da escola para
eventuais consultas.

EDUCAÇAO FISICA

REUNIOES

Esportes de Quadra (Feminino)
Quartas-Feiras, 15h00 as 16h40

Agradecemos a presença de todos os alunos e
responsaveis na reuniao realizada em 31/01.
Reiteramos a importancia de todas as regras
combinadas referentes a disciplina e postura dentro do
ambiente escolar.
Com a cooperaçao entre escola e família, o ano
letivo trara bons resultados em todos os sentidos

Esportes de Quadra (Masculino)
Quartas-Feiras, 16h40 as 18h20

UNIFORME
Conforme combinado no início do ano, o uso do
uniforme e obrigatorio em todas as atividades escolares.
Aos alunos que descumprirem esta regra sera aplicada
uma notificaçao escrita, a qual devera ser entregue
assinada na escola no dia subsequente ao fato

Futebol (Masculino)
Sextas-Feiras, 14h30 as 16h10

ESTUDO DIRIGIDO

Conforme contrato escolar, para a pratica das
atividades de Educaçao Física, solicitamos que seja
encaminhado para a secretaria do colegio um atestado
medico em que se notifique que o aluno esta apto para
as praticas esportivas.
Data limite de entrega: 04 de março

Física (prof. Orcelio): Terças-Feiras, 17h00 as 17h50
Matemática (prof. Flávio): Quintas-Feiras, 14h00 as
14h50

Provas da Semana
1º EM

2º EM

05/02 - Matematica 2 (Pente) 05/02 - Matematica 2 (Pente)
07/02 - Biologia 1 (Josi)

08/02 - Biologia 1 (Josi)

3º EM
05/02 - Matematica 2 (Pente)
07/02 - Biologia 1 (Josi)

