Informativo Semanal
Ensino Fundamental II
N°3– SEMANA DE 12 a 16 DE FEVEREIRO

“A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a
responsabilidade por ele.”

Hannah Arendt

FERIADO – CARNAVAL

Não haverá aula nos dias 12, 13 e
14/02 – Feriado e Recesso.
As aulas retornam normalmente na
quinta-feira, 15/02.
------------------------------------------------------Acesso ao Portal do COC

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”.
-------------------------------------------------------------------ATESTADO MÉDICO PARA AS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA – (OBRIGATÓRIO)
Conforme ficha informativa (Contrato Escolar)
para a prática das atividades de Educação
Física, solicitamos que seja encaminhado
para a Secretaria do Colégio um atestado
em que se notifique que o(a) aluno(a) está
apto(a) para as práticas esportivas.
O prazo máximo para entrega desse
documento é: 02 de março.

Dados para Acesso ao site do Sistema COC de
Ensino:
Alunos novos:
Login: nome.sobrenome@clv.coc.com.br
senha:12345678
Alunos 'veteranos' que nunca fizeram o acesso:
Login: nome.sobrenome@clv.coc.com.br:
senha: 1234 ou 12345678 (testar uma das duas)

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Os responsáveis receberam Informativo do
Colégio, via e-mail, com a lista completa de
atividades extracurriculares . A participação dos
alunos nessas atividades será feita por meio da
Ficha de Adesão, disponível na Secretaria.
IMPORTANTE:
Os responsáveis deverão preencher a Ficha de
Adesão das Atividades Extracurriculares e entregá-la
na Secretaria.
Haverá lista de presença e controle de frequência
em todas as atividades.

HORÁRIOS DOS PLANTÕES
PLANTÃO DE 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

PLANTÃO DE 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

