Informativo Semanal
Ensino Fundamental II
N°5– SEMANA DE 26 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO

“A afeição ainda resolverá / Os problemas da liberdade
Aqueles que se amam / Tornar-se-ão invencíveis.” Walt Whitman

Estão abertas as
inscrições para o
Liceu Arte e Cultura 2018
(Regulamento está afixado nas salas de aula)

- Poderão participar do LICEU ARTE E CULTURA
alunos do Ensino Fundamental II (6º a 9º anos)
e Ensino Médio, ex-alunos, professores e
funcionários do Colégio Liceu Vivere.
- A inscrição deverá ser feita pelos alunos
(com um aluno como representante do grupo)
mediante
formulário
disponível
com
a
Coordenação.
- As inscrições serão realizadas no período de
22 de fevereiro a 1º de março. E a
seleção/audição das apresentações será
realizada dia 1º de março de 2018, às 18h, no
Espaço Aberto.

- O evento artístico-cultural pode incluir
inúmeras formas de expressões artísticas:
Dança- clássica, moderna, jazz, hip hop,
ginástica; Música- bandas pop, canto/coral,
percussão, entre outros; Recital- poemas,
jogral, pequenas interpretações artísticoliterárias (incluindo esquetes e apresentações
teatrais).
Os ensaios, nas dependências do
colégio, poderão ocorrer às quintas-feiras, das
13h às 15h (somente EF II) e às sextas-feiras, das
13h30 às 17h (EF II e EM), com agendamento
prévio dos espaços do Liceu com a auxiliar
Fernanda.
O Liceu Arte e Cultura será realizado dia
25 de maio de 2018, no Centro de Convenções
“Prof. Fausto Victorelli, às 19h30.

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.
AVISO: PROVAS SUPLETIVAS
(SUBSTITUTIVAS) – 24/04, às 14h
Por favor, pedimos aos alunos que agendem
a(s) prova(s) perdida(s) na Secretaria, com
Silmara ou Fátima. Valor a ser pago até o dia
da avaliação supletiva: R$ 25,00 por prova.
Obs: Apresentação de atestado médico
isenta esse pagamento.
-------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DAS AULAS DE
PERCUSSÃO E BOOMWHACKERS
Nessa semana, teremos alteração de horário
nas aulas do Prof. Sílvio, que continuarão às
quintas-feiras. A Coordenação informará os
alunos em sala e enviará as alterações via email.
AVISO: NÃO HAVERÁ AULAS DE XADREZ NA
PRÓXIMA SEMANA. NA SEMANA DE 5 DE
MARÇO, AULAS OCORRERÃO
NORMALMENTE.

PROVA DO PERÍODO
6º, 7º, 8º e 9º anos - 02/03 (Sexta- feira) – Matemática

