Informativo Semanal
Ensino Fundamental II
N°6– SEMANA DE 5 A 9 DE MARÇO

“Pequenas oportunidades são muitas vezes o começo de grandes empreendimentos.”
Demóstenes

Continuam abertas as
inscrições para o
Liceu Arte e Cultura 2018

PROJETO DSOP PARA FAMÍLIAS
Srs. Responsáveis, vamos participar?
Para dar início ao programa, acesse:
www.dsop.com.br/projetofamilias

(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. Foi prorrogada até dia 09 de
março.

-

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
artístico-literárias
(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.
------------------------------------------UNIFORME OBRIGATÓRIO
CONFORME REGIMENTO DO COLÉGIO, O USO
DO UNIFORME ESCOLAR É OBRIGATÓRIO!

--------------------------------------AVISO – GESTOR

http://liceuvivere.gestor1.com.br/login

Há notas das avaliações do período que já
estão disponíveis no Gestor. Pedimos aos
responsáveis que acompanhem atentamente
o desenvolvimento pedagógico do(s) filho(s)
por meio dessa ferramenta.
-------------------------------------------------ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DAS AULAS DE PERCUSSÃO E
BOOMWHACKERS
Início: 08/03
Horário: 15h
A Coordenação informou a alteração aos alunos
participantes em sala.

PROVA DO PERÍODO
6º, 7º, 8º e 9º anos - 08/03 (Quinta- feira) – Geografia
IMPORTANTE: PROVAS SUPLETIVAS (SUBSTITUTIVAS) – 24/04, às 14h – Alunos que perderam alguma prova devem
agendar a Supletiva na Secretaria.

