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“Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se
você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração”
Nelson Mandela

WORKSHOP

PLANTÕES / DEPENDÊNCIAS

Na
próxima
quinta-feira
(12/04),
acontecerá um workshop promovido pela
equipe da Escola da Inteligência e destinado
aos alunos do 1ºEM e 2ºEM. O curso ocorrerá no
horário das 12:35h às 13:25h e, por isso, não
haverá aula estendida de Física (prof. Juliana).

AULAS SOBRE AS OBRAS
LITERÁRIAS DO VESTIBULAR
A partir do mês de Maio, a escola estará
promovendo aulas destinadas à interpretação e
discussão das obras literárias cobradas nos
vestibulares da FUVEST e UNICAMP. As aulas são
destinadas a alunos do 3ºEM e Curso PréVestibular e serão ministradas pela professora
Jaqueline.
Esses encontros ocorrerão em algumas
segundas-feiras no decorrer do ano, no horário
das 15:30h. As datas ainda serão acertadas
entre a coordenação e a professora. Assim que
o
cronograma
estiver
pronto,
será
disponibilizado a todos os interessados.

DP de Física: Terças Feiras, às 15h
Plantão de Física: Terças Feiras, às 16h
Plantão/DP de Matemática: Quintas Feiras, às 14h

APROFUNDAMENTO EM BIOLOGIA
Iniciaram-se nessa semana (04/04) as aulas
de Aprofundamento em biologia com a
professora Josiane para alunos do 3ºEM e PV. As
aulas ocorrerão às quartas-feiras na sala do PV,
das 14h às 15h.

INTRODUÇÃO AO CÁLCULO
Iniciam-se na próxima semana (dia 11/04)
as aulas de Introdução ao Cálculo com o
professor Orcelio, para todos os alunos do Ensino
Médio e PV. As aulas ocorrerão às quartas-feiras
na sala do 1ºEM, das 14h às 15h. Convidamos a
todos para que assistam à primeira aula e, caso
se interessem, que participem dos encontros.

ACOMPANHAMENTO GESTOR 1
ATESTADO MÉDICO
Conforme orientação, a apresentação de
atestado médico é obrigatória para a prática
de Educação Física nas dependências do
colégio.
Em função disso os alunos sem atestado
deverão estar presentes às aulas, porém não
realizarão atividade de esforço físico, realizando
no lugar atividades teóricas propostas pelo
professor.

Pedimos a todos os pais que acompanhem
os lançamentos de notas e conteúdo no sistema
Gestor 1 e que solicitem à coordenação auxílio
caso necessário.
Na próxima semana, a escola agendará
reunião individual com alguns pais para discutir
situações mais graves relativas a desempenho
e/ou disciplina dos alunos.

PROVAS DA PRÓXIMA SEMANA
1º EM

2º EM

3º EM

Matemática (Flávio) (10/04)
Sociologia (Leonardo) (10/04)
Literatura (Aliandro) (13/04)

Matemática (Flávio) (10/04)
Sociologia (Leonardo) (11/04)
Literatura (Aliandro) (13/04)

Matemática (Flávio) (11/04)
Espanhol (Edmary) (11/04)
Sociologia (Leonardo) (12/04)
Literatura (Aliandro) (13/04)
Hist. do Brasil (Leonardo) (13/04)

