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“O impossível não é um fato: é uma opinião.”
Mario Sergio Cortella

ATIVIDADES EXTRAS
1) Clube de Xadrez (prof. Ana Carolina)
Quintas-Feiras, 13:30 às 15:00 (EM e EF2)
Sextas-Feiras, 16:00 às 17:00 (EM)
2) Clube de Ciências (prof. Ana Carolina)
Sextas-Feiras, 14:00 às 15:30
3) Laboratório de Redação e Atualidades
(profs. Almir e Tadeu)
Terças Feiras, às 17:15
Valores e inscrições com o professor Almir
4) Boomwhacker (prof. Sílvio)
Quintas Feiras, horário a ser definido
5) Aprofundamento em Biologia (prof. Josiane)
Quartas Feiras, às 14:00
>> Início: 05/04
Curso exclusivo para alunos do 3ºEM e PV
Valores e inscrições com a professora Josiane
6) introdução ao Cálculo (prof. Orcelio)
Quartas Feiras, às 14:00
>> Início: 05/04

PLANTÕES
Plantão de Física: Terças Feiras, às 16h
Plantão de Matemática: Quintas Feiras, às 14h

PORTAL COC
Todos os alunos (Ensino Médio e PV) já estão
cadastrados no Portal COC. Para os que ainda
não fizeram acesso, seguem os dados de Login
e senha padrões:
Login: primeironome.últimonome@clv.coc.com.br
Senha: 12345678
Para alunos “veteranos” os dados de
acesso permanecem os mesmos.

DEPENDÊNCIAS
Informamos a todos os alunos que
possuem dependências relativas ao ano de
2017 que as aulas específicas e trabalhos terão
início na próxima semana.
DP de Física: Terças feiras, às 15h
DP de Matemática: Quintas feiras, às 14h
Demais disciplinas: Os trabalhos serão
entregues pela coordenação com todas as
orientações necessárias.

LICEU ARTE E CULTURA
Foram prorrogadas até 09 de março as
inscrições para o Liceu Arte e Cultura. As fichas
de inscrições devem ser retiradas com a
coordenação.

UNIFORME
Conforme combinado no início do ano, o
uso do uniforme é obrigatório em todas as
atividades escolares. Na ausência do agasalho
do colégio, será tolerado o uso de agasalho
preto ou azul. Aos alunos que descumprirem
esta regra será aplicada uma notificação
escrita, que deverá ser entregue assinada na
escola no dia subsequente ao fato.

GESTOR 1
Solicitamos aos pais que acompanhem
através do sistema Gestor 1 o lançamento das
notas das avaliações que estão ocorrendo.
Quaisquer dúvidas podem ser resolvidas
diretamente com a coordenação.

PROVAS DA PRÓXIMA SEMANA
1º EM e 2º EM

3º EM

Física (Orcelio) (06/03)
Espanhol (Edmary) (07/03) (AULA)
Literatura (Aliandro) (09/03)
inglês (Picé) (09/03)

Física (Orcelio) (07/03)
Espanhol (Edmary) (07/03) (AULA)
Literatura (Aliandro) (09/03)
Hist. Do Brasil (Leo) (09/03)

