Informativo Semanal

Ensino Médio
Nº 10 – 29 de março de 2018

“A verdadeira felicidade vem da alegria de atos bem feitos, do sabor de criar coisas renovadas”
Antoine de Saint-Exupéry

ATESTADO MÉDICO

Desejamos a todas as famílias uma feliz
Páscoa, com o coração repleto de alegrias, paz
e esperanças renovadas!

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

PLANTÕES / DEPENDÊNCIAS
DP de Física: Terças Feiras, às 15h

AVALIAÇÃO NACIONAL

Plantão de Física: Terças Feiras, às 16h

Na
próxima
quarta-feira
(04/04),
acontecerá no colégio a primeira avaliação
nacional COC (AN1) para os alunos do 1ºEM e
2ºEM. As provas ocorrerão nas respectivas salas
de cada aluno no horário das 14h às 17h.
A presença
obrigatória!
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OBS: Em função da aplicação da AN1, os
alunos do 1ºEM e 2ºEM estão dispensados das
aulas do período vespertino: Educação Física
(1ºEM e 2ºEM) e Sociologia (2ºEM)
Para os alunos do 3º EM, as aulas do dia
ocorrerão normalmente.

GESTOR 1

Plantão/DP de Matemática: Quintas Feiras, às 14h

APROFUNDAMENTO EM BIOLOGIA
Iniciam-se na próxima 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 em 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.

Solicitamos aos pais que acompanhem através
do sistema Gestor 1 o lançamento das notas das
avaliações que estão ocorrendo.
Quaisquer dúvidas podem
diretamente com a coordenação.
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PROVAS DA PRÓXIMA SEMANA
1º EM e 2º EM

3º EM

Química (James) (03/03)
AVALIAÇÃO NACIONAL (04/03)
Filosofia (Rafael) (06/03)
História (Judeu) (06/03)

Química (James) (04/03)
Filosofia (Rafael) (06/03)
História (Judeu) (06/03)

