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“Inteligência e caráter: eis o objetivo da verdadeira educação”
Martin Luther King

ACOMPANHAMENTO GESTOR 1

PROVAS SUPLETIVAS

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.

As provas supletivas (para alunos que
perderam provas do período durante o
trimestre) ocorrerão na próxima quinta-feira
(19/04), às 14h.

Lembramos que o fim do trimestre se
aproxima e, em breve, os professores estarão
finalizando as notas em cada disciplina.

Lembramos que é responsabilidade do
aluno atentar-se a essas provas. Caso ainda não
tenha feito seu agendamento, o aluno que
precisar realizar supletiva deve procurar a
secretaria para tal. O valor de cada prova
supletiva é de R$ 25,00, sendo que só terá
isenção de pagamento aqueles alunos que
apresentarem
atestado
médico
como
justificativa para a ausência.

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.

LICEU ARTE E CULTURA
Próximo Ensaio Geral: Dia 20/04, às 17:15h, na
quadra do colégio

AULAS COMPLEMENTARES

OLIMPÍADAS DE CONHECIMENTO
Encerraram-se as inscrições para a OBMEP
– Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas. Todos os alunos inscritos deverão
comparecer ao colégio para realização da
prova no dia 05 de junho. O horário de prova será
definido
posteriormente.
Para
maiores
informações, favor consultar a direção.

Biologia (Aprofundamento): quartas-feiras, às 14h

As inscrições para as demais olimpíadas
(Física - OBF e Astronomia - OBA) ainda estão
abertas a todos os alunos do Ensino Médio. Quem
ainda não se inscreveu e tem interesse para tal,
favor consultar a coordenação.

Teatro: Quintas Feiras, às 14:30h

Relativamente à Olimpíada Nacional em
História do Brasil (ONHB), as equipes devem
consultar diretamente o professor Judeu para
quaisquer dúvidas

Cálculo: quartas-feiras, às 14h
Boomwhacker: quintas-feiras, às 15h
Clube de Ciências: sextas-feiras, às 14h
Clube de Xadrez: sextas-feiras, às 16h

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

PROVAS DA PRÓXIMA SEMANA
1º EM

2º EM

3º EM

Biologia (Lucas) (17/04)
Física (Orcelio) (20/04)
SUPLETIVAS (19/04)

Biologia (Lucas) (17/04)
Física (Orcelio) (20/04)
SUPLETIVAS (19/04)

Biologia (Lucas) (18/04)
Física (Orcelio) (20/04)
SUPLETIVAS (19/04)

