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"Eu não falhei. Só descobri 10 mil caminhos que não eram o certo"
Thomas Edison

DIA DO ÍNDIO

AULAS COMPLEMENTARES
Biologia (Aprofundamento): quartas-feiras, às 14h
Cálculo: quartas-feiras, às 14h
Boomwhacker: quintas-feiras, às 15h
Clube de Ciências: sextas-feiras, às 14h
Clube de Xadrez: sextas-feiras, às 16h
Teatro: Quintas Feiras, às 14:30h

PLANTÕES / DEPENDÊNCIAS
DP de Física: Terças Feiras, às 15h
“Apesar do peso da velha história, inscrita nas
classes dominantes deste país, na sua cultura,
nas suas práticas políticas e econômicas e nas
suas instituições de Estado, já lançamos o nosso
grito de guerra e fundamos o início de uma nova
história, a grande história dos Outros 500. A
nossa luta indígena é uma homenagem aos
inúmeros heróis que tombaram guerreando ao
longo de cinco séculos. A nossa luta é para
nossos filhos e netos, povos livres numa terra
livre.”
Documento final da Conferência dos Povos e
Organizações Indígenas do Brasil. Coroa
Vermelha, Bahia, 21 de Abril de 2000

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.

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

SIMULADO S4
Lembramos a todos os alunos do 3ºEM e PV
sobre a realização do Simulado teste (S4) no
sábado, dia 28/04, das 13h às 18h. O simulado é
de presença obrigatória aos alunos do 3ºEM e
será contabilizado como composição na nota
do 2º trimestre

ENCERRAMENTO 1º TRIMESTRE
Encerra-se na próxima semana o 1º
trimestre letivo de 2018. As notas estão sendo
finalizadas pelos professores de cada disciplina
e, em breve, estarão disponíveis para consulta
no Gestor.
O cronograma de provas do 2º trimestre,
bem como o calendário de recuperações
trimestrais, está em fase de finalização e será
disponibilizado a todos os alunos de forma
impressa e por meio eletrônico a todos os
responsáveis.

PROVAS DA PRÓXIMA SEMANA
1º EM

2º EM

3º EM

Prova do Livro (24/04)

Redação (Almir) (27/04)

Redação (Almir) (27/04)
Simulado S3 (28/04) - Sábado

