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"Grande parte da vitalidade de uma amizade reside no respeito pelas diferenças, não apenas em
desfrutar das semelhanças."
James Fredericks

FERIADO/RECESSO

SÁBADO ESPORTIVO

Informamos que o colégio estará em
recesso nos dias 30/04 (segunda-feira) e 01/05
(terça-feira) em função do feriado do Dia do
Trabalho. Retornaremos normalmente a partir de
02/05 (quarta-feira).
A todos os alunos e familiares, um
excelente carnaval e um bom descanso!

Lembramos a todos os alunos do sobre a
realização do Sábado Esportivo no dia 05/05,
das 10h às 12h. Convidamos a todos os alunos
para que aproveitem essa manhã para um
momento de descontração e companheirismo
com seus colegas

PROJETO INTERDISCIPLINAR

INÍCIO DO 2º TRIMESTRE
Inicia-se na próxima semana o 2º trimestre
letivo de 2018. O cronograma de provas foi
finalizado e entregue aos alunos. Solicitamos
atenção de todos às datas do cronograma, para
um melhor planejamento e rendimento do
trimestre.

CALENDÁRIO DE RECUPERAÇÃO
TRIMESTRAL
- 02/05 a 04/05: Entrega das orientações sobre a
recuperação aos alunos.
- 07/05 a 11/05: Reunião com os responsáveis
dos alunos em processo de recuperação. Nessa
mesma semana estarão acontecendo as aulas
de revisão específicas para as provas de
recuperação.
- 14/05 a 18/05: Provas de recuperação
trimestral (período da tarde).

Inicia-se essa semana a primeira etapa do
Projeto Interdisciplinar 2018 do Colégio Liceu
Vivere, cujo tema é:
“Preconceito e Bullying: porque essas atitudes
ainda estão tão presentes em nossa sociedade
e como devemos combate-las”
Os alunos já foram orientados sobre o
trabalho e devem dividir-se em grupos de até 5
pessoas para que a distribuição dos tópicos seja
feita.
O projeto deverá encerrar-se no mês de
setembro com o ciclo de palestras promovido
pelos alunos

AULAS COMPLEMENTARES
Biologia (Aprofundamento): quartas-feiras, às 14h
Boomwhacker: quintas-feiras, às 15h
Clube de Ciências: sextas-feiras, às 14h

PLANTÕES / DEPENDÊNCIAS

Clube de Xadrez: sextas-feiras, às 16h
Teatro: Quintas Feiras, às 14:30h

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

Redação (Almir) (04/05)

Redação (Almir) (04/05)

Gramática (Andréia) (02/05)
Biologia (Josiane) (04/05)

