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“Todo mundo tem talento, é só uma questão de se mover até você descobrir o seu.”
George Lucas

ENEM 2018

PROJETO INTERDISCIPLINAR

Começam na próxima segunda feira
(07/05) as inscrições para o ENEM 2018. As
inscrições se encerram do dia 18/05. Evitem
possíveis transtornos e não deixem para a última
hora! A taxa de inscrição este ano é de R$ 82,00
e o pagamento pode ser feito até 23/05. ´
Lembrando também que as datas do
Enem 2018 já estão definidas. Serão em dois
domingos consecutivos: 04/11 (prova de
Linguagens, Ciências Humanas e Redação) e
11/11 (prova de Matemática e Ciências da
Natureza).

Iniciou-se a primeira etapa do Projeto
Interdisciplinar 2018 do Colégio Liceu Vivere,
cujo tema é:

CALENDÁRIO DE RECUPERAÇÃO
TRIMESTRAL
- 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
14/05: provas de matemática e espanhol
15/05: provas de química e língua portuguesa
16/05: provas de física, geografia e sociologia
17/05: provas de biologia e história
18/05: provas de filosofia, inglês e história da arte

REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS
A reunião de pais ocorrerá no dia 21/05
(segunda-feira), às 18:30h. Solicitamos a
presença de todos os responsáveis, pois nesta
reunião serão discutidos aspectos acadêmicos
referentes ao primeiro trimestre de 2018,
orientações para o segundo trimestre e será
debatido o tema “Respeito dentro do ambiente
escolar”.

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

OBF 2018
A todos os alunos inscritos, a Olimpíada
Brasileira de Física será realizada no dia 10 de
maio (quinta-feira) no horário das 14h às 18h.

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 (Josi) (08/05)
Matemática (Pente) (11/05)

Biologia (Josi) (08/05)
Matemática (Pente) (11/05)

Matemática (Pente) (09/05)
Geografia (Emerson) (11/05)

