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“Mãe, são três letras apenas as deste nome bendito.
Também o céu tem três letras e nelas cabe o infinito.”
Mário Quintana

RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL
Durante a semana foram dadas as
orientações sobre a recuperação e a
distribuição dos trabalhos de recuperação do
primeiro trimestre de 2018. Os mesmos devem ser
entregues juntamente com as provas, as quais
ocorrerão na semana de 14/05 a 18/05:
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

ENEM 2018
Começaram na última segunda feira
(07/05) as inscrições para o ENEM 2018. Pedimos
atenção de todos os alunos ao prazo, pois o
mesmo encerra-se na próxima sexta feira
(18/05). Não percam o prazo, pois não haverá
nova oportunidade este ano! O pagamento
poderá ser feito até o dia 23/05. A taxa de
inscrição este ano é de R$ 82,00. Evitem possíveis
transtornos e não deixem para a última hora!
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).

UNIFORME
De acordo com o Regimento Escolar, e por
uma questão de segurança dos alunos, o uso do
uniforme é obrigatório em todos os períodos de
permanência nas dependências do Colégio e
nas demais atividades em que estiver
representando o Colégio.

SIMULADO ENEM
Nó próximo domingo (20/05), a partir das
13h será realizada a primeira prova do
SIMULADO ENEM no colégio. Tal simulado é de
presença obrigatória a todos os alunos do Ensino
Médio, pois o mesmo faz parte da composição
de notas do trimestre. Lembrando que o aluno
deverá portar caneta esferográfica de cor preta
e deverá chegar pontualmente, pois não serão
tolerados atrasos neste dia.
A segunda etapa do simulado será
realizada no domingo seguinte (27/05).

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 e
orientações para o segundo trimestre.

PROVAS DA PRÓXIMA SEMANA
1º EM

2º EM

3º EM

Geografia (Emerson) (15/05)

Geografia (Emerson) (15/05)

Hist. do Brasil (Leonardo) (16/05)

Química (James) (18/05)

Química (James) (18/05)

Química (James) (18/05)

Filosofia (Rafael) (18/05)

Filosofia (Rafael) (18/05)

Filosofia (Rafael) (18/05)

