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“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência”
Henry Ford

REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS
A reunião de pais dos alunos de todas as
séries do Ensino Médio 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.
Na sequência da reunião, às 19:30h, os pais
dos alunos do 1ºEM estão convidados a
participar de uma reunião com a coaching
vocacional Ana Sílvia, que irá apresentar o
trabalho que vem sido desenvolvido com os
alunos durante os encontros semanais e fará
algumas orientações.

SIMULADO ENEM

Último Ensaio: 21/05 (segunda feira), das 15:30
às 17:30 nas dependências do colégio.
Ensaio Geral: 25/05 (sexta feira), no Centro de
Convenções

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).

PLANTÕES / DEPENDÊNCIAS
HISTÓRIA DA ARTE

DP de Física: Terças Feiras, às 15h

Como conversado durante a semana, a
professora Marina (História da Arte – 2ºEM)
precisou deixar nosso corpo docente e será
substituída pela professora Cátia. Por isso, haverá
mudança no horário da aula. A disciplina
passará a ser oferecida às terças-feiras, no
horário de 12:35h às 13:25h.

Plantão de Física: Terças Feiras, às 16h
Plantão/DP de Matemática: Quintas Feiras, às 14h
Plantão Online: http://passaporte.coc.com.br

PROVAS DA PRÓXIMA SEMANA
1º EM

2º EM

3º EM

História (Judeu) (22/05)

História (Judeu) (22/05)

Física (Juliana) (23/05)

Sociologia (Leonardo) (22/05)

Sociologia (Leonardo) (23/05)

Sociologia (Leonardo) (24/05)

Física (Juliana) (25/05)

Física (Juliana) (25/05)

História (Judeu) (25/05)

