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“A genialidade é constituída por “10% de inspiração e 90% de transpiração”
Thomas Edison

COPA DO MUNDO
Informamos que as aulas de Educação
Física no dia 27/06 (quarta-feira) serão
canceladas em função do jogo da Seleção
Brasileira de Futebol (Brasil x Sérvia). O colégio
estará fechado a partir das 14h50min neste dia.

PAINEL DE IDEIAS
O 1º Painel de Ideias (realizado na terçafeira, 19/06) foi um sucesso! Agradecemos a
participação dos alunos, que se envolveram e
apresentaram excelentes sugestões e ideias. Nas
próximas semanas, a direção e a coordenação
da escola analisarão tudo o que foi conversado
para que algumas dessas ideias tomem corpo a
partir do 2º semestre.
Esperamos vocês para o nosso arraiá, com
comidas, brincadeiras, competições e danças.
Ingressos à venda na secretaria do colégio
ANTECIPADO: R$ 10,00
NO DIA DA FESTA: R$ 12,00

Final de Semestre
Fiquem atentos ao início das férias!
29/06 – Último dia de aulas
02/08 – Volta às aulas

FÉRIAS ESCOLARES
As tão aguardadas férias estão chegando
e na mente do aluno (especialmente o
vestibulando) paira a seguinte dúvida:
descansar ou aproveitar o tempo para estudar?
O ideal é sempre um meio termo. Aproveite
as férias para repor suas energias, descansar,
viajar com a família e ter o seu tempo livre;
porém, não abandone os estudos. Reserve
algum tempo do seu dia e da sua semana para
rever conteúdos importantes, aprofundar
aquele assunto que o seu professor enfatizou,
refazer alguma leitura que tenha causado
dúvida etc. NÃO DEIXE SEU ESTUDO ENFERRUJAR!
Consulte seu professor! Ele terá ótimas dicas
para você colocar em prática nas próximas
semanas.

PROVAS DA PRÓXIMA SEMANA
1º EM

2º EM

3º EM

Física (Juliana) (26/06)

Física (Juliana) (26/06)

Geografia (Emerson) (27/06)

Hist. da Arte (Cátia) (26/06)

