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“Nunca desista de recomeçar. Ainda que possa parecer complicado, reflita que todo reinicio traz
sempre novidades”

VOLTA ÀS AULAS
Sejam todos bem vindos de volta para mais
um semestre letivo! Esperamos que todos
tenham tido ótimas férias e desejamos um
excelente recomeço!

FERIADO MUNICIPAL
Informamos que o colégio estará fechado
no dia 06/08 (segunda-feira), em função do
Aniversário de Pirassununga. Retornaremos
normalmente no dia 07/08 (terça-feira). Bom
feriado e bom descanso a todos os alunos e
familiares.

PLANTÕES E ATIVIDADES
VESPERTINAS
Estudo Dirigido de Física (prof. Orcelio)
Terças-Feiras, às 15h

Aulas do Livro (prof. Jacqueline)
Terças-Feiras, às 16h – INÍCIO EM 14/08

Introdução ao Cálculo (prof. Orcelio)
Quartas-Feiras, às 14h – RECOMEÇO EM 15/08

Aprofundamento em Biologia (prof. Josiane)
Quartas-Feiras, às 14h – RECOMEÇO EM 15/08

Estudo Dirigido de Matemática (prof. Flávio)
Quintas-Feiras, às 14h

BIENAL DO LIVRO
Para um excelente início de semestre, nossa
escola fará uma excursão para a 24ª Bienal
Internacional do Livro, em São Paulo, no dia
08/08. O valor da excursão é de R$100,00 por
aluno. Apesar da data próxima, os alunos já
levaram os bilhetes de autorização e quem
desejar participar, deverá entregar o mesmo na
secretaria (juntamente com o pagamento) até
o início da manhã de terça feira (07/08). As
vagas são limitadas e preenchidas por ordem
de inscrição.

Educação Física (prof. Leonardo)
Quartas-Feiras, às 15h (Feminino) e 16:40h (Masculino)
Sextas-Feiras, às 14:30h (Masculino – Futebol)

Clube de Ciências (prof. Ana Carolina)
Sextas-Feiras, às 14h

Clube de Xadrez (prof. Ana Carolina)
Sextas-Feiras, às 16h

Teatro (prof. Jajá)
Sextas-Feiras, às 14:30h
*As aulas de atividades rítmicas, antes
oferecidas pela professora Paula, sofrerão
alterações nesse semestre. Em breve, a
coordenação passará maiores informações

REMATRÍCULA
Faça sua rematrícula 2019 em agosto e
garanta um desconto especial de 25% no valor
à vista! Você também pode parcelar em até 4
vezes com 20% de desconto (ago, set, out e
nov). Aproveite esses valores e garanta já a
vaga para o próximo ano!

PROJETO INTERDISCIPLINAR
“Discussão sobre as raízes do Preconceito e da
Intolerância”
Apresentação: 22 a 26 de outubro

PROVAS DA PRÓXIMA SEMANA
1º EM

2º EM

3º EM

Matemática (Flávio) (07/08)
Filosofia (Rafael) (10/08)

Matemática (Flávio) (07/08)
Filosofia (Rafael) (10/08)

Matemática (Flávio) (08/08)
Filosofia (Rafael) (10/08)

