Nº 35 — 09 de Novembro de 2018

ENSINO MÉDIO

INFORME SEMANAL

“A Educação qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática ”
Paulo Freire

FERIADO

VESTIBULARES

Informamos que em funçao do feriado de
Proclamaçao da Republica (15/11 — quinta-feira), o
colegio estara fechado nesse dia e estara em recesso no
dia seguinte (16/11 — sexta-feira). Retornaremos com
as atividades normais a partir de segunda-feira (19/11).
Desejamos a todos os alunos e familiares um
otimo descanso.

Principais vestibulares com provas em Novembro:

2º dia: 11/11

15/11

SUPLETIVAS
As provas supletivas para alunos do 1ºEM e 2ºEM
acontecerao no dia 22 de Novembro, as 14h30. Os
pedidos de avaliaçao deverao ser feitos ate a proxima
quarta-feira (14/11). Os alunos que nao fizerem o
pedido dentro do prazo ficarao impossibilitados de
realizar a prova, recebendo correspondente nota “zero” .
Fiquem atentos!

CONTRATOS

18/11

25/11

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS

Informamos aos senhores responsaveis que os
Contratos de Matrícula para o ano letivo de 2019 devem
ser entregues devidamente assinados na secretaria do
colegio para efetivaçao da matrícula.

A casa da Amizade do Rotary Club esta
arrecadando itens novos e usados que serao doados
para crianças carentes de nossa cidade. A arrecadaçao
ira ate o dia 30/11.

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS
Convidamos os responsaveis, alunos e familiares
para a Missa de Açao de Graças pelo termino do Ano
Letivo e Formaturas do 9º ano do Ensino Fundamental e
3ª serie do Ensino Medio. A missa ocorrera no dia 21 de
novembro (quarta feira), às 19h, na Igreja São Judas
Tadeu. Pedimos a doaçao de 1 kg de alimento nao
perecível em amparo a famílias carentes da paroquia.

Provas da Semana
1º EM

2º EM

3º EM

13/11 - Química (James)

13/11 - Química (James)

-

13/11 - Sociologia (Leo)

14/11 - Sociologia (Leo)

