Informativo 001
Março 2018
Srs. Pais / Responsáveis e Alunos.

ACONTECEU

Palestra com Mariana Marco Psicóloga, Analista do Comportamento, Especialista em Clínica - Analítico
Comportamental e Coach.
Tema: Escolha e Orientação Profissional

XIV OLIMPÍADA BRASILEIRA DE BIOLOGIA

1ª Fase aconteceu dia 26/02, parabéns alunos participantes.

PLANTÕES
As aulas de Plantão de dúvidas terão início 01/03. As aulas de plantão visam esclarecer as possíveis
dúvidas dos alunos sobre os conteúdos desenvolvidos em sala, bem como aprimorar seus
conhecimentos. Portanto, o plantão deve ser um momento de estudo.
O objetivo dos plantões é auxiliar o aluno em seu desenvolvimento pedagógico.
Cronograma:
Disciplina

Dia

Horário

Matemática

5ª feira
01, 08,15, 22 e 29

Das 14h00 às 14h50

Química

5ª feira
01,15 e 29

Das 14h50 às 15h40

Física

5ª feira
08 e 22

Das 14h50 às 15h40

FERIADO
Dia: 19/03 – segunda-feira feriado Padroeira de São José dos Campos.
Dia: 30/03 - sexta-feira feriado Paixão de Cristo

UNIIFORME
O uso do uniforme (camiseta com logo do Colégio) faz parte do Regimento Escolar e é de uso
obrigatório nas dependências do Colégio.

CELULARES
Somente é permitida a utilização do celular desde que haja uma intenção pedagógica. Considerando
que o celular que estiver sendo utilizado em sala de aula pelo aluno será confiscado pelo professor e
entregue na secretaria que devolverá apenas aos pais/ responsáveis.

GRUPO DE ESTUDO
Para auxiliar os alunos nos estudos, o Colégio disponibiliza, no período da tarde, horários para a
formação de grupos de estudos. Os estudos serão monitorados pela coordenação e as dúvidas surgidas
durante os estudos deverão ser explicadas pelos professores no horário normal de aula.

TAREFAS
Acreditamos que a tarefa é uma forma positiva para desenvolver no aluno o hábito pelo estudo. As
tarefas são planejadas, levando em consideração a qualidade e o significado que ela apresenta ao
aluno. Tem um grande peso na composição da nota mensal, portanto, solicitamos aos pais que
acompanhem a realização da tarefa, proporcionando condições favoráveis para sua realização.
Através do site www.colegiongeracao.com.br, na página inicial você deverá clicar em Acesso Restrito,
Acesso Acadêmico, onde será solicitado login, senha e tipo de acesso, após o primeiro acesso a senha
poderá ser alterada.

PDA Plataforma Digital de Aprendizagem
Muito mais que um portal de conteúdos educacionais, a Plataforma é um verdadeiro universo de
conhecimento para dar suporte aluno/professor, dentro e fora do ambiente de sala de aula.
A Plataforma oferece ainda trilhas de aprendizagem, Coleções Didáticas digitalizadas e ambientes de
sala de aula digital que possibilita a interação virtual entre professores e alunos. Por meio de ferramentas
e recursos como blogs, fóruns de discussão e trabalhos em grupo, o professor poderá Ampliar a
abordagem do conteúdo oferecendo ao aluno outras formas de aprofundamento, troca de
experiências e de colaboração.

OLIMPÍADAS 2018201
7
Por que participar dessas competições?Motivos não faltam. Segue uma lista de motivos que são
importantes.

São desafiadoras. Não adianta negar: desafios são divertidos. Lembra um jogo que você jogou
muitas e muitas vezes tentando passar de uma determinada fase? Se ele fosse muito fácil, você não
teria gostado tanto dele e provavelmente sequer se lembraria dele.

São uma oportunidade de você se aprofundar em uma matéria que você se interesse. Gosta de
fazer contas, treinar o raciocínio e de Matemática? Gosta de computadores e gostaria de aprender
mais sobre programação? De entender como "funciona" vida, como são os seres vivos e como é o seu
corpo? Do mundo invisível dos átomos e de como eles se organizam para formar tudo o que vemos ao
nosso redor? De saber as características dos lugares e do que está acontecendo em nosso planeta? De
saber a história de nosso país? Gostaria de tentar construir um robô? De como funcionam as leis da
Física, que regem todo o nosso universo? Por que não se aprofundar nessa matéria e fazer uma prova
sobre apenas essa matéria que você gosta?

Abrem portas. Nessas competições vocês podem conhecer professores das principais
universidades do país, destaques em competições internacionais, diretores de colégios que são
destaques no Brasil, etc. São muitas as oportunidades.

Treinamento para o Vestibular. Ao realizar estas provas você inevitavelmente está se preparando
para um vestibular, pois elas possuem nível semelhante, quando não superiores, as dos principais
vestibulares brasileiros.
Melhoram o seu rendimento escolar. Estudar para elas é igual se preparar para correr uma maratona.

EDUCAÇÃO FÍSICA
As aulas de Educação Física são obrigatórias no Currículo do Ensino Médio, o aluno deve apresentar 75%
de presença obrigatória para aprovação. Caso isto não ocorra, poderá ficar retido por falta. As faltas
nas aulas de Educação Física deverão ser informadas à coordenação.
Meninas 15h às 15h50 quartas-feiras
Meninos 15h50 às 16h40 quartas-feiras

UPA Edição 2018

A próxima edição será dia 19/05 (sábado). Inscrições na secretaria do Colégio até o dia 20 de
abril. E na volta podemos passar no Shopping Dom Pedro para um Lanche!
Saída: 07h
Retorno: 18h
Valor do Transporte: R$ 55,00 poderá ser pago em 2x de R$ 27,50 30/03 e 30/04.

OLIMPÍADA DE HISTÓRIA

A Olimpíada Nacional em História do Brasil tem um formato original. É realizada por equipes
compostas por 4 pessoas: 3 estudantes (que podem estar em diferentes anos) e o professor de história
do colégio.
A partir desta 10ª edição a ONHB trará, pela primeira vez, uma nova fase online. Consistirá, assim,
de seis fases online que duram uma semana cada uma, com questões e tarefas diversas. As respostas
são enviadas exclusivamente pelo site e são obtidas pelos participantes por meio do debate com os
colegas de equipe e a pesquisa em livros, internet e a orientação dos professores. Cada questão traz 4
alternativas, e mais de uma alternativa está correta, cabendo às equipes selecionar a alternativa que
considera a mais adequada em resposta à questão. A Olimpíada também mobiliza temas
interdisciplinares (geografia, literatura, arqueologia, urbanismo, atualidades) e tem um impacto muito
positivo na leitura, compreensão e escrita dos estudantes participantes.
Monte sua equipe e participe!

SIMULADO ENEM I

www.colegiongeracao.com.br

www.pdaredepitagoras.com.br

www.facebook.com/nova.geracao.9699/

