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ACONTECEU EM FEVEREIRO
P A L E S T R A - 13/02
Tema: 7 Passos para uma escolha mais assertiva

P A L E S T R A - 20/02
Tema: Educar para Autonomia

Público: Alunos do 3º Ensino Médio

Público: Pais e Responsáveis

Os alunos do 3º Série do Ensino Médio, participaram da
Palestra com a Aline Moro - Teen Coach Coach Vocacional.

""""A
"A Palestra foi muito importante para que eu pudesse ter a
certeza que estou fazendo a escolha certa e que irei conquistar
meu sonho"
Ana Luiza Gosuen Cunha

MARÇO
Feriados:
Dia 04 - Atividade suspensa
Dia 05 - Carnaval
Dia 06 - Atividade Suspensa
Dia 18 - Atividade Suspensa
Dia 19 - Padroeiro da Cidade SJC

O dia internacional da mulher é comemorado
anualmente no dia 8 de março. Esta data
representa uma conquista social, econômica e
política para todas as mulheres. É uma festividade
que, graças a ONU, passou a ser comemorada por
diversos países.

Oficina do Saber da Rede Pitágoras

Não fique de fora dessas

Acontecerá no Colégio Rezende Rezende de

oportunidades!

Jacareí, para escolas Parceiras do Vale do Paraíba
e Região.
Público: Diretores, Coordenadores, Professores e
Administrativo.

Calendário de avaliações

Plantões de Matemática
Quarta-feira das 14h às 15h
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

O objetivo dos plantões é auxiliar o aluno em
seu desenvolvimento pedagógico.

Com o objetivo de fortalecer o conhecimento
sobre as escolas literárias, a arte como expressão
do ser humano ao longo do tempo, e as
artes

africanas

São desafiadoras. Não adianta negar: desafios são
divertidos. Lembra um jogo que você jogou

Visita ao Museu de Arte Moderna
e Museu AfroBrasil - SP

das

não faltam. Segue uma lista de motivos que são
importantes.

momento de estudo.

influências

Por que participar dessas competições?Motivos

na

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.
Treinamento para o Vestibular. Ao realizar estas

cultura

provas você inevitavelmente está se preparando

brasileira, convidamos os alunos da 2ª e 3ª série

para um vestibular, pois elas possuem nível

do Ensino Médio para conhecer os Museus.

semelhante, quando não superiores, as dos

Local: Museu de Arte Moderna e Museu

principais vestibulares brasileiros.

Afrobrasil em São Paulo.
Data: 28/03/2019 (quinta - feira).

Melhoram o seu rendimento escolar. Estudar para

Valor: R$ 69,20 fechado para o grupo escolar

elas

(transporte, ingresso e guia) e deverá ser pago

maratona.

impreterivelmente até o dia 10/03 na secretaria do
Colégio.

é

igual

se

preparar

para

correr

uma

Tabela de Serviços

Proposta de adesão ao Baile Ensino Médio/2019.
Data prevista: 21/12/2019 - Sábado

aprendizagem

Local: Casa Branca - Jacareí

Coleção,

Traje: Passeio completo
para

adesão:

de

14/02/2019

22/02/2019
Maiores informações na Secretaria do Colégio
Nova Geração.

alunos, a diversos recursos e conteúdos digitais
como: aulas digitais em formato de trilhas de

Hora previsto: 22h00 às 03h00

Período

A PDA traz soluções que possibilitam os

até

com

vídeos,

conteúdos

textos,

vinculados

áudios,

a

animações,

apresentações, textos, banco de questões, jogos,
enciclopédia, Coleção digitalizada e muito mais.
Aproveite e acesse com seu Login e senha.
www.pdaredepitagoras.com.br

Alem das informações gerais do Colégio Nova
Geração, você pode conferir os eventos, serviços,
contatos e as últimas notícias. Consta no site
também uma área destinada ao aluno “Acesso
Restrito” com o login e senha os estudantes e os
pais podem acompanhar diariamente notas e as
atividades escolares destinadas para casa.
Este recurso objetiva apoiar os alunos e a família,
no entanto é papel do estudante anotar as
tarefas/atividades no decorrer das aulas.
www.colegiongeracao.com.br

