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COLÉGIO DINÂMICO 

NNããoo  ccoollooqquuee  lliimmiitteess  nnooss  sseeuuss  ssoonnhhooss.. 

  SSeejjaa  FFeerraa!!   

 

 
08/03 – Domingo – Dia Internacional da Mulher  
 
 

 
10/03 – Terça-feira – 9º Ano e Ensino Médio: Último dia 
para devolutiva do contrato para formatura dos alunos. 
 
11/03 – Quarta-feira – Plantão de Malharia: 13h30 às 
17h na Unidade do Ensino Fundamental II e Médio. 
Salientamos que no plantão, a malharia vem ao colégio 
apenas para entregar as encomendas feitas por telefone 
ou pessoalmente e se todas as encomendas forem 
entregues, pode acabar mais cedo. 
Telefones para encomenda: 94969-7706. 
 

 
14/03 - Sábado Recreativo para os alunos do Ensino 
Fundamental I (2º ao 5ºano). Seguirá comunicado com 
os horários por sala. 
 
14/03 – Sábado: Venda de livros para os alunos do 2º 
ao 5º ano. A livraria Happy Books fará a venda de livros 
de leitura extraclasse. Seguirá comunicado específico 
para os alunos. 
 

 
 

 
 

15/03 – Domingo: Dia da escola.  
 

16/03 – Segunda-feira: Início da campanha de Páscoa.  
 

 
Nossa Campanha Solidária de Páscoa tem por objetivo 
fortalecer e unir nossa Comunidade Escolar com gestos de 
solidariedade. 
A Fábrica de Chocolates acontece todos os anos e os 
alunos montam kits, com bombons variados, para crianças e 
idosos de instituições que o Colégio ajuda. 
Participe deste grande gesto de solidariedade enviando 
caixas de bombons, para que possamos fazer inúmeros kits 
adocicando a Páscoa. 
Os kits terão cartão de felicitação confeccionados pelas 
nossas crianças! 
Vamos incentivá-las a “fazer o bem sem olhar a quem!” 
Teremos na entrada do colégio um coelhinho e dois 
ajudantes (alunos do 6º ao 9º ano) para receber os 
bombons. Esperamos receber bombons todos os dias! 
É graças à sua generosidade, que podemos fazer outras 
pessoas sorrirem! Contamos com você sempre! 
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20/03 – Sexta-feira: Acantonamento para os alunos de 2º 
e 3º anos do Ensino Fundamental I. Seguirá comunicado 
específico via agenda. 

 

 
 

23/03 a 01/04 – FUND. I, II e ENSINO MÉDIO: Semana 
de avaliações bimestrais. Calendário na agenda. Para os 
alunos do Ensino Médio, palestras de cursos de 
graduação e de profissionais formados, serão ministradas 
dentro do período de aula. 

 

 
 

29/03 – Domingo: Simulado ENEM para os alunos do 
3ºEM. Os alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio estão 
convidados a participar. 
 
02/04 – 3º ENSINO MÉDIO: Simulado Anglo realizado 
com período máximo de 4 horas e 15 minutos. Período 
mínimo de permanência até às 10h40. Após as 12h, todos 
os alunos estão dispensados. Nestes dias, não haverá 
intervalos. 
 
02 e 03/04 – FUND. I e II: Simulado Anglo realizado nas 
primeiras aulas. Após este período, aula normal. 
 
 
 
 

 
02 e 03/04 –  1º e 2º ENSINO MÉDIO: Simulado Anglo 
realizado com período máximo de 3 horas. Após as 10h40, 
todos os alunos estão dispensados. Nestes dias, não haverá 
intervalos. 
 

PLANTÃO DE DÚVIDAS 
O Colégio proporciona, na gratuidade, a todos os alunos das 
turmas de 6º ao Ensino Médio (semanal), a oportunidade de 
tirar dúvidas de conteúdo. 
 

Ensino Fundamental II 
 Português 

6ºA, 6ºB e 7ºA – Quarta-feira – 15h40 às 16h30. 
6ºC – Terça-feira – 09h10 às 10h. 
7ºB – Quinta-feira – 10h às 10h50. 
8ºA e 8ºB – Segunda-feira – 14h50 às 15h40. 
8ºC – Quarta-feira – 10h às 10h50. 
9ºA – Terça-feira – 14h50 às 15h40. 
 

 Matemática 
6ºA/B e 7ºA – Quinta-feira – 13h10 às 14h. 
6ºC, 7ºB e 8ºC – Quinta-feira – 12h às 12h50. 
8ºA/B e 9ºA – Quinta-feira – 14h50 às 15h40. 
 

Ensino Médio 
 Física 

Sexta-feira – das 14h50 às 15h40 
 

 Redação 
Quarta-feira – 14h às 15h40 
 

 Matemática 
Quinta-feira – 14h às 14h50  
 

 Química 
Quinta-feira – 14h às 14h50 
 
Os plantões começarão na segunda semana de março e 
acontecerão semanalmente, nos horários estabelecidos no 
oposto as aulas, com a duração de 50 minutos. Todos os 
alunos podem participar trazendo suas dúvidas e 
esclarecendo com os professores. Os alunos deverão 
comparecer uniformizados e trazer o caderno e a apostila da 
disciplina. 
 

“A educação é a arma mais poderosa que você pode 
usar para mudar o mundo”  

Nelson Mandela 
 

VISITE NOSSO SITE E FACEBOOK 
www.colegiodinamicocd.com.br 

http://www.facebook.com/ColDinamico 


