Sustentabilidade em Alta

nº 13 - 18 de Maio

Atividade de
Integração

Continua ao longo
desta semana a divulgação
da coleta de pilhas e baterias
usadas, mobilizada pelos alunos do 6º ano do EF. Cada sala
de aula está recebendo recipientes para o acondicionamento do material recolhido.
A campanha se desenvolve
até o dia 01/06.

Tira-dúvidas
UNIJUÍ
Os alunos da 3ª série
do EM estarão na UNIJUÍ no dia
23/05, quarta-feira, de manhã,
para participar do Tira-Dúvidas
sobre Mercado de Trabalho e Escolha Profissional e também sobre o ENEM.

Mostra de Vídeos

Na próxima sexta-feira, dia 25 de Maio, das 15h10min às 17h30min,
os líderes de turmas da Escola (do 7º ano do EF a 3ª série do EM), mais os
integrantes da diretoria do Grêmio Estudantil Monteiro Lobato, participam
de Atividades de Integração. O evento será no auditório com dinâmicas
orientadas que visam provocar reflexões sobre os relacionamentos harmônicos e o diálogo no exercício da liderança estudantil.

Na quarta, dia 23 de Maio, às 19h, acontece a
Mostra de Vídeos produzidos pelos alunos do 8º ano do
EF, no auditório da Escola. Sob a coordenação do professor Helquer Paez, a mostra é aberta a todos interessados.

Dia da Família Robomind

Na sexta, dia
25 de Maio, às 14h, um
grupo de alunos do 9º
ano do EF, orientado
pela prof. Cíntia BerleNesta quinta, dia se, irá até a APAE para
24/05, ocorrem os desenvolver atividades de interação e reatendimentos aos pais dos alu- creação com os alunos daquela instituinos do 9º ano do EF agenda- ção. Esta atividade, elaborada pelos aludos pela Escola, para discutir nos, faz parte do Projeto Solidariedade
sobre o desempenho obtido em Evidência, desenvolvido nesta série
no 1º Trimestre.
durante este ano.

No próximo sábado, dia 19 de Maio, às
10h, a Robomind promove o Dia da Família na
Robótica, com uma aula especial onde o filho
será o professor e um membro da família o aluno. Esta aula tem a previsão de duração de 1h
e 15min. Conheça mais informações através
do site www.robomind.com.br e curta no facebook: Robomind.Brasil .

Futsal APPA Pais

Na próxima semana, continua o Campeonato
de Futsal “André da Rosa”, com jogos da 3ª rodada. Dia
23/05: Austríacos X Alemães e Poloneses X Suecos. Dia
24/05: Letos X Italianos e Espanhóis X Portugueses. Antes dos jogos, das 18h às 18h45min, acontece preliminar
envolvendo os alunos das Escolinhas de Futsal, com professor Paulo Wissamnn. Os resultados de cada rodada
encontram-se no site da Escola. Venha torcer pelo seu
time. Essa semana, lanches à venda pela Terceirão.

Interação
Diálogo com Pais

Conselhos de Classe do Ensino Fundamental

Na próxima semana realizam-se os Conselhos de Classe das
turmas relacionadas na tabela ao
lado. As turmas (do 6º ao 8º anos)
não terão aula nos horários agendados para os Conselhos de suas turmas. O 5º ano terá aula normal.

Dia

Turma

Horário

21/05

5º ano EF

18h10min

22/05

8º ano EF

7h45min

23/05

7º ano EF

7h45min

24/05

6º ano EF

13h30min

