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Sustentabilidade

Até o dia 01 de junho, segue
a campanha de arrecadação de Pilhas
e Baterias usadas promovida pelo 6º
ano. Essa arrecadação faz parte do
Projeto de Sustentabilidade que envolve as turmas do Ensino Fundamental e visa alertar para o correto descarte dos diferentes lixos produzidos
pela sociedade. No dia 05 de junho,
DIA DO MEIO
AMBIENTE,
os alunos do
6º ano levarão o material
arrecadado
até a Secretaria do Meio
Ambiente.

CHÁ DAS MÃES
do CEAP
Ainda dá tempo de adquirir suas fichas pra
prestigiar o Chá das Mães promovido pela APPA. Haverá apresentações de alunos do Coro Infantil e a tarde promete momentos de muita emoção.

Essa semana seguem os jogos, mas
devido ao feriado do dia 31, a 4ª rodada será
adiantada. Na terça, dia 29 de maio jogam:
Portugueses X Alemães e Espanhóis X Poloneses. E na quarta, dia 30 de maio, jogam:
Italianos X Suecos e Austríacos X Letos. Antes dos jogos, das 18h às 18h45min, acontece
preliminar envolvendo os alunos das Escolinhas de Futsal, com professor Paulo Wissmann. Os resultados de cada rodada encontram-se no site da Escola. Venha torcer pelo
seu time. Lanches à venda a cargo do 3º ano
do Ensino Médio.

Celebração

O próximo Culto de CEAP está marcado para domingo, dia 03 de Junho. O culto, celebrado pelo
pastor escolar Alberto Gallert, será às 9 horas na Igreja
da Linha Três Oeste, com participação do 8º ano do Ensino Fundamental.

Alimentação Saudável
Em continuidade a ações com
foco em uma alimentação mais
saudável, a acadêmica de Nutrição
Milena Campos realizará atividades com as diferentes turmas da Educação Infantil, em horário de aula, a partir da próxima semana, como
também durante o mês de junho.

Exposições de Trabalhos

No FERIADO de Corpus
Christi, quinta-feira, a Escola estará fechada. Sexta-feira haverá
horário normal. Não é Feriadão!

No saguão do CEAPzinho, as famílias podem conferir exposições de trabalhos
dos Níveis 4 e 5 relacionadas ao Projeto CRIANÇAS DO MUNDO INTEIRO E SUAS HISTÓRIAS.

