ARRAIÁ na Escola
Prepare seu traje!

nº 15 - 01 de Junho

RESERVE A
DATA!

Encontro
Informática 6º ano
A InformáEducação Física tica Educativa
no

Numa parceria entre o
Coral da Unijuí, regido
pela professora Helena Sala, e o
Conjunto Instrumental do CEAP,
pelo professor Adriano Krombauer, realiza-se no dia 22, no
auditório da Escola, o MOMENTO MUSICAL. A apresentação
contará com repertório variado.
Nesta ocasião, o Coro Infantil e o
Grupo de Flautas da Escola também farão uma apresentação sob
coordenação da professora Letícia Buchmann. O ingresso será
um produto de Higiene pessoal a
ser doado a entidades do município. Venha prestigiar!

Culto do CEAP

Neste domingo, dia 03 de
Junho, acontece celebração com
a participação do alunos do 8º
ano do EF. Dirigido
pelo pastor escolar
Alberto Gallert, será
às 9 horas na Igreja da
Linha Três Oeste.

19/06 - CEAP - Turno da Tarde - 18h
20/06 - CEAP - Turno da Manhã - Recreio
21/06 - CEAPzinho - 17h30min

Nos dias 8 e 9 de junho os professores
Elenise Berger, Paulo Santos,
Paulo Wissmann e Raoni Biancheti participarão do Encontro
Nacional de Professores de
Educação Física da Rede Sinodal de Educação, no Colégio Evangélico de Jaraguá. Por
isso, a Ginástica Artística do 2º
ano do Ensino Fundamental,
dia 07/06, assim como a Escolinha de Futsal, dia 08/06, estão suspensas.

Torneio FUTSAL

Mais uma rodada de jogos do Torneio “André da Rosa”. Dia 06/06 jogam Italianos x Poloneses e Austríacos x Espanhóis. E
dia 07/06, Letos x Alemães e Portugueses x
Suecos. Os resultados de cada rodada encontram-se no site da Escola. Venha torcer pelo
seu time. Haverá venda de lanches.

6º Ano tem como
propósito ampliar
o conhecimento
de diferentes ferramentas tecnológicas, para utilizá-las
na produção e apresentação nos diversos componentes curriculares. Durante os meses de março e abril, os alunos
foram desafiados a desenvolver um site
com resenhas de filmes/séries e livros. A
produção dos sites é o resultado de pesquisas individuais e em grupo, realizadas
nas aulas de Informática Educativa com
a professora Cristiane Keller. O resultado
deste trabalho se encontra a disposição
nos links que se encontram no site da Escola. http://www.ceap.g12.br/noticias/
sites-do-6o-ano-do-ensino-fundamental
Confiram!!

Recital de Piano e Teclado

No dia 02 de julho, ocorre o Recital
de Música envolvendo os alunos de Piano
e Teclado da professora Letíca Buchmann.
Nesta noite os alunos apresentam um pouco do seu avanço na prática do instrumento.

