nº 20 - 06 de Julho

Homenagem aos Pais

As apresentações dos alunos dos Anos Iniciais e do CEAPzinho
para homenagear os pais acontecem
entre os dias 06 e 10 de agosto. As
datas e séries serão divulgadas logo
no início de agosto.
***E o Fique de Olho entra em recesso também.
Nosso próximo encontro
é em Agosto. Até lá!!!

Reinício das aulas dia 30 de Julho, segunda-feira!

ATENÇÃO!

O Calendário de Provas do 2º Trimestre já
foi divulgado para os alunos. No dia 02/08,
a 1ª e 3ª séries do EM realizam sua primeira prova,
seguidos da 2ª série, no dia 03. O 9º ano inicia as
provas no dia 20/08. Foco no estudo!!

O CEAP vai sediar e organizar
o evento que acontece nos
dias 17 a 19 de Julho de 2018. Serão mais
de 600 participantes de outras escolas da
Rede Sinodal. O Congresso se realiza na
Primeira Igreja Batista de Ijuí, no CEAP, na
Igreja do Relógio, no Centro Evangélico e
na Sogi.
Os trabalhos, envolvendo diversas comissões, seguem em
ritmo acelerado e na próxima semana
acontecem os ensaios finais e gerais. É importante que todos os alunos envolvidos
compareçam aos ensaios.
Semana que vem é de comunicação
de pareceres do CEAPzinho. De acordo com
horários agendados com as professoras.

Sistematização das Pesquisas

Progressões Parciais

No dia 10 de julho, acontece a socialização das Pesquisas realizadas junto às
famílias, a instituições de saúde, segurança
e educação, além da comunidade em geral
sobre os serviços oferecidos pelas entidades. Essa sistematização, dentro do Projeto
Cidadania, desenvolvido com o 9º ano do
EF, tem objetivo de cumprir mais uma etapa do trabalho, que segue ao longo do ano
e é realizado em diferentes disciplinas.

Até o recesso encerram-se as Progressões Parciais - dos alunos de 7º ano
ao EM que não obtiveram a
média necessária no ano de
2017. As famílias deverão entrar em contato com a Escola,
após o recesso de inverno,
para a consulta dos resultados.

Campeonato FUTSAL - FINAL

No dia 11, acontecem as finais do Torneio de Futsal
“André da Rosa”, com a disputa das quatro primeiras
colocações. Neste dia, o primeiro jogo que define 3º e 4º lugar,
será entre Espanhóis x Alemães. A final será entre Italianos x
Suécos. O evento, organizado e promovido pela APPA, contou sempre com a participação de um bom número de famílias
que vieram prestigiar!

