Escolha de Líderes
Na próxima semana acontece
em sala de aula a escolha dos
líderes de turma do turno da manhã
(7º ano EF à 3ª série EM). Os alunos
também irão escolher os professores
conselheiros.

nº 03 - 03 de Março

Celebração do CEAP
O primeiro culto do CEAP em 2017
será no dia 12 de Março, domingo,
na Igreja do Relógio. A celebração inicia às 9
horas. O culto, com Santa Ceia, terá participação especial de alunos e professores do 7º ano.

Reunião de voluntários
ATENÇÃO! É na TERÇA, dia 7 de
Março, a reunião do Comitê pela
Vida. O encontro será na Capela Escolar às
18h15min e é aberto a todos os interessados da comunidade escolar. A ideia é programar as ações de 2017. Participe!

Conselho Deliberativo

e Eleições do GEMLI
Os líderes das turmas vão formar o Conselho Deliberativo
do Grêmio Estudantil da Escola (GEMLI).
Os integrantes vão tomar posse dia 16
de Março, mesma data para apresentação de chapas para a disputa das eleições do Grêmio, dia 04 de Abril.

Vamos tocar na Banda!
Vão começar os ensaios da Banda Marcial Musical da Escola. AMANHÃ, sábado, às 11h10min, a primeira reunião com todos
os interessados para distribuição dos instrumentos. Será na Sala 100. Os ensaios vão acontecer
sempre às 11h10min, aos sábados. Antes, às 9h,
serão realizadas as oficinas de sopros (saxofone,
trompete e trombone).

Aulas no Campo
1º ano - 06/03 (segunda)
2º ano - 07/03 (terça)
3º ano - 14/03 (terça)
4º ano - 10/03 (sexta)

REUNIÃO com interessados em
atuar como pais representantes na próxima segunda-feira, 06 de Março, às 17h,
no saguão do CEAPzinho.
INTEGRAÇÃO no Campo do CEAP
das Famílias do CEAPzinho será dia 25 de
Março, sábado. Agendem a data!

Treinamentos

As atividades extracurriculares
iniciaram esta semana. Os horários
de
treinamentos
de Ginástica, Futsal e
*Calendário completo no site em horário das turmas (www.ceap.g12.br). Vôlei serão divulgados nos próximos dias.

