CULTO INFANTIL

Alunos do 1º ao 4º ano participam dia 31/10 de
um culto campal para refletir sobre o tema LUTERO E
MUDANÇAS.

nº 30 -20 de Outubro

PERÍODO DE AVALIAÇÕES FINAIS - 3ª EM
A 3ª série do EM inicia na próxima 5ª feira, 26, as avaliações finais
do 3º trimestre. No entanto, no sábado, aula normal. A partir do dia
30/10, terão todos os dias provas conforme calendário já divulgado.

Rua da Criança!
Dia 28 de Outubro
*Sábado *15h às 18h
*Brinquedos *Diversão
*Show Beto Hermann *Lanches
Rua José Bonifácio, ao lado do CEAP!

PAIS DE ALUNOS DO NÍVEL 5

Agendem a data de 18 de novembro para atividade no CEAP RUMO
AO 1º ANO. Outras informações em breve!

EXPOSIÇÕES NÍVEIS 4 E 5

No saguão do CEAPzinho é possível apreciar as elaborações dos alunos dos níveis 4 e 5 realizadas nas aulas de Língua Inglesa, sob a coordenação da professora Mágui e inspiradas nas literaturas CATERPILLAR E O
LEÃO QUE NÃO SABIA ESCREVER.

CEAPZINHO NO CAMPO

Na segunda-feira, 23 de outubro, as crianças do
CEAPzinho terão aula no Campo do CEAP. No programa consta conversa com o pastor Alberto a partir do
tema Cuidando bem do que Deus deixou e (re) plantio
do canteiro Rosa de Lutero.

Campo

Dia 26 de outubro é dia de CAMPO do CEAP para 5º e
6º anos

ROBÓTICA NA EXPO
Amanhã, sábado, na casa do CEAP na EXPO, haverá
mostra de robótica e no período entre 15 e 17h a etapa
classificatória para competição estadual que ocorrerá dia
18 de novembro na cidade de Carazinho.

ATIVIDADE ALUSIVA A REFORMA LUTERANA

Nos dias 26, 27 e 30 de outubro, às 17h45min, no Saguão de acesso ao CEAP, acontecerá o lançamento da exposição A ÉTICA NA TRANSFORMAÇÃO DAS RELAÇÕES, para as turmas do 4º, 5º e 6º anos, alusiva
às comemorações dos 500 anos da Reforma Luterana. As orientações
específicas serão informadas mediante bilhete para turmas envolvidas.

INTEGRAÇÃO DE COROS

No dia 27 de outubro, 6ª feira, acontecerá no CEAP um encontro de integração de
coros, participarão alunos do CEAP e do SETREM
de Três de Maio. No final da tarde, no auditório da
Escola, às 18h30min, acontecerá apresentação à
comunidade. FICA O CONVITE!

VIAGEM DE ESTUDO

Na próxima 2ªfeira, 23, os alunos da 2ª série do EM saem em viagem de
estudos aos municípios de Rio Grande e Pelotas, acompanhados pelos
professores Daniele Jacobi e Paulo dos Santos. A turma retorna na 4ªfeira, 25. Aula normal na 5ª feira , 26.

