Celebração do CEAP

nº 22 - 10 de Agosto

Homenagem aos Pais

No sábado, dia 11/08, a Educação
Infantil realiza um momento de homenagem aos pais: Níveis 4 e 5 às 8h30min e Níveis 1, 2 e 3 às 10h. Na semana que vem
os registros desses encontros e das apresentações dos Anos Iniciais que ocorreram
durante a semana serão divulgados no site
da Escola. Na tarde do dia 25 de agosto
acontece o PIQUENIQUE e ENCONTRO DAS
FAMÍLIAS, no Good Fish. Agendem-se!

Show Musical
O Coral Unijuí e
Cia Cadagy apresentam
no domingo, dia 19 de
agosto, às 19h, o espetáculo NA ONDA DO ROCK.
O evento se realiza no
Salão de Atos da Unijuí e
contará com a participação especial do CONJUNTO INSTRUMENTAL do
CEAP e músicos convidados. Os ingressos podem
ser adquiridos na secretaria da Escola, no valor de
R$ 20,00. Ingresso social
a R$ 15,00.

O pastor Alberto dirige o Culto
da Escola, no dia 19/08, domingo,
às 9h, na Igreja do Relógio. A
celebração contará com a
participação dos alunos do
3º e 4º anos do EF. Prestigie!

SIMULADO

As provas acontecem nesta quarta-feira, dia 15/08,
no turno da tarde, para todo o
Ensino Médio.
Continua, até o dia 16 de agosProjeto Solidariedade
to, a Campanha de Arrecadação
de Calçados, em bom estado, para serem
doados ao MEAME, que atende crianças
em situação de vulnerabilidade social. Essa
campanha promovida pelo 9º ano do EF,
conta com o apoio do GEMLI e faz parte do
Projeto Solidariedade em Evidência.

ENCONTRO ENTRE BRINCANTES

As crianças do Nível 2, juntamente
com suas professoras, orientarão crianças
dos Níveis 4 e 5, em diferentes situações
lúdicas, em alguns momentos no decorrer
das próximas duas semanas. Essa ação pedagógica potencializa o aprendizado a partir da interação das diferentes faixas etárias.

Agenda Musical

O Coro Infantil participa do
DIA DO CANTO, em Santa Rosa, dia
22 de agosto.
O Conjunto Instrumental da
Escola participa do ENCORE, de 24 a
A APPA está comercializan26 de agosto, em Taquara.
do pizzas, no valor de R$ 25,00, para
retirada no dia 24/08, no CEAP. O
objetivo da ação é investir na biblioteca da Escola. Fichas à venda na secretaria da Escola.

1ª Pizza Cultural

