EDITAL

nº 23 - 17 de Agosto

Domingo no Campus
A Banda Marcial do CEAP já está afinada
para a sua apresentação. Sob a coordenação do
Maestro Adriano Krombauer, estarão desfilando no evento que acontecerá domingo dia 19
de agosto no Campus da UNIJUÍ. A programação iniciará às 14hs e serão muitas as atrações
durante toda a tarde. Não fique fora desta.

1ª Pizza Cultural
A APPA está comercializando 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.

O Coral Unijuí e Cia Cadagy
apresentam: NA ONDA DO ROCK
Onde: Salão de Atos da Unijuí
Quando: Domingo 19 de agosto
Horário: 19hs
Ingressos: R$ 20,00
O Conjunto Instrumental do CEAP
estará fazendo parte do show.

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.

Interessados em participar do edital de
BOLSAS DE ESTUDO
para 2019, podem
acessar o arquivo no
site do Colégio.
As informações completas estão em:

VACINAÇÃO

Secretaria da Saúde de Ijuí comunica:

www.ceap.g12.br

LEMBRETES:
- Domingo haverá culto às 9h na Igreja do Relógio com a participação
dos alunos do 3º e 4º anos do EF. Prestigie!
- No dia 22 de agosto o Coro Infantil participa do DIA DO CANTO, em
Santa Rosa. E nos dias 24 e 26 de agosto o Conjunto Instrumental da
Escola participa do ENCORE na cidade de Taquara.
- Dia 24 de agosto, próxima sexta-feira às 18hs acontece o Festival de
Integração do Futsal no ginásio do Colégio Sagrado Coração de Jesus .
Custo R$ 10,00. Estaremos lá com os alunos das escolinhas de futsal.
- II Feira de Matemática da UNIJUÍ será realizada no dia 24 de agosto no ginásio do Instituto Federal em Panambi. O CEAP apresentará os
trabalhos “Combinar Matemática com alimentação é uma diversão”,
“Jogando com a probabilidade” e “Aprendendo geometria através da
reciclagem”. Boa Sorte.
- A “Semana da Pessoa Com Deficiencia” acontece de 21 à 28 de agosto,
com a proposta de combater o preconceito e a discriminação. #tjunto
		Conselhos de Classe do Ensino Médio:
Dia 21 (terça) 1º ano do Ensino médio (Manhã) não serão dispensados.
Dia 21 (terça) 3º ano do Ensino Médio a partir das 16h 20min.
Dia 23 (quinta) 2º ano do Ensino médio (Manhã) não serão dispensados

