PREMIAÇÃO
Com uma carreira repleta de conquistas o Professor Helquer Paez,
recebeu no sábado passado o prêmio de MELHOR ATOR INFANTIL
no FESTICARBO - Festival de Teatro de Arroio dos Ratos/, com o espetáculo “AlmAValente” pela Cia
Retalhos de Teatro de Santa Maria.
A peça infanto juvenil tem o texto e
direção de Júlio Cesar Aranda.
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Semana da Pessoa com Deficiência
A “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência”, instituída através
da lei 13.585 de 2017, neste ano acontece de 21 a 28 de agosto. Segundo a
professora responsável pelo Atendimento Educacional Especializado, Gláucia Coradini Carré, o CEAP desenvolveu um projeto para motivar a divulgação da campanha, que tem como proposta promover ações de inclusão
social e de combate ao preconceito e
à discriminação contra as pessoas com
deficiência. A professora realizou palestra, apresentou vídeo que abordou a
importância das amizades e o envolvimento participativo dos deficientes no
dia a dia do grupo em que está inserido.
Os alunos puderam ainda manusear cadeiras de rodas, andadores e muletas.

Confira na Net...

Lembretes:

GALERIA - site do CEAP:
- Nível 3 vivencia cultura Africana.
- 8º ano em oficinas de trabalhos manuais (tricô, pantio, padaria e artes)
- Registros do Simulado.
- Registros do Dia do Estudante.
- Campanha para a MEAME.
- 4º ano desvenda sabores e poesia
- Terceirão na UFRGS pela literatura.
- Olimpíadas de Matemática, resultados saem dia 30 de agosto.
www.ceap.g12.br

- Dia 26, domingo alunos da escola
serão porta bandeiras no 12º Desfile
Étnico Cultural Arte e Folclore. A
concentração será defronte ao hotel
Vera Cruz às 14h30min. A pessoa
de referência será a Sra. Noeli
Baldissera. Usar uniforme completo.
- Dia 28, terça-feira os alunos do
Terceirão estarão participando do
evento “Profissional do Futuro”
na Unijuí. Acompanhados da
professora Enedina, durante todo
o dia, participarão de palestras
e
oficinas
sobre
profissões.

PASSEIO

Na segunda feira, 27 de
agosto, o Nível 5 realizará um
passeio até o Parque de Exposições Wanderley Burmann, para
observar a arquitetura das casas étnicas e participar de uma
atividade  na casa Italiana.

CEAP na II Feira de Matemática

Hoje, sexta-feira, o CEAP participa da II Feira de Matemática da
UNIJUÍ, em Panambi. A professora Ruth através do trabalho JOGANDO
COM A PROBABILIDADE, apresentado pelos alunos do Ensino Médio,
Pedro Pasqualetto Schmaedecke e Valentina Steffens Bracht; e a
professora Ana Carla com o trabalho APRENDENDO GEOMETRIA
ATRAVÉS DA RECICLAGEM apresentado pelos alunos do Ensino
Fundamental, Mábile Aparecida D. Barbosa e Valentino Ceolin Dalazen.
A professora Vanessa Kelm apresentará o trabalho COMBINAR
MATEMÁTICA COM ALIMENTAÇÃO É UMA DIVERSÃO!, na modalidade
Materiais e Jogos Didáticos. O trabalho foi desenvolvido com as crianças do
Nível 5 da Educação Infantil, juntamente com a professora Simone Ribeiro.

