nº 07 - 31 de Março

Congresso começando...
Agora é contagem regressiva. Falta tempo,
ainda, mas muita coisa precisa ser feita e
preparada previamente. Estamos falando do 32º Congresso Nacional da Rede Sinodal de Educação.
O evento vai acontecer em Julho de 2018 em Ijuí, sediado e organizado pelo CEAP. Serão cerca de 700 professores das mais de
50 instituições de ensino da Rede no Brasil em nossa cidade e escola.
Esta semana uma comitiva da escola visitou o prefeito Valdir
Heck oficializando Ijuí como sede do evento. E na escola, ontem,
o evento foi lançado oficialmente para professores e funcionários, num momento de motivação e engajamento da equipe na construção do Congresso
que, direta ou indiretamente, vai envolver toda a comunidade escolar.

Alunos votam
Será dia 11 de Abril a eleição do Grêmio Estudantil. Apenas
a Chapa 12 foi inscrita. João Guilherme Jacobi é o candidato a presidente e Valentina
Steffens Bracht a vice. Alunos do 7º EF à 3ª EM votam.

Ninho solidário: chance final
Hoje é último dia de arrecadação. MAS... Se você
ainda quer participar, deixe segunda na escola sua doação para que os voluntários organizem a tempo os ninhos e adocem a Páscoa de crianças e idosos abrigados.

ABERTURA OFICIAL
Terça - 04 de Abril
19h - Ginásio Principal
Partida de exibição
Futebol Feminino
Lanches
A bola vai rolarrrrr!!!!! O pontapé inicial é nesta terça! A abertura
vai ser bem bacana, com direito a partida de exibição de futsal
feminino e os dois jogos da primeira rodada. A APPA vai organizar lanches
(todas as terças e quintas também). Participe!
PRIMEIRAS RODADAS:
*** No site da escola
04/04 - Terça-feira - 19h
(www.ceap.g12.br) a
Jogo 1 - Seleção 1982 x Seleção 1970
formação das equipes,
Jogo 2 - Seleção 1994 x Seleção 2002
rodadas, resultados e
06/04 - Quinta-feira - 19h
todos os detalhes soJogo 1 - Seleção 1986 x Seleção 1962
bre o torneio.
Jogo 2 - Seleção 1998 x Seleção 1958

Torneio Início
Níveis 4 e 5
Dia 17 de Abril
Às 18h15min
Reunião na sala de aula de cada turma.

Equipe do
voleibol Infanto masculino do CEAP participa
do Torneio Início ONASE. Dia 12 de Abril no
CFJL em Horizontina.

