nº 07 - 06 de Abril

Diálogos
com os Pais

No dia 12/04, quinta-feira, haverá atendimento
aos pais conforme agendamento
feito pela Escola, a partir dos resultados dos Conselhos Diagnósticos
realizados durante essa semana,
com as turmas de 5º, 7º, 9º ano EF
e 1ª a 3ª série EM.

Exposição de Trabalhos Lembrete

Amanhã tem aula!

O evento vai acontecer em Julho de 2018 em Ijuí, sediado e organizado pelo CEAP. As inscrições iniciaram dia 03/04, terça-feira
e na quinta à tarde todas as 600 vagas disponíveis já estavam preenchidas.
Diversas comissões trabalham na organização do Congresso, que
vai envolver toda a comunidade escolar e ocorrerá em vários espaços da cidade. As palestras principais serão na Primeira Igreja Batista de
Ijuí. Além deste espaço, ocorrem atividades no CEAP, na Igreja do Relógio,
no Centro Evangélico e na Sogi.

Eleições GEMLI

Dia 10 de Abril, terça-feira, acontece a eleição do
Grêmio Estudantil Monteiro Lobato. LA CHAPA DE
PAPEL com Valentina Steffens Bracht como candidata a presidente e Milena M. Coppetti a vice. Participam os alunos
do turno da Manhã.

Sábado letivo para o
turno da Tarde - Horário de Quarta-feira.
Os 8º e 9º anos do EF
também terão aulas,
A exposião Vírus, Bactérias e a Nossa conforme horário.
Saúde, realizado pelos 7º anos do EF, com
a orientação da professora Aline Kuss faz parte do
estudo desses micro-organismos com objetivo de
conhecer as estruturas e as doenças causados por
eles. Não deixe de conferir!

Integração das Famílias
Acontece no sábado, dia
14 de Abril, das 14h30min
às 17h30min, a confraternização
das Famílias do CEAPzinho, no
Campo do CEAP.
*LANCHE COLETIVO: As famílias
deverão trazer lanche de uma origem étnica de sua preferência para
compartilhar, além de cadeiras e
utensílios para piquenique.

Esperamos Vocês!

*Em caso de chuva, será transferido.

TORNEIO DE FUTSAL
ANDRÉ DA ROSA
FIQUE ATENTO!

O Campeonato de Futsal Masculino 2018,
aberto a participação
de pais/responsáveis
pelos alunos, professores e funcionários da
Escola, tem os jogos previstos para
as quartas e quintas-feiras. As inscrições vão de 09 a 20 de abril, ao
custo de R$ 30,00. O bilhete de inscrição segue com os alunos. Promoção da APPA.

