nº 10 - 27 de Abril

CEAP presente na

Os parceiros da escola seguem sendo a RoboMind que fará demonstrações das aulas de robótica oferecidas na
escola, a Reversa que colocará à disposição
pontos de coleta de lixo eletrônico e o Museu
da escola. A casa do CEAP estará aberta, aguardando a visita de todos que
passarem pela feira e tiverem interesse de
conhecer um pouco mais da história deste
educandário e do método de ensino que a
Rede Sinodal oferece.
A Fenii, que acontece de 27 de abril a 1º
de maio, terá entrada gratuita e agregará
diversas atrações para a comunidade.

Nova Diretoria

Troca Figurinhas

Na quinta, dia 26, foi eleita a O Grêmio Estudantil vai promonova diretoria da APPA - Associação de Pais, ver um encontro para os alunos
Professores e Amigos do CEAP para gestão realizarem trocas de figurinhas
do álbum da copa
2018-2019. Maurício de Campos assumiu
do mundo. Será
a presidência, juntamente com Andréia
na quinta-feira, dia
Raugust Wazlawick, além de um bom nú03/05, das 18h às
mero de pais em diversos departamentos.
19h.
Entre as atividades
previstas, destacamos
o Chá das Mães, dia
Amanhã tem aula! Sábado
26 de maio, no Centro
letivo para o turno da Tarde Evangélico. Agendem!
Horário de Quinta-feira.

Lembrete

Nível 1, 2 e 3 - 05/05 - Sábado - 10h30min - Centro Evangélico
Nível 4 e 5 - 10/05 - Quinta-feira - 17h45min - Centro Evangélico
1º ano EF - 12/05 - Sábado - 8h - Saguão do CEAP
2º ano EF - 12/05 - Sábado - 8h45min - Saguão do CEAP
3º ano EF - 12/05 - Sábado - 10h30min - Saguão do CEAP
4º ano EF - 12/05 - Sábado - 9h30min - Saguão do CEAP

Confira na Net...

Terça-feira, FERIADO, a Escola
estará fechada. Segunda-feira haverá horário normal.
Não é Feriadão!

Diariamente, as imagens de algumas das atividades realizadas
pela Escola, nos diferentes níveis, anos e séries, são divulgados na internet, através do
site: http://www.ceap.g12.br/ e do Face: https://www.facebook.com/ceapijui/. Lá as famílias podem conferir, entre outros:
* Seminário de Leituras Obrigatórias Terceirão;
* Visita do 3º ano ao Viveiro Oba;
* Lançamento Projeto CEAPzinho 2018;
* Atividade de Integração 8º ano EF;
* Visita à propriedade Kudiess - 2ª EM.

Campeonato de Pais
IMPORTANTE

Lembramos NOVAMENTE
que o uso do UNIFORME
é obrigatório em TODAS as
atividades/aulas da Escola.

Na noite do dia 25/04, houve o
sorteio das 8 equipes, cujos nomes são as etnias de Ijuí. O Torneio André da Rosa deve iniciar
no dia 09/05 e terá jogos nas
quartas e quintas-feiras. Calendário dos jogos em construção.

