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Notícias

Avisos

Acontece
Nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro ocorreu
a Jornada Pedagógica aqui na escola. Um
encontro que acontece em todo início de
ano e se estende no
decorrer do mesmo, para a capacitação, integração e troca entre os
professores.
Confira

O primeiro dia de aula é sempre de fortes emoções
e vem marcado por diferentes expectativas. Todos ansiosos e contentes em rever
os amigos, alguns mais tímidos e até um pouco inseguros, mas curiosos para conhecerem os colegas e a
nova escola. A adaptação a
tanta novidade se dá aos
poucos, com tranquilidade e segurança.

O grupo de teatro “Criarte” da
professora Karina apresentou a
peça “Sangue de Dragão” para
os alunos em sua primeira semana de aula. Os alunos também tiveram balão surpresa,
brincadeiras, picolé e muito
mais.
Confira

Confira como foi

Importante!

Sua Família

Horário de funcionamento do Colégio:
Os desafios da transição escola

Manhã: 7h 15min às 12h

Uniforme, professores e o Método de
Ensino diferentes. Os desafios enfrentados pelos alunos nessa transição na vida escolar são inúmeros, a
mudança é muito mais complexa do
que se imagina. Em casa, os pais
também mudam a sua rotina (...)

Integral: 7h às 13h

Leia mais

É importante criar o hábito da pontualidade
desde pequeno.

Tarde: 13h às 17h 30min
Secretaria
Manhã: 7h às 12h

Tarde: 13h às 18h 30min

Por onde andam nossos alunos?!
Isabela Moreira está cursando Biologia na Feevale.

Aline Santos está cursando Medicina na Furg

Fernanda Pioner está cursando Administração na
Feevale.

Mariana Saltine está cursando Direito na Unisinos

Você conferiu por onde andam alguns de nossos alunos que concluíram o 3° ano aqui na escola. Aguardem que na
semana que vem tem mais!
Desejamos sucesso para todos nesta nova trajetória de suas vidas e que suas conquistas sejam cada vez maiores.
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