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Não perca!
Importante!

Notícias

Reunião de Pais

Os alunos do 3°ano receberam de presente o
livro "A Sinistra casa da Vovó Sinistra" de
Luh Raupp, autora
e mãe do colega
João Pedro.

10/03 – 18h30 - 2º, 3º e 4ºanos
14/03 - (Sábado)
 8h/9h –5º ao 8º ano
 9h30/10h30 – 9º e Ensino Médio
 9h30/ 10h30 - Maternal, N1, N2, N3
e 1º ano

Leia +

Nestas reuniões serão tratados exclusivamente assuntos gerais. Casos particulares
serão tratados diretamente com a família.

Acontece
Esta semana os alunos tiveram sua primeira aula de Informática no Laboratório. Realizaram jogos de integração, conheceram as partes que compõe o computador, enfim se familiarizaram com as
novas tecnologias. Alguns alunos como
os da turma do N1 participaram pela primeira vez e ficaram encantados.

Os alunos do 1° ano do Ensino Fundamental
das Professoras Poliana e Ana Carolina
usaram seus cadernos pela primeira vez em
aula. Foi um momento mágico para todos e
com certeza permanecerá na memória de
cada um.

Vejam como foi

Veja mais

Avisos

Sua Família
A Importância de frequentar as reuniões escolares

De acordo com a revista Educar para
Crescer da Editora Abril, é preciso
cuidar com afinco da Educação do
seu filho. É importante que os pais
mantenham contato frequente e harmonioso com a escola. Quer ver?

Comprovante para declaração
de Imposto de Renda está
disponível no site do Colégio,
na Central dos Pais.

Leia +

Por onde andam nossos alunos?!
Carine Cavalheiro está cursando Farmácia na PUC.

Pedro Osório está cursando História na UFRGS.

Li e Recomendo!

Sinopse
Neste livro, Amyr Klink relata sua incrível travessia
pelo Oceano Atlântico. Você se emocionará com as
conversas do autor, com os
dourados e tubarões que
lhe fizeram companhia e
outros fatos marcantes desta aventura.
Confira na Biblioteca da Escola
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