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Vida em
Sociedade

Não perca!
Carreteiro no Santa, será nesta
quarta-feira!
Traga sua família e venha participar, haverá apresentação do
CTG M’Bororé.
Não perca!

Leia+

CARRETEIRO 08/10/2014

R$15,00 adulto /
R$10,00 crianças até
10 anos. 19h30 no
Ginásio do Colégio.
Trazer talheres

Meu filho não gosta de estudar. E agora?
Todos os pais esperam que
os filhos sejam alunos exemplares e dedicados. Mas
quando o cenário é
o contrário, é difícil saber
que atitudes tomar para reverter essa situação.

Acontece!
Nossos alunos: Carlos Dresch da Cunha e Bernardo Spilman - 6º ano; Ana
Laura Auler e Isadora Jung - 6º ano;
Amanda Fernandes, Giovana Feltrin e
Guilherme Azeredo - 7º ano;
Arthur Renner, Laura Thoen e Vitória
dos Reis - 7º ano estiveram na II FEMICTEC apresentando seus trabalhos da
FIC. Confira

Adquira seu cartão na
secretaria

Semana Cultural no Santa!
Será do dia 06 a 10 de outubro.
Na semana que vem os alunos
levarão o envelope de matrícula
para casa.

Enquanto isso..
Os alunos da Educação Infantil ao 1º ano do Ens. Fundamental se divertiram muito
no Sítio Quinta da Estância
na semana passada. Veja
fotos nos respectivos blogs
das turmas.

Importante!
As alunas do 2º e do 3º
ano do Ensino Médio estiveram em Esteio, no Colégio Coração de Maria
apresentando seus trabalhos da FIC. Confira.

Já os alunos do 2º, 3º e 4º
ano foram passear em Porto
Alegre. Veja fotos nos blogs.

Li e Recomendo!
Sinopse
Era uma vez um lobo, velhinho e esfomeado, que recebeu inesperadamente a
visita de uma ovelhinha. Mal olhou para
ela, começou logo a planejar um belo
ensopado. Mas a ovelhinha não queria
ser o jantar do lobo. Na verdade, o que
ela queria mesmo era... ser apenas amiga dele! Clique aqui.
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