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Vida em
Sociedade
Não perca!
É na semana que vem…
Venha prestigiar nossos alunos!
Apresentações de final de ano:
18/11 - 19h30min - Auditório - Turmas
2º, 3º, 4º e 5º anos.
20/11 - 19h30min - Auditório - Turmas
Maternal, N1, N2, N3 e 1º ano. Formatura Nível 3.

Leia+

Campo Bom, 14 de Novembro de 2014

Dicas de saúde para as altas
temperaturas do verão
- Beber de seis a oito copos de água
por dia;
- Aplicar o protetor solar meia hora
antes da exposição ao sol;
- Usar boné e óculos escuros para se
proteger dos raios ultra violetas;
- Ter uma alimentação saudável e rica
em fibras.

Acontece!

Término das aulas das turmas de
Educação Infantil ao 4º ano
16/12/2014.

Os alunos da 221 e 231, juntamente com as professoras Michele e Milena foram até Porto
Alegre em um passeio de estudos. Confira..

Olimpíada Municipal, vôlei de mães do
Colégio Santa Teresinha. Parabéns
pelo Terceiro lugar. Confira.

Parabéns aos meninos do Handebol pelo
ouro nos jogos Municipais e também a
professora Marilê pela vitória! Confira

Importante!
Enquanto isso..
Os alunos do EM foram a
Três Coroas, Parque das
Laranjeiras para um dia
de atividades junto à natureza. Veja +

Por onde andam nossos alunos?!
Ex-aluna do Santa e blogueira, Nina
Negre abre agência de turismo na
Flórida com o auxílio de sua mãe e
de seu padrasto. Leia mais

Alunos na Final
Juntamente com outras escola, nossos alunos estão na
final do Projeto: "O Rio dos
Sinos é Nosso". Confira.

Campeonato de cordas 2014
Parabéns aos alunos que participaram do
campeonato de cordas coordenado pela
professora Janice. Confira os vencedores

Prezadas famílias do “Santa”,
Estamos nos aproximando de um período de comemoração de uma data muito significativa para a humanidade. Tempo em que se torna muito presente uma história de
mais de dois mil anos atrás, mas que sempre mais experientes e esclarecidos, nos faz
repensar os verdadeiros valores de nossa vida...
Cada família pode confeccionar um enfeite de Natal ou escrever uma mensagem e colocar na árvore que está em frente a Secretaria.
Leia mais
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