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Reservem esta data!
Importante!

Notícias
A primeira Reunião de Pais é um momento
em que os professores e os pais se conhecem – primeiro passo significante para o
início de um estreitar de laços, tão importante quanto necessário.
Confira como foram as reuniões de pais na
última terça-feira (10/03)

Reunião de Pais 14/03 (sábado)
5º ano - 8h às 9h - Sala de aula
6º ao 8º ano - 8h às 9h - Sala de Reuniões
9º e Ensino Médio - 9h30 às 10h30 - Sala
de Reuniões
Maternal, Nível 1, Nível 2, Nível 3 - 9h30
às 10h30 - Salas de aula
1º ano - 9h30 às 10h30 - Sala de aula do 4º
ano - perto da Biblioteca
Nestas reuniões serão tratados exclusivamente
assuntos gerais. Lembramos que a reunião é de
pais.

Veja +

Acontece
Avisos
Os alunos do Integral, professoras Valéria e Simaia,
tiveram uma aula especial
no Laboratório de Ciências
com a professora Claucia.
Confira

Os pais não têm percepção do excesso de peso de seus filhos. Estudo
publicado no Journal of Obesity mostra que os pais expressam mais preocupação quando seus filhos estão
abaixo do peso do que quando estão
com excesso de peso.
Leia mais

Galeria
Conheça o corpo docente e de funcionários do Santa
Cada semana sairá o nome de alguns professores e funcionários do Colégio, até que todos sejam apresentados. Confira:
Professora Michele Capeletti do Ensino Médio; formada
em História na Unisinos.

Professor Robson Marcelo Vargas do Ensino Médio,
disciplina de Física. Licenciado em Física pela Unisinos e
atualmente mestrando em Ensino de Física pela UFRGS

Professora Karine Peters do 4° ano EF I; Professora no
Laboratório de Aprendizagem do Santa; formada em Magistério, graduada em Pedagogia com Pós em Psicopedagogia Clínica e Institucional.

Professora Deise dos Santos do 6° e 7° anos do EF II;
Responsável pelo projeto de educação ambiental da escola (Eco Ação); formada em Biologia Licenciatura Plena.

Por onde andam nossos alunos?!
Thainá Martin se formou em Comissária de Bordo
na ATAC - Escola de Comissário de voo.
Marlon Andrioli está cursando Jornalismo na Feevale.

Li e Recomendo!

Sinopse
Em seu livro, Chalita busca
mostrar aos pais e professores a contribuição das
histórias universais para a
formação de valores da
nova geração, tão carente
de princípios como respeito, solidariedade e idealismo.
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