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Notícias

Acontece

Confira como foi a Palestra com Max Haetinger
na última terça-feira (17/03)

Confira o delicioso piquenique que os
amigos da Maternal, professoras
Mylena e Rafaela, fizeram na casa
da árvore, no pátio da escola.

“Criar é a capacidade que todos temos de encontrar as saídas necessárias para nosso dia a
dia.” Max Haetinger

Importante!
Cantina
Confira a lista de preços da Cantina.
Lembre-se: O lanche escolar é uma
refeição intermediária, que serve para
dar energia à criança entre duas refeições principais.
Confira

Veja +

Veja +

Avisos

Sua Família

Os alunos do 7° ano, com a
professora Deise, realizaram uma aula prática para a
extração e separação dos
pigmentos de diferentes
vegetais.

O lanche ideal para o seu filho
O ideal é que ele contenha uma porção
de carboidratos , para fornecer energia;
uma porção de lácteos , que tem proteínas;
uma porção de frutas ou legumes , responsáveis pelas vitaminas, fibras e minerais; e
uma bebida , para hidratação.

Confira

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:
Prof. Mestre Diego Fruscalso do Ensino Médio, disciplinas de
História e Filosofia; formado em História na Feevale com Pós
em Filosofia e Sociologia Ensino e Questões Contemporâneas pela Feevale com Mestrado em Filosofia Social e Política pela Unisinos.
Seu Osmar, auxiliar de Serviços Gerais.

Por onde andam nossos alunos?!
Carolina Trieweiler está cursando Direito na Unisinos.
Paulo Rovedder está cursando Engenharia na
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Professora Bruna Pilatti de História no EF2 e Sociologia
no EM; formada em História com Pós em Educação e
Estudos Culturais.
Professora Simaia Cristine auxiliar na turma Integral no
período da manhã, Nível I e nível 3 à tarde.
Formação: Magistério e no momento cursando Pedagogia na UNIP, NH.

Li e Recomendo!

Sinopse
Criatividade - Criando
Arte e Comportamento.
A importância, hoje, de
uma educação mais abrangente, faz com que procuremos novas saídas para
suprir as carências encontradas no dia a dia.

Monique Schmidt já está se preparando para zarpar para Miami, através do prêmio “Ser Cidadão do Mundo”,
conquistado aqui no Santa. Mais uma vez parabéns!

Colégio Santa Teresinha | Campo Bom - RS | www.santa.g12.br | (51) 35971215
Caso deseje não receber mais este e-mail, responda escrevendo no assunto a palavra DESCADASTRO.

