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Importante!

Notícias

Acontece

Os alunos já estão a espera do coelho, veja
agora os cartões confeccionados pelo 2° ano do
Ensino Fundamental na aula de Informática.
“Páscoa é renascimento, é passagem, é mudança e
transformação. Abra seu coração e transforme sua
vida!”

22 de março – Dia Mundial da água.
Confira as reflexões e discussões
feitas em sala de aula, com o intuito
de repensar atitudes para um uso
mais correto e sustentável deste precioso recurso natural .

Veja +

Leia +

Avisos

FIC 2015
Confira o lançamento e veja o site

Sua Família

Os alunos do N2, da professora Cristine
e Renata, estão trabalhando com o Projeto: “Identidade e família” e com a ajuda dos pais confeccionaram uma árvore
genealógica, conhecendo ainda mais
suas origens.

10 passos para agir bem com a água

Confira

Faça o teste

Clique aqui

Você se liga em água?
Descubra se você está preparado para
defender esse patrimônio essencial para a
sobrevivência.

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. Esp. Antônio de Oliveira Filho - Professor de Língua
Portuguesa do 6º, 7º e 8º Anos. Graduação em Letras Português/Inglês pela Unisinos e Pós-Graduação em Metodologia
do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura pela Faccat.
Professora Cristine Bender da Educação Infantil, turma do
Nível 2; formada em Pedagogia.

Por onde andam nossos alunos?!

Professora Marilê Fátima Goetz de Educação Física do
5° ano ao Ensino Médio; formada em Licenciatura Plena
em Educação Física - Técnica em Desporto.
Professora Fabriela Mengue de Ensino Religioso, coordena o Projeto Solidário; formada em História pela Unisinos e com pós em andamento em Serviço Social e Projetos Sociais pela UNIP.

Li e Recomendo!

Anton Barboza de Sá está cursando Engenharia da
Computação na Unisinos.
Giovana Lucca está cursando Direito na Unisinos.

Sinopse

O camaleão queria a
todos agradar. Mas será
que isso pode funcionar? Pois quem a si
mesmo não agrada também, jamais vai conseguir agradar outro alguém...

FIC 2014
As alunas Carolina Trieweiler Hoffmeister, Nuriê Pienegonda e Viviane Vieira
tiveram o trabalho “Movimentos repetitivos no uso do celular”, elaborado na FIC
do ano passado, selecionado para a FEBRACE (Feira brasileira de ciências e
engenharia) em São Paulo.
Parabéns por mais essa conquista.
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