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Notícias

Acontece

FIC 2015 – Lançamento

Os alunos do 4° ano estão explorando as
camadas da Terra. Confira as atividades
realizadas em sala com massinha.

Confira como foram as atividades de lançamento da Feira de Iniciação Científica do
Santa.

Importante!
Sexta-feira Santa 03/04 Feriado
“Páscoa é dizer sim ao amor,
é investir na vida, é lutar por
um mundo melhor, é vivenciar
a solidariedade.”

Leia +

Veja +

Aulas Compartilhadas

Avisos

Sua Família

Durante a semana
realizamos a
“Semana de Oficina de Saberes”, onde
os alunos do Ensino Médio participaram de algumas aulas compartilhadas.

5 de abril Páscoa

Os alunos do N3, professora Maria Helena também
fizeram lindos desenhos
para o coelho da Páscoa.

Participe da Páscoa Solidária do Santa. Retire algo do seu ninho e doe até o dia 10/04.
Participe e deixe a Páscoa de
alguém ainda
mais doce.

Leia +

Confira

Leia +

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 Renata Quadros da Silva Aux. Educação In-

fantil, turma Nível 2, formada no curso Normal (Magistério)
e cursando o 5º semestre de Pedagogia na Universidade
Feevale.
Professora Eloisa Alves do 3º Ano, formada em Magistério,
graduada em Educação Artística - Artes Plásticas e PósGraduada em Psicopedagogia Institucional.

Por onde andam nossos alunos?!
João Pedro Menegott – Direito - Puc

Isabelle de Cássia Mendonça – Nutrição na UFRGS.

Professora Milena Heldt Teixeira turmas: nono ano ao

3º ano do EM - Língua Portuguesa e Literatura - Formação em Letras - Português pela Unisinos.
Professora Isabel Cristina do Amaral Turmas: EM,
formada em Geografia. pela Universidade Luterana do
Brasil.

Li e Recomendo!

Sinopse
Esta é a história de um menino
marrom, mas fala também de
um menino cor-de-rosa. São
dois perguntadores inveterados
que querem descobrir juntos os
mistérios das cores. “Quem
inventou que o contrário de
preto é branco?” “Se um de nós
é marrom e outro não é exatamente branco, por que nos chamam de preto e branco?”. São
muitas as perguntas, e muitas
serão as descobertas.
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