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Notícias

Acontece

Água nosso bem maior

Confira nos blogs das respectivas
turmas, como foi a caça aos ninhos.

Confira como foram as atividades relacionadas a conscientização e preservação da
água, confeccionados pelos alunos da 231,
juntamente com a professora Claucia.

Importante!
FIC 2015
Não perca tempo, hoje, sextafeira é o último dia para as
inscrições da FIC. A lista dos
inscritos será divulgada na
semana que vem para conferência. A partir de segundafeira, os professores orientadores serão definidos.

Veja +

Sua Família

Avisos
Jogos de Tabuleiro

Papel dos pais na educação: a dimensão emocional da formação

Os alunos do 4° ano jogaram Dama e Moinho com a
professora Janice na aula de Educação Física.

Toda ação parental tem consequências no comportamento dos filhos,
assim, o papel dos pais na educação, seja ela formal ou não, é fundamental.

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 Thaís Sperb Müller, turmas do Ensino Médio, formada em Química Bacharel e Licenciatura pela Universidade
Luterana do Brasil.

Assistente Administrativa Vanessa Sulzbach, formada
em Magistério.

Bibliotecária Aline Soares Cezar, formada em Magistério,
graduada em Biblioteconomia pela FURG.

Secretária Acadêmica Virgínia E. Hoffmann, formada em
Secretária Executiva Bilíngue pela Unisinos.

Por onde andam nossos alunos?!
Viviane Vieira – Comércio Exterior na Feevale.

Felipe Gomes Kretschmer – Química no Liberato.

Li e Recomendo!

Sinopse
O francês Antoine de SaintExupéry lançou, em 1943, nos
EUA, um ano antes de sua morte, o livro que se tornaria um
clássico da literatura universal,
‘Le Petit Prince’, traduzido no
Brasil como O Pequeno Príncipe. Escrito e ilustrado por este
ex-piloto
aéreo
ao
longo
da Segunda Guerra Mundial, ele
se
transformou
na
obra
mais vendida em todo o mundo.
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