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Partes da carta do pai da ex-aluna Daniela Ataydes Aluna destaque na Liberato

Notícias
Abertura das Olimpíadas
Confira como foi a abertura das
Olimpíadas e acompanhe os jogos
do “Santa”.

“Aproveito a oportunidade de pai e ex-aluno do Santa
de agradecer do fundo do meu coração o trabalho que
juntos realizamos na formação da Dani!
Espero que seja a primeira de várias vitórias e cada
vez mais fica ratificado quando retornei de Boa Vista do
Buricá, a decisão certa pelo “Santa” na formação educacional da minha filha.

Importante!
Dia das mães!!!
Confira nos blogs das turmas as
homenagens que cada uma fez
para a mamãe neste dia tão
especial.

O meu muito obrigado a todos os professores, funcionários e colegas desta nobre instituição.
Veja +

Um forte abraço e que Deus continue nos
abençoando!”

Avisos

Social

Sua Família

Visita as Casas Enxaimel

Aniversariantes do mês de Janeiro

As professoras Fabriela e Eloisa foram juntamente com os alunos do 3° ano visitar o
Núcleo de Casas Enxaimel de Ivoti.

Como ajudar na pesquisa escolar?
Dicas de como orientar seu filho a produzir
um trabalho de pesquisa de qualidade, lembrando que pesquisas escolares devem ser
mais do que cópia de resultados de buscas
na internet.

04 - Renata Quadros da Silva - Auxiliar do
N2
08 – Edson Reichert - Informática
11 – Simaia Cristine Ferreira - Auxiliar Multissérie, N1 e N3

12 - Isabel Cristina do Amaral 15 - Paulo César C. de Mello - Ed. Física
Leia +

Leia +

Acontece

24 - Fernanda M. Stacke - Coordenação

Confira como foi a entrega dos chocolates do

25 - Ana Paula dos S. Froes 2° ano E.F.

Projeto Páscoa Solidária.

29 - Natalia Faller Silveira - Informática

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:
Auxiliar de limpeza, Marli Rheinheimer.

Luana Steffen, auxiliar de Psicologia.

Auxiliar de Limpeza, Fátima Oliveira.

Financeiro, Mirta Zimermann, formada em Administração
de Empresas pela Feevale.

Por onde andam nossos alunos?!
Nurie Pienegonda – Arquitetura na Unisinos. Trabalha em um escritório de Arquitetura

O Santa deseja a todas as mães e futuras mamães um Feliz dia das Mães!
Clique para ver o vídeo ou acesse com o celular o QR code

Li e Recomendo!

Sinopse
Uma menina ganhou do avô um
presente que não veio embrulhado nem dentro de caixa. Não
era um presente comum, mas
era especial e marcou muito sua
infância. Esta narrativa busca
tratar dos laços de amor e afeto
que une as pessoas, do tempo
que passa e transforma tudo e
também das perdas que a vida
traz.
Veja o que os alunos acharam
deste livro. Clique aqui
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