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Importante!
Novidade no Santa
Curso de Inglês para crianças de 5 a 7
anos.
A partir do dia 27/05
4ª feiras: 9h às 9h30
6ª feiras: 9h às 9h30
Informações na secretaria do Colégio

Avisos

Agenda

Notícias

Olimpíadas 2015

Passeio de estudos

É campeão, é campeão...

Os alunos do 6° ano, juntamente com os
professores Antônio e Paulo, foram ao
Museu de História da Tecnologia Harald
Alberto Bauer em Taquara.

O Santa teve medalhas de ouro.

Chegando o fim do trimestre os professores se
reúnem para o Conselho de Classe.
19/05 – conselho de 6º, 7º e 8º anos – não haverá aula
21/05 – conselho de 9º e Ensino Médio – não
haverá aula

Dia das Mães
Confira nos blogs das turmas os lindos vídeos
que os alunos juntamente com seus professores
produziram para homenagear as mamães neste
dia tão importante.
Confira

Confira

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:
Recepcionista, Magda Korndoerfer.

Professora de Inglês Eunice Raupp, 6° ano ao Ensino Médio.

Gerente Administrativa, Luciana Mosmann.

Professor de Educação Física Paulo Carvalho de Mello , EF2
ao Ensino Médio.

Li e Recomendo!

Sinopse
Caio tem uma mãe afetuosa e
companheira, mas sente a ausência do pai. Gostaria de vê-lo nas
festas e reuniões da escola. Com
ele, gostaria de jogar futebol e de
aprender a andar de bicicleta.
Gostaria de enfim, de ter o pai
presente em sua vida. Com grande
beleza e seriedade, Como Posso
te amar? Trata das separações e
dos conflitos por elas provocados.
Confira o que os alunos acharam deste
livro

Errata: o nome do formando ex-aluno do Santa é
Bruno Schmitt e não Rafael Schmitt como saiu anteriormente. Desde já agradecemos pela compreensão.

Por onde andam nossos alunos?!
Camila Renck Bizachi está se formando em
Publicidade e Propaganda pela Feevale e
Bruno André Schmitz em Jogos Digitais,
também pela Feevale.
Parabéns aos nossos ex-alunos.
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