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Avisos

Notícias

Gincana

Competição
Adulto

Na gincana realizada nos dias 15 e 16 de maio
as equipes se superaram na arrecadação de
agasalhos, foram quase 3.000 peças arrecadadas e doadas para o Rotaract.
Resultado da Gincana

de

Vôlei

Municipal

Nossas alunas do Infantil e Juvenil irão
participar do Campeonato Estudantil do
Rio Grande do Sul (CERGS), com a professora Marilê.
Dia 24/05 no Ginásio Municipal de Campo
Bom às 9 horas. Venha prestigiar.

1º lugar – AMARELA – 2.078 pontos
2º lugar – PRETA – 1.960 pontos
3º lugar – AZUL – 1.799 pontos
4º lugar – VERMELHA – 1.735 pontos

Importante!
Novidade no Santa
Curso de Inglês para crianças de 5 a 7
anos.
A partir do dia 27/05
4ª feiras: 9h às 9h30min
6ª feiras: 9h às 9h30min
Informações na secretaria do Colégio

Acontece

Agenda

Projeto Solidário

Entrega de avaliação

O Santa também entrou na campanha das tampinhas plásticas em prol da AMO
(Associação de Assistência em Oncopediatria) e já recebeu muitas doações. Também
estamos arrecadando lacres para o Rotary de Campo Bom. Faça sua parte e traga suas
tampinhas e os lacres que você conseguir.

26/05 – 5° ano às 17h45min

Os alunos do 3° ano já fizeram a sua, confira.

Educação Infantil e Fundamental I conforme bilhetes que serão encaminhados na
agenda.

Ensino Fundamental II e Médio às
18h30min

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 de Teatro Karina Bayer, EF1 e EF2. Comunicação Social - Habilitação: Jornalismo - UNISINOS.

Li e Recomendo!

Sinopse
Neste conjunto de poemas
curtos, Alexandre Azevedo
brinca com a sonoridade das
palavras, explorando relações pouco percebidas entre
os cinco sentidos humanos.
Os alunos do 2° ano receberam este livro.
Confira o que eles acharam do livro

Professora de Matemática Luciana Matte, EF2. Formada em
Magistério - Instituição Evangélica; Tecnólogo em Processamento de Dados - UNISINOS; Pós Graduada - Matemática FEEVALE.

Por onde andam nossos alunos?!
Nossas ex-alunas Vitoria Müller
Gerst e a Gabriela Bronca Lopes

Parabéns
meninas!

levaram o quarto lugar na categoria "Química" na maior feira
de ciência em engenharia do
mundo a Intel International Science and Engineering Fair, nos
EUA.
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