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Notícias

Atividades

Importante!

Campanha do Agasalho

História
Os alunos do 7° ano, juntamente com a
professora Bruna Pillatti de História, confeccionaram armaduras medievais.

Festa do Sapato

Na última segunda-feira (25/05) recebemos
alguns integrantes do Rotaract Campo Bom
para entregarmos as doações recebidas durante a Campanha do Agasalho.

O Santa terá um estande na Festa do Sapato, que ocorrerá do dia 04 a 14 de junho.
Neste ano o Santa fará 15 metros do tapete por onde a procissão passará.

Queremos agradecer a todos pelas doações.

Na corrida 7k, o Santa participará com uma
estação de animação.
Venha nos prestigiar.

Atenção: No dia 04/06 é feriado de Cor-

Leia +

Confira

pus Christi.

Acontece

Sua Família

Dia do Desafio

Debate

Como Planejar os Estudos?

No dia 06/05 ocorreu na turma 231 o tradicional debate sobre ética e pena de morte, coordenado pelo professor Me. Diego Fruscalso e
com a presença do ex-aluno Pedro Osório.

Noites bem-dormidas, passeio garantido todo fim de semana e, para completar, notas boas. O segredo? Planejamento.

Neste ano teve Laboral de manhã com a
professora Marilê e de tarde com a professora Janice, juntamente com todo o pessoal do Colégio, inclusive a direção.

Confira

Leia+

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:
Professora de Geografia Rejane Friedrich, 5º ano a 8ª
série; formada em Magistério; Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais; Pós-graduação em História do RS; Acadêmica do curso de Psicologia.

Li e Recomendo!

Sinopse
Um menino sonha em ter um
animal de estimação, só que
seus pais não deixam. Como
criar um bicho no pequeno
apartamento em que vivem?
Mas o menino encontra uma
solução criativa para seu problema...

Professor de Educação Física Vagner Gois Gabbi, 6°
ano ao EM; Bacharel em Educação Física com Habilitação em Orientação de Atividade Física pela Faculdade
Metodista de Santa Maria.

Por onde andam nossos alunos?!
Nosso ex-aluno Mateus Conceição é Designer de Produto em sua agência de Design, Arquitetura e Comunicação K2 - Real
Creative Solutions, em Porto Alegre. E está
nos auxiliando nos preparativos para os 50
anos do Santa, que será no dia
28/04/2017. Aguardem!

Confira o que os alunos do 4° ano
acharam do livro
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