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Importante!

Avisos
Notícias

Festa do Sapato

Brincadeiras na Pista de Atletismo

Aula prática - Pontos Cardeais

Nos dias favoráveis, os alunos têm contato com
a natureza e realizam atividades ao ar livre. Os
alunos do 2°, 3° e 4° ano foram até a Pista de
Atletismo juntamente com suas professoras, a
auxiliar Bruna e a professora Janice. Realizaram
diferentes tipos de brincadeiras. É uma atividade
que eles gostam muito.

Os alunos do Integral tiveram uma
aula sobre os pontos cardeais, no
Laboratório de Ciências com o professor Robson.

No Domingo, durante a corrida 7k, o Santa estará em
uma estação de animação próxima à Unimed, juntamente com a banda, professores e alunos. Preparemse, vai ser divertido!
Venha participar em nosso estande na Festa do Sapato e faça uma atividade com o caleidoscópio virtual.
Apresentação do Teatro e de Acrobacias Aéreas
Os alunos do teatro (profª Karina) e de Acrobacias
Aéreas (profª Janice) realizaram uma bela apresentação, uma prévia de como será na Festa do Sapato. Venham conferir parte
da
história
de
Campo
Bom.

Leia+

Veja fotos

Confira

Acontece

Desafio Nacional Acadêmico - DNA

Ser Cidadão do Mundo
Conheça a lista dos alunos destaque, classificados no
1° trimestre: EM211 - Emanuelle Trott; Henrique Scholz;
Gabriel Rasch; Martina Simon; Guilherme Castro.
EM221 - Isabela Kopitke; Laura Colombo; Monique
Schmitt; Victoria Machado; Micael Felicetti. EM231 Pedro Pescke; Maria Luiza; Fernanda Jantsch; Nicole
Losekan; Vinícius Maldaner.

DNA - 2015 - Fique atento sua colaboração
pode ser solicitada para este grande desafio
online.

Aniversariantes de Junho

Confira como foi esse encontro no último
sábado aqui no Colégio, com grupo de exalunos também. A etapa final será neste sábado, dia 06/06.

08 - Marilê Fatima Goetz - Ed. Física

05 - Bruna Raquel Pillati - História

20 - Eunice Maria Raupp - Inglês
23 - Viviane Bhöes - N1
29 - Monique Ceccagno - Inglês
30 - Marli Rheinheimer - Serviços
Gerais

Confira

Leia +

Social

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 Inglês Monique Ceccagno, Educação
Infantil ao EM; graduada em Letras - Habilitação em
Língua Inglesa pela Unisinos.

Professor de Inglês João Paulo Cunha, 6º ano ao EM;
graduado em Letras - Habilitação em Língua Inglesa
pela Unisinos.

Intercolegial Mirim Ginástica
Sinopse

Li e Recomendo!

Este livro tem como objetivo levar
à reflexão sobre a vida e seus
mistérios e sobre como é prazeroso desvendá-los ou apenas observá-los. Pit, o personagem principal, passa por poucas e boas
em sua travessia pelo mundo,
mesmo antes de sair da imagem
de um ovo...
Confira o que os alunos do 5° ano
acharam do livro

Parabéns para as meninas do vôlei juntamente com a professora Marilê, elas conseguiram o 3° lugar.
Valeu!
Leia +

Por onde andam nossos alunos?!
Nosso ex-aluno, da turma de 2011
Eduardo Inácio Assmann, trabalha no Ministério Público em Porto
Alegre e faz Direito na UFRGS.
Saudades... Grande orgulho do Santa!
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