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Importante!

Acontece
Exposição itinerante “Anne Frank: uma história para hoje”
A exposição integra o projeto “Brasil e Holanda –
Paz e Justiça – refletindo sobre o passado,
construindo um futuro melhor”, que tenta criar
uma memória coletiva sobre as violações de
direitos humanos cometidas no passado.

Notícias

Festa do Sapato

Parte das tampinhas entregues

Confira a banda durante a corrida 7k.

Os alunos do 3° ano do Ensino Fundamental entregaram a primeira
parte das tampinhas arrecadadas para o Padre Marco.

Os alunos do 9°, 1° e 2° ano do EF2 e EM, juntamente com as professoras Fabriela, Michele e
Ângela prestigiaram a exposição.

Confira

Continue

participando!

Veja em nosso site como foram as apresentações e os acontecimentos em nosso estande.

Confira

Avisos

Sua Família
05 de Junho - Dia Mundial do Meio Ambiente

Desafio Nacional Acadêmico - DNA

A criação da data foi em 1972, em virtude de um

O Colégio ficou em 12° lugar no Estado.
Parabéns a todos os envolvidos que participaram deste
desafio.

encontro promovido pela ONU (Organização das
Nações Unidas), a fim de tratar de assuntos ambientais, que englobam o planeta, mais conhecido como
conferência das Nações Unidas. Leia+
Observem os cartazes de conscientização ambiental
confeccionados pelos nossos alunos nesta data tão

Confira

importante.

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 auxiliar Rejane dos Santos, N1 e N3; cursando 3° semestre de Pedagogia pela IACS Anhanguera.

Professora auxiliar Renata Carolina Pires, Educação
Infantil ao 4° ano EF; cursando 6° semestre de Pedagogia pela Ulbra.

Por onde andam nossos alunos?!
Nosso ex-aluno - Turma de 2011.
Guilherme Moehlecke Stacke, trabalha na
AGEXCOM - Agência Experimental de Comunicação da Unisinos e está cursando Publicidade e Propaganda na referida Universidade.
Saudades... Grande orgulho do Santa!

FIC 2015 - Atenção...
Como estão os seus trabalhos?
Fique atento a FIC vem aí.

Sinopse

Li e Recomendo!

Esta história procura retratar o
medo diante do desconhecido
por meio das aventuras de um
grupo de crianças que sai em
busca de diversão. Depois de
brincar de bola e de peteca, os
amigos procuram outro jogo, e
nem imaginavam a surpresa
que os aguardava no outro
lado da rua.
Confira o que os alunos do N1 acharam do livro
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