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Acontece

Blog das Turmas

Palestra com a Nutricionista

Aula de Inglês

Os alunos do 4° ano tiveram uma palestra com a
Nutricionista Juliana Juchem Smaniotto, sobre
alimentação e como fazer as escolhas certas
durante as refeições.

Os alunos do N2 estão aprendendo
palavrinhas em Inglês. Eles já
aprenderam várias, entre elas Open
and Closed.

Importante!
Arraial do Santa

Cada semana uma nova descoberta!

Está chegando a hora de pular e se divertir.
Os alunos já estão se preparando.
Quando? 26/06 sexta-feira
Onde? No ginásio
Que hora? 17h às 20h

Confira

Confira

Na Mídia

Sua Família
21 de Junho - Início do Inverno

Projeto Solidário
Essa semana o Projeto Solidário teve destaque mais
uma vez. No Jornal tivemos a divulgação da entrega
das doações da campanha do agasalho ao Rotaract.
Também recebemos um Ofício da Prefeitura em agradecimento pela participação na confecção dos tapetes de Corpus Crhisti.

Nos países do hemisfério norte, o inverno
é tempo de neve! Apesar de não nevar no Brasil,
as
temperaturas
caem
bastante
nesta estação. Muita gente gosta de subir
a serra neste período e curtir um friozinho.

Tenham todos um bom Inverno!
Não esqueça de se agasalhar bem para não
pegar uma gripe, já que esta é também a estação que devemos tomar mais cuidados
com a saúde.

Queremos agradecer a todos que
participam e se empenham nas questões sociais.

Fonte: Smart Kids

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 Rafaela Ramos, Maternal; cursando Magistério no Estadual Sapiranga.

Por onde andam nossos alunos?!
Nosso ex-aluno - Turma de 2010.
Henrique Arno Kunzler, passou no concurso do Banco do Brasil e está cursando Direito
na Universidade Feevale.
Saudades... Grande orgulho do Santa!

FIC 2015 - Atenção...
De olho nas datas
Entrega do Trabalho - 29 e 30 de
Junho.

Professora auxiliar Bruna Gonçalves Padilha, 1° e 2°
ano EF1; formada em Magistério pelo Estadual Sapiranga e cursando Letras pela Feevale.

Agradecimento
O Santa agradece professores, funcionários, alunos
pais e colaboradores em geral pela participação e
visita em nosso estande na Festa do Sapato.

Li e Recomendo!

Sinopse
Esta história tem duas meninas e
um menino, duas patas e um tatubola. A Taninha ama a Pata Tá e
a Tininha ama a Pata Ti. Já o tatu
-bola é o amor do Toninho. Cada
um ama de um jeito - 'mais',
'igual', ou até 'menos'. Neste texto, o pequeno leitor é convidado a
brincar com o sentido das palavras, dos números e dos sinais
matemáticos. Confira o que os alunos do N3 acharam do livro
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