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Acontece

Blog das Turmas

Redes Sociais

Capitão América

Na aula de Filosofia do Prof. Me. Diego Fruscalso,
em 17/06, a turma 231 fez uma atividade sobre o
que é publicado nas redes sociais.

Os alunos do N1 tiveram uma conversa
com alguém muito especial, o Capitão
América, eles falaram sobre a amizade, o
respeito pelo outro e a importância dos
amigos em nossa vida.

“Não existem passageiros na espaçonave Terra. Somos todos tripulação.“ (Marshall McLuhan)

Importante!
Arraial do Santa
Confira como foi o nosso Arraial!
Gostaríamos de agradecer a todos que
participaram desta festança e alegraram
ainda mais esse momento.

“No futuro todos terão os seus 15 minutos de fama“ (Andy Warhol)

Veja + fotos
Leia +

Confira

Avisos

Social

Sua Família
Comida Legal

Os alunos do 6° ano estão participando do
programa “Introdução ao Mundo dos Negócios”, da Junior Achivement. Veja como estão realizando suas tarefas.

Aniversariantes do mês de Julho

Nosso corpo parece até uma máquina. Ele precisa de
energia para funcionar. E sabe de onde vem a energia?
Ela vem dos alimentos que você come todo dia!

09 - Rosane de Bairros Conceição
- Coordenadora de Serviços Gerais

Assista o vídeo

12 – Micheli Capeletti - História

Este vídeo explicativo faz
parte das atividades encontradas no Portal Positivo.

13 – Liane Bauer - Diretora
23 - Karine de Almeida Peters - 4° ano

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:
Coordenadora Cátia Renk Bizachi, formada em Magistério, graduada em Informática Educativa pela UFRGS
e Supervisão Escolar pela Feevale.

Li e Recomendo!

Sinopse
Brincando com as ideias e as
palavras, os poemas deste livro
exploram, de forma divertida e
criativa, o mundo dos animais.
Com esses poemas de Donizete
Galvão e as ilustrações de Fernando Vilela, as crianças vão se
divertir um bocado e aprender.
Confira o que os alunos do N3 acharam do livro

FIC - 2015
- Além de entregar o trabalho impresso, os alunos precisam enviar uma cópia
em pdf no site da FIC e atualizar os dados do grupo e título do trabalho. (As
instruções estão nos murais e foram enviadas por e-mail).
- O modelo do Poster está disponível também no site do Santa/FIC

Professora de Informática Natalia Faller Silveira, N1 ao 4° ano,
formada em Magistério com graduação em Psicopedagogia Clínica
e Institucional - Feevale, Especialização em Neuropsicopedagogia
e Educação Especial Inclusiva; Curso de Informática Educativa.

Por onde andam nossos alunos?!
Nosso ex-aluno - Turma de 2013.
Luis André Natus Junior, iniciou o curso Publicidade e Propaganda na Unisinos e atualmente
está em Dublin na Irlanda.
Saudades... Grande orgulho do Santa!

O Projeto Eco Ação vai realizar mais uma feirinha, será
nesta terça-feira dia 07, das 17h às 18h
próximo à entrada da secretaria. Serão vendidos sais de banho, sachês e sabonetes
artesanais.
Não deixe de conferir!

- Atenção para os prazos. Como as gráficas também precisam de tempo para
imprimir, aconselha-se que o arquivo esteja pronto até a metade da semana
que vem.
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