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Vida em
Sociedade

Brincar contribui para o desenvolvimento infantil, estimulando
a criatividade e aprendizagem

Não perca!
Apresentações de final de ano:
18/11 - 19h30min - Auditório - Turmas 2º, 3º, 4º e 5º anos.
20/11 - 19h30min - Auditório - Turmas Maternal, N1, N2, N3 e 1º ano.
Formatura Nível 3. Término das
aulas das turmas de Educação Infantil ao 4º ano - 16/12/2014.

Quanto tempo as crianças são capazes de brincar sem interrupção? Segundo observadores, as de 2 anos
concentram--se cerca de cinco minutos
em uma única atividade; as de 5, 15
minutos. Qual o sentido dessa medição?

Leia+

Acontece!

Desafio da Limonada.
Os alunos de 8ª série e Ensino Médio foram
desafiados, a partir de uma banquinha de
limonada, a criar uma empresa que utilize o
limão como matéria prima . Confira.

Parabéns aos meninos do Futsal Mirim
pelo ouro nos jogos Municipais e também
ao professor Gustavo pela vitória! Confira

Parabéns ao aluno João
Bischoff pelo 7° lugar no torneio
Meeting Interestadual 2014 (RS/
SC/PR/SP) de Judô que ocorreu
no Balneário Camboriú em SC.
Confira.

Importante!

Enquanto isso..
Os alunos inscritos no
MusiSanta – Festival de
Música e Arte mostraram seu talento e arrasaram. Veja +

Li e Recomendo!

Ser Cidadão do Mundo
No dia 05/11, foi divulgada a
relação dos 5 melhores alunos
de cada turma do Ensino Médio.
Estes alunos participarão do sorteio de um smartphone no final
do ano. Confira.

Sinopse

O menino que perdeu a sombra
Samuel leva um grande susto quando percebe que perdeu a própria sombra. O que
deve fazer? Contar para a mãe? Ligar para
o pai e pedir ajuda? Procurar, quem sabe,
um sombrologista? Como enfrentar os colegas da escola? O certo é que está em apuros e precisa encontrar uma solução.
Clique aqui.
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