MERCADO DAS PULGAS 2019
nº 02 - 01 de Março

Calendário Anos Iniciais

As famílias doa alunos do 1º ao 4º ano do
EF receberão, na próxima semana, um imã
com a Agenda de Atividades de 2019. Nele constam
as aulas semanais, os sábados letivos, as principais
datas comemorativas e as aulas no Campo do CEAP.
Eventuais alterações serão sempre comunicadas.

Seminários de Pais

Reuniões
de Pais

Estão agendadas para
as próximas quintas-feiras, às 18h30min:
* 07/03 - 7º ano EF e
* 14/03 - 8º ano EF

Na sexta-feira, dia
15 de março, acontece o
segundo Seminário de Pais, destinado aos pais
do 1º ao 6º ano do EF. Neste momento haverá
um Painel sobre Uso dos Equipamentos Eletrônicos. No sábado, dia 16, o terceiro Seminário é destinado aos pais do 4º ao 6º ano do
EF, com a temática Formação do Leitor. Após a
palestra haverá almoço de integração no Campo.
Fichas podem ser adquiridas na secretaria.

Aulas iniciarão no dia 06 de março. Informações
sobre as atividades no site: www.ceap.g12.br

Uma nova edição do Mercado das Pulgas acontece no dia 08
de Junho. A arrecadação de objetos
para serem comercializados já estão
em andamento e preferencialmente
nos seguintes ítens: roupas em boas
condições de uso, calçados e bolsas,
artigos de bazar, móveis, livros, eletrodomésticos (funcionando e em
boas condições), discos, CDs, DVDs,
brinquedos, roupas e artigos para
crianças. Para doações, entre em
contato com Pastor Alberto.

Uniforme HORÁRIOS CARNAVAL
A partir de 6 de março o uso

Atenção às orientações sobre o recesdo uniforme no ambiente
so de Carnaval!
escolar é obrigatório.
* Dia 02, sábado - Aula para o turno da
manhã, horário de segunda-feira.
* Segunda e terça não haverá aula. O recesso segue até quarta de manhã.
* Quarta, dia 06, à tarde, aula normal.
* Dia 09, Sábado - Aula para o turno da
Manhã, horário de terça-feira.

ROBÓTICA

As aulas de Robótica Educacional
iniciam no dia 12/03, sempre às
terças-feiras, nos seguintes horários:
Turma Inventors ( 2º ao 4ºano)
10h às 11h30 e 18h às 19h30
Turma Robotics ( 5º ao 9º Ano)
8h30 às 10h
13h30 às 15h

