nº 13 - 17 de Maio

RENOVAÇÃO DA MARCA
Planejando o futuro, a direção do CEAP fechou contrato com a agência de marketing Terra
Vermelha, que estará gradualmente renovando
a marca do CEAP. Algumas ações padronizadas
já foram conhecidas, como as artes do Dia do
Trabalhador, Dia das Mães, Dia Internacional da
Família e o Mercado das Pulgas. Também o Fique de Olho está de “cara
nova”. Em breve conheceremos as ações que marcarão os 120 anos da Instituição. Siga as novidades em nossas redes sociais.

TORNEIO DE FUTEBOL 7 CEAP

Devido ao mau tempo no sábado passado, os
jogos das Semifinais do CAMPEONATO DE FUTEBOL 7 foram adiados para este sábado. Os jogos
previstos são Paraguay (1º colocado na classificação
geral) x Colômbia (4º colocado) e o segundo confronto é entre Argentina (2º colocado) x Uruguay (3º colocado). Os jogos iniciam às 15h, no Campo do CEAP.
Vamos prestigiar!
Entre os dias 24 a 28 de junho, o CEAP
estará promovendo o Evento Literário, que
mobiliza a Escola para dar visibilidade às
práticas pedagógicas que envolvem a literatura. Vai estar presente no evento, o escritor Ricardo Azevedo e os alunos estão
lendo obras deste autor. O evento contará
com exposições e várias outras ações no
sentido de incentivar e valorizar a leitura.

Conselhos de Classe - 1º Trimestre
Ensino Fundamental

20/05 - Seg - 7h30min - 8º ano EF
21/05 - Ter - 7h30min - 7º ano EF
21/05 - Ter - 13h30min - 9º ano EF
23/05 - Qui - 13h30min - 5º e 6º anos EF
* Nestes dias não haverá aula para as turmas indicadas acima, nos turnos que ocorrem os Conselhos.

Atendimentos aos Pais:

TAREFAÇO GEMLI - MERCADO DAS PULGAS
DESAPEGO, SOLIDARIEDADE E SUSTENTABILIDADE
Engajado na campanha de arrecadação de objetos para serem comercializados no Mercado das Pulgas,
o GEMLI realiza uma Gincana entre as
turmas. As doações, em bom estado,
deverão ser trazidas na manhã do dia
22/05. São as seguintes: acessórios diversos: bijuterias, cachecóis, chapéus,

gravatas, etc; livros (não didáticos); discos: LPs, CDs, DVDs; artigos de bazar:
objetos de decoração e utensílios domésticos; cama, mesa e banho: cobertores, etc.; artigos infantis: livros, brinquedos, roupas, etc.; calçados (qualquer numeração) e bolsas; pequenos
móveis e eletrodomésticos.

23/05 - 7º ao 9ª anos do EF.
*Agendamentos, via bilhetes,
logo após os Conselhos de
Classe.

CULTO DO CEAP

Domingo, dia 19, haverá Culto do
CEAP, na Igreja do Relógio, às 9h. A celebra-

ção contará com a participação do 9º ano do EF.

