nº 14 - 24 de Maio

MERCADO DAS PULGAS BENEFICENTE DO CEAP
DESAPEGO, SOLIDARIEDADE E SUSTENTABILIDADE

TORNEIO DE FUTEBOL 7 CEAP

Os resultados das semifinais que ocorreram
no último sábado são: Colômbia 3 x 2 Paraguai e Uruguai 2 x 2 Argentina. O Uruguai venceu
nos pênaltis. No próximo sábado, se o tempo permitir, ocorrem as finais do CAMPEONATO DE FUTEBOL
7. Na disputa entre terceiro e quarto lugares jogarão
Argentina x Paraguai e a final entre Colômbia x
Uruguai. Os jogos iniciam às 15h, no Campo do
CEAP. Última chance de prestigiar!

Final de Tarde Junino
Prepare seu traje!

18/06 - CEAP - Turno da Tarde - 18h às 20h30min
19/06 - CEAPzinho - 17h30min às 20h30min
O Comitê pela Vida está trabalhando intensamente na separação e
organização para o MERCADO DAS PULGAS que ocorre no dia 08 de junho.
Todos podem ajudar nesta fase e também no dia do evento, como voluntários. Entre em contato com a Escola e veja como você pode ajudar. O
lucro arrecadado neste evento será revertido à entidades beneficientes do
município. Participe! Envolva-se.

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.

INCENTIVANDO A LEITURA

O EVENTO LITERÁRIO ocorre dos dias
24 a 28 de junho, e mobiliza a Escola para
dar visibilidade às práticas pedagógicas que
envolvem a literatura. Os alunos estão lendo obras do escritor Ricardo Azevedo, que
vai estar presente no evento, que ainda contará com exposições e várias outras ações
no sentido de incentivar e valorizar a leitura.

FIQUE DE OLHO # FIQUE LIGADO #

Acompanhe o dia a dia da Escola nas mídias sociais e fique
sabendo um pouco das múltiplas atividades que se realizam a
cada dia nas diferentes turmas e grupos.
www.ceap.g12.br e https://www.facebook.com/ceapijui/

