15 - 20/05/2022
Os alunos da 3ª série do EM
participam, no dia 26 de maio,
quinta-feira, do Profissional do
Futuro da UNIJUÍ. A visita foi
alterada para o turno da MANHÃ.
Serão
acompanhados
pela
professora Enedina Casalini.

INTERSERIES

Provas
ANGLO

No dia 25 de maio, quarta-feira à tarde,
acontecem as Interseries entre as turmas do
Ensino Médio. No dia 31 de maio, terça-feira, à
tarde, será entre as turmas do Ensino
Fundamental. O evento é organizado pelo GEMLI.

As Provas P3 e P4 do Sistema Anglo serão
aplicadas entre os dias 31 de maio a 09 de
junho para as turmas do 3º ao 6º ano. Do 7º
ano a 2ª série do EM, as provas ocorrem nos
dias 30 e 31 de maio, no turno da manhã. E a 3ª
série do EM realiza, no dia 01 de junho, a Prova
P2. Todas as provas serão feitas na Escola.

RECITAL DIDÁTICO DO
CONJUNTO INSTRUMENTAL
O Conjunto Instrumental do
CEAP, segunda-feira, dia 23
de maio, realiza Recital
Didático para as turmas do
turno da tarde.
Será no Auditório nos
seguintes horários:
* 16h20min - 1º ao 3º anos
* 16h50min - 4º ao 6º anos

MOSTRA LITERÁRIA
VIAJANDO COM PILAR
A mostra ocorre dia 26 de maio,
quinta-feira. Será a exposição de
registros gráficos e socialização
oral das aprendizagens através
da leitura dos títulos da coleção
Diário de Pilar. Trabalho realizado
pelas turmas do 5º e 6º anos, sob
coordenação da professora Maria
Fabiane Steinke. Durante a tarde
haverá visitação para os alunos
do 1º ao 4º anos, e ao final da tarde
para os pais de alunos do 5º e 6º
anos.

Projeto 7º ano

Segue a campanha de arrecadação
de garrafas pet e tampas plásticas,
promovida pelo 7º ano do EF. A
ação faz parte do projeto
Semeando Humanidades: vivências
e emoções. Até dia 28 de maio.
Não se esqueça de citar suas fontes. Isso
a credibilidade das suas
Referências
COLÉGIO aumenta
EVANGÉLICO
AUGUSTO
informações.
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