nº 22 - 09 de Agosto

BEM-VINDOS, ALUNOS!

O reinício das aulas no 2º Semestre marca o período de avaliações Trimestrais. Muita dedicação e estudo pela
frente! Outros eventos estão agendados,
entre eles, destacamos o almoço em comemoração ao DIA dos PAIS promovido
pela APPA e as homenagens dos alunos
(veja abaixo). Fique ligado nas notícias
pelo site e fanpage da Escola!

HOMENAGENS aos PAIS
As fotos das homenagens aos
pais que aconteceram esta semana
podem ser conferidas no site da Escola. Amanhã, sábado, às 10h, acontece
a apresentação dos alunos do CEAPzinho, no Auditório. Na semana que
vem estas fotos também poderão ser
visualizadas.

Calendário de Provas do 2º Trimestre
Ensino Médio: Período de Provas de 07 a 23 de agosto
Ensino Fundamental - Turno da Manhã: Período de Provas de 26/08 a 06/09
5º e 6º anos: Período de Provas de 27/08 a 06/09
O Calendário foi liberado para os alunos. Seguem também os Estudos de Recuperação para os alunos que necessitarem de reforço de aprendizagem.

MATEMÁTICA

No dia 16 de agosto, sexta-feira, o CEAP participa com 38 alunos selecionados nas turmas a partir do 6º ano do Ensino Fundamental da OLIMPÍADA REGIONAL DE MATEMÁTICA da REDE SINODAL
DE EDUCAÇÃO. O evento ocorre em Horizontina, no
Colégio Frederico Jorge Logemann. Os alunos serão
acompanhados pelo Pastor Alberto Gallert.

SIMULADO 2º TRIMESTRE
Atenção, alunos do Ensino Médio. Está
agendado o Simulado do 2º trimestre. As datas
serão as seguintes:
* 17/08 - sábado - 3ª série do EM
* 20 /08 - terça-feira - 2ª série do EM
* 22/08 - quinta-feira - 1ª série do EM
Muito empenho, pessoal!!

MOSTRA ARTÍSTICA

As turmas do Ensino Fundamental 2
realizaram no dia 07 de agosto uma Mostra
Artística dos Trabalhos desenvolvidos ao longo do 1º Semestre nas disciplinas de Artes,
com os professores Ana Maia, Helquer Paez
e Janaína Feller. Confira as fotos no site da
Escola.

BANDA EM DESFILE

Com a aproximação do Desfile Cívico no dia 07 de
setembro, intensificam-se os ensaios da BANDA MARCIAL
DO CEAP. Ela fará uma participação no domingo, dia 18 de
agosto, do Desfile de Bandas Marciais, no Campus da UNIJUÍ, às 15h. A Banda, que é regida pelo professor Adriano
Kronbauer com auxílio do monitor Ádamo Buchmann, ensaia todos os sábados às 11h10min, na quadra principal da
Escola. No dia 1º de setembro a Banda fará também uma
participação no Desfile Cívico do município de coronel Barros, no turno da manhã.

