ACONTECE no

nº 23 - 16 de Agosto

Nível 2 - Exposição “Brincadeira Fora da Caixa”

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
A Proposta é a sensibilização, a inclusão social e o combate ao preconceito através do conhecimento. Este ano, o foco do
trabalho na Escola será sobre os Portadores
da Síndrome de Down. A profª. de Educação
Especial Gláucia Carré vai trabalhar com todas as turmas a partir de histórias e vídeos.
Várias atividades ocorrem entre os dias 19
e 23 de agosto. No dia 21, quarta-feira, será
apresentada uma peça teatral por alunos da
APAE. Também haverá arrecadação de materiais de higiene e beleza que serão destinados à APAE. Essa campanha conta com o apoio do Comitê pela Vida.
Conjunto Instrumental
ENCORE doOCEAP
estará em Lajeado,
no Colégio Conventos, participando do ENCORE -Encontro de Conjuntos Instrumentais da Rede Sinodal, entre
os dias 23 a 25 de agosto.

A BANDA MARCIAL DO CEAP fará uma participação
no domingo, dia 18 de agosto, no Desfile de Bandas Marciais, no Campus da UNIJUÍ, às 15h. No dia 1º de setembro,
a Banda fará também uma participação no Desfile Cívico do
município de Coronel Barros, no turno da manhã. No dia 07
de setembro, ocorre o Desfile Cívico de Ijuí. A temática deste
ano será os 120 anos do CEAP. A Banda, que é regida pelo
professor Adriano Kronbauer, com auxílio do monitor Ádamo
Buchmann, ensaia todos os sábados, às 11h10min.

Nível 3 - Experimentos

A partir do eixo temático “Eu, o outro e a Natureza”, as crianças do Nível 3 estão realizando
experimentos relacionados à germinação. Com isso, a sugestão é de que as famílias estimulem as crianças a verbalizarem suas ideias para enriquecer a situação de estudo.

Níveis 4 e 5 - Folclore Riograndense

Domingo, dia 18
de agosto, 9h, haverá Celebração
na Igreja do Relógio, com a participação dos alunos
dos 3ºs. e 4ºs. anos do EF. As famílias estão convidadas a participar!

BANDA MARCIAL EM DESTAQUE

Na próxima quarta-feira, 21/08, em uma exposição
sensível e conectada com a natureza, será possível apreciar
caixas cheias de tesouros coletados pelas crianças do Nível 2
e suas famílias, em situações de brincadeira. Confira a exposição no saguão do CEAPzinho!
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Nos próximos dias, em uma atividade integrada, as
professoras do Jogo Dramático e da Educação Física, em
parceria com a Rádio da UNIJUÍ, irão explorar elementos do
folclore riograndense. No Nível 4, o foco inicial do trabalho será o chimarrão e, no Nível 5, a lenda do quero-quero. Posteriormente, outros
aspectos serão abordados, assegurando a ampliação de conhecimentos relacionados às manifestações culturais do Rio Grande do Sul.

Níveis 3 e 5 na Biblioteca

Na segunda-feira, os alunos dos Níveis 3 e 5 farão a
entrega dos livros elaborados no período do CEAP literário
para compor o acervo da biblioteca da Escola. A partir de
então a elaboração de cada turma poderá ser conhecida
pelos demais alunos do CEAP.

SIMULADOS ENSINO MÉDIO
* 3ª série do EM: 17/08 - sábado
* 2ª série do EM: 20 /08 - terça-feira
* 1ª série do EM: 22/08 - quinta-feira

PROVAS 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.

