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PROJETO FOLCLORE, ESCOLA E CULTURA

As turmas dos 1º ao 6º ano do EF desenvolvem a partir desta semana uma série de atividades
dentro da temática Folclore, Escola e Cultura. O
5º ano encenou lendas populares e o 6º ano fez o
estudo da vida e obra de Portinari. No dia 02 haverá o resgate de antigas brincadeiras de roda, num
Circuito de Brincadeiras, envolvendo as turmas do
1º ao 3º ano do EF. Na culminância do Projeto, os alunos participarão de programa
da Rádio da Unijuí e exposição de trabalhos no Campus. O registro das atividades
realizadas pode ser conferido no site da Escola.

Nível 3 - Eu, o outro e a
natureza

As crianças do Nível 3 estão curiosas para
aprender mais sobre a germinação de alguns grãos,
por isso, no dia 06 de setembro, o pai do aluno Vittorio do N3, Sr. Alessandro, fará uma fala nesse sentido.

Nível 1 - Seu Lobato Tinha um Sítio...

As crianças do Nível 1, na tarde de sexta-feira,
no Campo do CEAP, conhecerão o seu Lobato e juntos
irão explorar a natureza. Na próxima semana, para conhecer animais e plantinhas o sítio do seu Lobato será
construído pelas crianças na sala de aula.

COPA FUTSAL CEAP

Uma Comissão de Pais, Professores e Funcionários do CEAP está promovendo mais uma
edição do Campeonato de Futsal do CEAP. As rodadas serão nas terças e quintas-feiras à noite. As
inscrições para participar devem ser feitas até o dia
06 de setembro, sexta-feira. Maiores informações
podem ser obtidas com T. Jacson: 9.9963 0867;
Pyppe: 9.9976.2939 e/ou Luís: 9.9120.4220.

SEMANA DA PÁTRIA

No dia 1º de setembro, domingo, às 10h, o CEAP fará
a abertura da Semana da Pátria na Praça da República. Será
feita uma homenagem pelos 120 anos da Escola e o diretor
Gustavo Malschitzky será o responsável pelo acendimento
do Fogo Simbólico. Os pais e alunos estão especialmente
convidados a prestigiar! Aqueles que participarem, pedimos
que estejam uniformizados. Também neste dia, a Banda
Marcial do CEAP fará uma participação no Desfile Cívico do
município de Coronel Barros, no turno da manhã. No dia 07 de setembro, o CEAP
está preparando sua participação no Desfile Cívico de Ijuí, com a temática dos 120
anos do CEAP. A Escola desfila com a Banda Marcial e diversos blocos envolvendo
a comunidade escolar e destacando pesquisa, tecnologia, artes e esportes.

TEATRO

O grupo de teatro PERDIDOS NO PALCO estará
em Três de Maio, no Setrem, participando da ATESE Amostra de Grupos de Teatro do Ensino Médio das escolas da Rede Sinodal. O evento ocorre entre os dias 11
a 13 de setembro. O Ceap apresentará a peça: A Invasão,
de Dias Gomes, com direção do professor Helquer Paez.

PROVAS 2ºTrimestre EF

* As Provas do EF - Turno da Manhã e 5º e
6º anos seguem até o dia 06/09.

DIA DO CANTO

O Coro Infantil vai participar do Dia do
Canto - Encontro de Corais de alunos da Rede Sinodal. O evento ocorre no dia 05 de setembro,
no Colégio Rui Barbosa - Giruá. O Coro Infantil é
regido pela prof.ª Letícia Buchmann.

Agendamento através de bilhetes:
* Ensino Médio: 05/09, quinta.
* EF - 7º ao 9º ano: 17/09, terça-feira.

* 10/09 - terça - 13h45min -7º EF
* 12/09 - quinta - 7h45min - 9º EF
* 13/09 - sexta - 7h45min -8º EF

