Ferramentas geográficas
Como geógrafos estudam a interação entre
as pessoas e seus ambientes? Aqui estão
algumas das ferramentas para coletar dados.

26 - 02/09/2022

PERDIDOS NO PALCO

No dia 05 de setembro, segunda-feira, às 19h, o grupo
de teatro Perdidos no Palco apresenta o espetáculo:
Lisbela e o Prisioneiro, adaptação de Osmar Lins. A
Direção é do prof. Helquer Paez e a Direção musical de
Ádamo Buchmann. Os ingressos são limitados. Retirar
na secretaria da Escola. O custo é 1 litro de leite que
será doado.

DESFILE 7 DE SETEMBRO

Quarta-feira o CEAP participa do Desfile da
Independência. A concentração dos alunos será às 7h
na Escola e o desfile às 8h. A temática do desfile neste
ano é a comemoração dos 200 anos da
Independência do Brasil, 100 anos da Semana da Arte
Moderna e 50 anos de Dia Mundial do Meio Ambiente.

CULTO FARROUPILHA

No domingo, dia 11/09, às 9h, na Igreja do Relógio, haverá
Culto Farroupilha. Participam de forma especial as
crianças da Educação Infantil e alunos do 1º ano do EF.

PARA VER MELHOR

Dia 05/09 inicia a Campanha para a Arrecadação de
Armações de Óculos Usados. A iniciativa é uma ação
do setor da Educação Especial e Comitê pela Vida em
parceria com o Centro Ophtalmolaser do Hospital Bom
Pastor. As doações podem ser entregues na Capela
Escolar e serão encaminhadas ao Centro.

CAMPANHA ÓLEO USADO

Continua a Campanha de Arrecadação de Óleo de
Cozinha Usado organizada pelo 8º ano EF. O material
será recolhido nos dias 28/09 (quarta-feira) das
13h10min às 13h35min e no dia 29/09 (quinta-feira) das
7h10min às 7h35min. O óleo usado deve estar em
Garrafa PET fechada com tampa.

BOLSAS PARA 2023

Encontra-se no site da Escola o Edital de
concessão de Bolsas Gratuidade parcial e integral
para estudar no CEAP no próximo ano. Os atuais
bolsistas devem renovar o pedido. A entrega dos
pedidos com a ficha sócio-econômica e demais
documentos ocorre durante o mês de setembro.

ATENÇÃO, FAMÍLIAS!

O CEAP estará presente na EXPOFEST 2022.
Muitos eventos estão sendo preparados e
queremos que as famílias da Escola
marquem presença. Não deixe de enviar a
foto da sua família até dia 23 de setembro!
COLÉGIO EVANGÉLICO AUGUSTO PESTANA

REDE SINODAL DE EDUCAÇÃO

