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

Muitas atividades...espaço ficou pequeno...
Então temos duas páginas para agenda de
eventos e acontecimentos próximos.
FIQUE DE OLHO! @ceapijui

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.

ATIVIDADE FARROUPILHA

No dia 15/09, em horário de aula, as
crianças dos diferentes grupos, a
partir da orientação da professora de
educação física e de instrutores,
apresentarão danças folclóricas para
as turmas da Educação Infantil.

PARA TE VER MELHOR!

Continua 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.

APLICATIVO PARA LIBRAS

Hand Talk é um aplicativo para
conversação em Língua de Sinais-Libras
que alguns de nossos professores já
estão usando para promover e facilitar
a comunicação funcional com nossos
funcionários que apresentam esta dificuldade. A intenção
é ampliar o uso entre professores, alunos e funcionários.

INTEGRAÇÃO NO CAMPO

Dia 16/09 - Sexta - Integração do
Ensino Médio - Manhã e Tarde
Dia 23/09 - Sexta - Integração do 7º
ao 9º anos do EF - Turno da Manhã
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TARDE DA FAMÍLIA!

No sábado, dia 24 de
setembro, a APPA está
organizando uma TARDE
DA FAMÍLIA, no Campo
do CEAP. Neste dia será
a Reinaugaração da
Pracinha que foi
revitalizada.

FOTOS DAS 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!

CONSELHOS DE CLASSE

Atenção à agenda. Nos dias de Conselho,
as turmas serão liberadas das aulas.
Dia 13/09 - terça-feira: 7º e 8º anos - EF.
Dia 15/09 - quinta-feira: 9º ano EF e
1ª série EM.

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 os
documentos ocorre durante o mês de
setembro.

ATENÇÃO
O Feriado Farroupilha ocorre dia 20 de
setembro. Dia 19 será feriado de apoio.
As aulas retornam apenas na quarta-feira.
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