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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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 HOJE, dia 23/09!

TARDE DA FAMÍLIA NO CAMPO - 24/09

É uma iniciativa da APPA e o
convite é para todas as
famílias. No local haverá
brinquedos infláveis, jogos e
outras brincadeiras; e a
pracinha será reaberta com
novidades. Haverá venda de
lanches, refrigerantes e água
pela Cantina. As famílias
devem levar cadeiras.

A atividade começa às
14h e o horário previsto
para encerramento é 18h.

PASSEIO NA GRANJA

Na segunda-feira, dia 26/09, as turmas
dos Maternais visitarão a Granja da Escola
IMEAB, com o objetivo de aguçar o olhar
naturalmente investigativo das crianças.

APRESENTAÇÃO DA BANDA

Dia 29/09, às 17h15min, a Banda Marcial do CEAP
fará apresentação no Ginásio do CEAPzinho.

AULAS DE SOPROS - trompete e saxofone

Aulas gratuitas voltadas para tocar na Banda
Marcial e no Conjunto Instrumental. A escola possui
instrumento para emprestar. Interessados tratar
com professor Adriano (whats: 55991122355) ou
deixar seu nome na secretaria.

RECITAL DE PIANO

O Recital Piano e Cia acontece dia 30/09, sexta,
às 18h30min, auditório da escola. Os ingressos
estarão na secretaria a partir de terça-feira.
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AÇÃO SOLIDÁRIA

“Para te ver melhor” é uma
campanha para a arrecadação
de armações de óculos usados.
A iniciativa é uma parceria com
o Centro Ophtalmolaser do
Hospital Bom Pastor. As
armações de óculos
arrecadadas serão entregues ao
referido Centro. A campanha vai
até o dia 30 de setembro.

PROJETO DO 8º ANO

Com o objetivo de sensibilizar
sobre a necessidade do descarte
correto de óleo de cozinha, dentro
do projeto Semeando
Humanidades: Vivências e
Emoções, os alunos do 8º ano do
EF lideram a campanha de
arrecadação desse tipo de óleo e
contam com a sua colaboração.

ENCONTRO DE PAIS - 7º ANO

Dia 27/09, às 18h30min, acontecerá o
segundo encontro de pais do 7º ano
do EF na modalidade de Círculo de Paz.
O objetivo é refletir sobre as demandas das famílias na
condição de responsáveis por adolescentes e suas implicações.

ATIVIDADE NA UNIJUÍ

Dia 27/09, à tarde, a 1ª série do EM
- Itinerario Formativo, fará visita a
Unijuí para realizar atividades envolvendo o módulo 3 Ondas:
Osciladores, Ondas estacionárias, Corda vibrante, Ondas
Sonoras - Tubo de Kundt. Espectro eletromagnético: prisma e
a decomposição da luz, raias espectrais, e formação das
cores. Acompanha o prof Nelson Rabelo.

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

No dia 30/09, sexta-feira, estudantes do
EF e do Ensino Médio participarão da
Olimpíada de Matemática da Rede
Sinodal de Educação em Horizontina.

BOLSAS PARA 2023

Até 30/09 é o prazo para a entrega dos documentos
para renovação e solicitação de Bolsas Novas.
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