
 
 

  

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

13 DE SETEMBRO DE 2019 

10° FÓRUM DE INICIAÇÃO 
TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 
No dia 16 de setembro, a escola sediará o 10° 
Fórum de Iniciação Técnico-Científica da Rede 
Sinodal, a partir das 9h até as 11h30min, no Centro 
Evangélico. Serão projetos de catorze escolas da 
Rede Sinodal.  
 

Convidamos a comunidade 
para prestigiar o evento! 

 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

CUIDADO AO ESTACIONAR! 
 

O espaço de meio fio em frente ao portão só pode 
ser usado para o embarque/desembarque dos 
alunos das 11h às 13h15min. 
Alertamos que, ao estacionar o carro neste local, 
há risco de multa, conforme as regras de 
trânsito/sinalização que não são da escola, e sim 
da sociedade. 

CONCURSO DE ORATÓRIA 
 

Sábado, dia 14 de setembro, nossa escola 
participará da final regional do Concurso de 
Oratória, organizado pela JCI, de Novo Hamburgo. 
A aluna Isabele Reich, do 7° ano, será nossa 
representante no concurso, que acontecerá na 
Feevale.  
 

CANCELAMENTO DO MINI HANDEBOL 
 

 

No próximo sábado, 14 de setembro, iria acontecer 
o campeonato do Mini Handebol, na cidade de 
Campo Bom, entretanto, a atividade foi adiada. 
Assim que a próxima data for reagendada, 
entraremos em contato com os pais dos alunos 
participantes. 
 

ALMOÇO DO DIA 16/09 (segunda-feira) 
  
Em função do 10° Fórum de Iniciação Técnico-
Científica, nossa logística para segunda-feira, 
16/09, será alterada.  
Neste dia, haverá almoço somente para o turno 
oposto. Para os demais alunos, não será 
disponibilizado.  
 

Contamos com a compreensão das famílias! 
 

  
 

ANOS INICIAIS 
 

No dia 16 de setembro, os alunos do 1° ao 4° ano 
do EF serão recebidos no Centro Evangélico. Neste 
dia, não será necessário trazer material escolar. 
Faremos atividades recreativas e um delicioso 
entrevero no pão em comemoração à Semana 
Farroupilha. Pedimos a colaboração de R$ 5,00 
para o entrevero. Teremos suco. 
Os alunos deverão ser buscados às 17h20min no 
Ginásio.  

 CONJUNTO INSTRUMENTAL 
 

Dia 18 de setembro, quarta-feira, o Conjunto 
Instrumental irá se apresentar no Chá de Primavera, 
que acontecerá no Centro Evangélico, às 15h. 
Estão sendo disponibilizados, na secretaria, cartões 
no valor de R$ 20,00.  
 

 


