
Para a aluna Mariana Werner da Matta, que estreou no

turno da manhã no sexto ano, esse inicio marca 

"(...) uma fase diferente, de mais compromissos e

responsabilidades, mas isso faz parte do nosso

crescimento" afirma a menina que fez questão de

registrar na foto ao lado o seu retorno.

 

TAMBÉM QUER VER SEU DESENHO NO JORNAL CTSP? QUER
SUGERIR ALGUMA PAUTA? DESEJA HOMENAGEAR ALGUÉM?

 

 Você pode entrar em contato diretamente com a equipe do
mês através do nosso e-mail: jornaldigitalcsp@gmail.com

 

Alunas Stella, Larissa e
Betina do quinto ano.

 
 

Picolé, festa à fantasia e plaquinhas divertidas também estavam

presentes na primeira semana da Educação Infantil ao Ensino

Fundamental.

 

No dia 21 de fevereiro de 2022 os portões do Centro Tecnológico se

abriram para receber os alunos para mais um ano letivo.

A volta foi marcada por muita alegria e ansiedade para o reencontro

com os amigos e colegas.

Reencontros, colegas novos, uma nova etapa que se inicia para

muitos. 

O retorno de toda escola foi celebrado com o tradicional cachorro-

quente, carinhosamente preparado pela escola.

Depois de um ano com um início letivo afastado da escola, o Centro Tecnológico Sinodal
Progresso retomou suas atividades da educação infantil aos Cursos Técnicos de forma presencial.
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ENFIM, VOLTAMOS!

Não esqueça de informar seu nome 
completo e a sua turma. 

Será muito bom poder contar com
você nessa e em outras edições do Jornal CTSP.

Profe Aline Mello e a aluna
Dafny do 5º ano.

Aluna Luisa, da Creche 2BI.



CTSP OFERECE AULAS  COMPLEMENTARES!

O Colégio Sinodal Progresso oferece aulas de
violão, teatro, instrumental e coral. Este ano com

uma procura maior, as aulas estão sendo um
sucesso.

Os professores responsáveis pelas aulas
complementares são: Júlio nas oficinas de teatro e

Adriano no violão, instrumental e coral.

               

Além do ensino curricular, a escola oferece diversas atividades extras de acordo com o
interesse dos alunos.
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  VOCÊ SABIA???
No dia 5 de março é comemorado  o 

dia da música clássica?
 

É isso mesmo!!!!

TEXTO ESCRITO POR: Vicente Andrade Wolff

No período de adaptação, os bebês precisam interagir, brincar, sentir
confiança e ter um ambiente acolhedor. 
A profe Gorete e a auxiliar Luana garantem isso à turma Creche A1,
desfrutando de lindos momentos com os pequenos e respeitando o
tempo de cada criança!
Confiram alguns cliques dessa primeira semana de aula.

Se para alguns alunos existe uma grande expectativa sobre o retorno às aulas,
para alguns familiares e crianças tudo é novo: a primeira professora, os primeiros
colegas, a primeira ida à escola...

O INÍCIO DE TUDO!
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Um dia só para ela!

ÁGUA FONTE DE VIDA!

O Dia Mundial da Água é
comemorado em 22 de março.
Como todos sabemos, a vida na

Terra só é possível com a
presença da água, por isso

proteger as fontes de água é
vital para a nossa sobrevivência. 
 O corpo humano, por exemplo,

precisa de água para vários
processos, incluindo a

manutenção da temperatura
corporal e o transporte de

substâncias.

A água é um recurso importante para a sobrevivência de todos
os seres vivos. Está envolvida na formação de organismos vivos,
e por ser considerado um solvente universal, é essencial para a
realização de uma variedade de reações químicas. 
Além dessas funções,  podemos destacar também o importante
papel da água no corpo humano:

 

TEXTO ESCRITO POR: Augusto Ulrich Laux

Que a  água é indispensável ninguém duvida, mas será
que ela tem recebido o devido cuidado? Todos os
anos o CSP trabalha para reforçar o consumo
consciente entre os alunos.

Os alunos da Creche B, das professoras Samara e
Betina, trabalharam em grupos sobre o ciclo da água.
Após assistirem a um vídeo realizaram um
experimento que demonstra como a chuva acontece
no ciclo de evaporação, condensação e precipitação.

 



No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Essa data
simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições
equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à
reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente, simboliza a luta das
mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o
machismo e a violência. A data surgiu através de um incêndio na fábrica
têxtil de Nova York onde cerca de 130 operárias morreram carbonizadas.
A data data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, ONU, na
década de 1970.
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Professoras organizadoras:
Alessandra Lima e Aline de Mello.

Corretora: 
Profe Laís Guimarães

DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES

ALUNOS DO CSP HOMENAGEAM AS MULHERES 
Os alunos do Colégio Centro Tecnológico
Sinodal Progresso confeccionaram mimos
para as mulheres de suas vidas. A turma 52
por exemplo, produziu um cartão e uma
pulseira com miçangas.

TEXTO ESCRITO POR: Ana Laura Camargo de Mello

Alunos Ana Laura Camargo de Mello, Augusto Laux,
Artur Klein Schönell e Vicente de Andrade Wolff. 


