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 É com essa certeza, a cada dia, que pedimos a Deus a  É com essa certeza, a cada dia, que pedimos a Deus a 

sabedoria necessária para transformar nossa crença em uma sabedoria necessária para transformar nossa crença em uma 

prática construtiva, edificando os valores fundamentais à prática construtiva, edificando os valores fundamentais à 

formação de uma sociedade humana, ética e cidadã.formação de uma sociedade humana, ética e cidadã.

 Um novo tempo se aproxima e desejamos inspirar novas  Um novo tempo se aproxima e desejamos inspirar novas 

gerações a acreditar no PODER e no VALOR DA EDUCAÇÃO.gerações a acreditar no PODER e no VALOR DA EDUCAÇÃO.

 São os professores que inspiram e transformam nossas  São os professores que inspiram e transformam nossas 

experiências, ampliando o nosso olhar e nos dando segurança para experiências, ampliando o nosso olhar e nos dando segurança para 

construir nossos sonhos.construir nossos sonhos.

 PARABÉNS A TODOS(AS) OS(AS) PROFESSORES(AS)! PARABÉNS A TODOS(AS) OS(AS) PROFESSORES(AS)!
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 Parabéns à equipe selecionada 
para a Segunda Fase da OLIMPÍADA 
BRASILEIRA DE QUÍMICA. Garra e 
determinação são as características 
dos  a lunos part ic ipantes  e  do 
Professor Fernando Beltrão , orienta-
dor do grupo.



RESULTADO DA RECUPERAÇÃO 2018

17 dez 11 dez12 dez13 dez14 dez

 Aqueles que dedicam sua via à educação 

merecem nossa gratidão. Por isso, queridos 

professores, desejamos homenagear a 

cada um de vocês, dizendo o quanto são 

importantes e o quanto aprendemos 

todos os dias.

 Que a sabedoria que vem do céu 

continue sendo liberada em sua vida 

especial.

 Parabéns!
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