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UNIDADE 1 • Av. dos Trabalhadores, 1069 
Jd. Marília • Salto/SP

11 4028-2304

Venha conhecer nosso projeto!

COLEGIOPRUDENTE.COM.BR

 UNIDADE 2 • Rua Lins, 361
Jd. Marília • Salto/SP

11 4028-2770

 UNIDADE 3 • Rua Catanduva, 212
Jd. Marília • Salto/SP

11 2840-3952

CLIQUE AQUI!

O Arraiá do Prudente recebeu mais de três mil pessoas na 
sua Festa Junina. Alunos do Maternal ao Ensino Médio capri-
charam nas apresentações e as famílias prestigiaram o even-
to na nova quadra coberta. Em clima de confraternização, to-
dos curtiram as guloseimas e brincadeiras. A festança terminou 
com a alegre quadrilha dos alunos do 9º ano e Ensino Médio. 
No Facebook do Prudente você encontrará lives, vídeos e fotos nos 
posts entre os dias 8 e 19 de junho. A partir da próxima semana serão 
divulgados as fotos do Fundamental, Ensino Médio e das famílias. 
Dê um like e compartilhe estas publicações.

ARRAIÁ DO PRUDENTE

EDUCAÇÃO É PARA SEMPRESALTO • 2019 - Edição 30

ENSINO MÉDIO
Os alunos da 3ª Série participaram da Jornada Escuta Profunda, 
coordenada pelo terapeuta Bruno Mazzo, para desenvolver a in-
teligência emocional e lidar melhor com os desafios no período 
pré-vestibular.

CLIQUE AQUI!

PROGRAMA INTEGRAL

Os alunos utilizaram o seu 
tempo para viajarem pelo 
mundo da imaginação e 
produziram peças teatrais 
sob a orientação da profes-
sora de teatro, Bruna Karo-
line. Eles receberam muitos 
aplausos da plateia! CLIQUE AQUI!

Projeto “RESPEITO É BOM”

Para uma boa convivência 
em grupo é imprescindível o 
respeito ao próximo. Com a 
finalidade de estimular esse 
comportamento, os estudan-
tes do Fundamental II partici-

parão de uma série de ativi-
dades e muita conversa sobre 
respeito e boa convivência.  
Na primeira ação, a neuropsi-
cóloga Nádia Luciani conver-
sou com os alunos do 6º ano.

CLIQUE AQUI!

FUNDAMENTAL II
Os alunos do 9º ano participaram do Master Chef 2019 
para colocar em prática o conteúdo da unidade “What’s 
Cooking?” das aulas de Inglês.

CLIQUE AQUI!

http://www.facebook.com/Colégio-Prudente-de-Moraes-204018259693745/
https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-Prudente-de-Moraes-204018259693745/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2202292383199646&id=204018259693745
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2205664036195814&id=204018259693745&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2206467832782101&id=204018259693745
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2199323756829842&id=204018259693745

