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Relatório de Atividades Pedagógicas 

O IPAESE é uma instituição que acredita que a escola é o nosso pedacinho do nosso lar, 

por isso ética e valores são sempre 

nossos alunos o saber cidadão.

Dezembro é um mês que nos remete as confraternizações e

ansiosos para seus passeios e reencontro com família

alegrar-se com as conquistas alcançadas no ano de 2019.

O IPAESE como uma instituição filantrópica 

apoiar a sociedade civil 

almejem contribuir com um mundo melhor. Nessa 

perspectiva, apoiamos o evento: 

empreendedora III, que aconteceu no d

no horário das 09 às 17h no Delmar. Um evento que 

teve como proposta realizar um treinamento sobre 

negócios, família, relacionamentos, equilíbrio, 

inovação, auto-estima, reprogramando as crenças 

através de conteúdos valiosos

rumo da vida e do negócio de quem é empreendedor 

ou exerce cargos de lideranç

sua vida. 

Em clima celebrativo encerramos nossas ati

de Natal, promovido pelo

comunidade surda para vivenciar, experiências com sua identidade e cultura surda e 

principalmente a Libras) e festa de encerramento das aulas 2019 com boate.
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Relatório de Atividades Pedagógicas de Dezembro/2019

 

O IPAESE é uma instituição que acredita que a escola é o nosso pedacinho do nosso lar, 

e valores são sempre valorizados em nossa rotina escolar, 

nossos alunos o saber cidadão. 

que nos remete as confraternizações e as férias

ansiosos para seus passeios e reencontro com família e os amigos, também é um mês de 

as conquistas alcançadas no ano de 2019. 

O IPAESE como uma instituição filantrópica busca 

civil em suas iniciativas que 

contribuir com um mundo melhor. Nessa 

apoiamos o evento: O poder da mulher 

que aconteceu no dia 08/12/2019 

09 às 17h no Delmar. Um evento que 

teve como proposta realizar um treinamento sobre 

negócios, família, relacionamentos, equilíbrio, 

estima, reprogramando as crenças 

através de conteúdos valiosos que ajudam a mudar o 

rumo da vida e do negócio de quem é empreendedor 

exerce cargos de liderança e tem sede de novos conhecimentos e o protagonismo de 

Em clima celebrativo encerramos nossas atividades escolares com entrega de

pelo Projeto Café com Libras (um projeto lúdico 

comunidade surda para vivenciar, experiências com sua identidade e cultura surda e 

principalmente a Libras) e festa de encerramento das aulas 2019 com boate.
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O IPAESE é uma instituição que acredita que a escola é o nosso pedacinho do nosso lar, 

em nossa rotina escolar, construindo em 

as férias, onde todos estão 

e os amigos, também é um mês de 

a e tem sede de novos conhecimentos e o protagonismo de 

vidades escolares com entrega de presentes 

(um projeto lúdico que objetiva trazer a 

comunidade surda para vivenciar, experiências com sua identidade e cultura surda e 

principalmente a Libras) e festa de encerramento das aulas 2019 com boate. 
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Dezembro também foi um mês de encerrar as atividades escolares e nos alegrarmos com 

formatura dos nossos do 9º ano Ensino Fundamental Maior e 3ª série do Ensino Médio

oportunidade, presenteamos

apoiadores e amigos, que durante o ano de 2019 nos ajudou a manter a chama da solidariedade e

esperança. 
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também foi um mês de encerrar as atividades escolares e nos alegrarmos com 

do 9º ano Ensino Fundamental Maior e 3ª série do Ensino Médio

oportunidade, presenteamos em gesto simbólico de reconhecimento e carinho 

e amigos, que durante o ano de 2019 nos ajudou a manter a chama da solidariedade e
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também foi um mês de encerrar as atividades escolares e nos alegrarmos com 

do 9º ano Ensino Fundamental Maior e 3ª série do Ensino Médio. Na 

de reconhecimento e carinho os nossos 

e amigos, que durante o ano de 2019 nos ajudou a manter a chama da solidariedade e 
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