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• INFANTIL •
Conhecendo os gêneros textuais - 1º ano

Ler, compreender e iden ﬁcar os elementos que
compõem os gêneros textuais

é extremamente

importanteparaavidaescolardenossosalunos.Alémde
es mular o interesse pela leitura, o conhecimento dos
gêneros textuais favorece a compreensão, a
interpretação e a par cipação das crianças em classe.

• FUNDAMENTAL •
5º ano visita o Sítio do Carroção

Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I
embarcaram para o Sí o do Carroção, na cidade de
Tatuí – SP, para uma viagem pedagógica
inesquecível.
O projeto conta com sete a vidades pedagógicas,
abrangendoasmaisdiversasáreasdoconhecimento. Assim, imersos em um clima de aventura e
descobertas, os alunos assimilam e solidiﬁcam conhecimentos que se tornarão
simplesmenteinesquecíveis.Eaescolasetornacadavezmaisparceiranoacompanhamento de uma educação completa.
• FUNDAMENTAL II •
Leitura dramática no 8º ano

Os alunos do 8º ano realizaram uma leitura
dramá ca do livro “Cômicos Co dianos”, de
NelsonAlbissú.Comaapresentação,desenvolveram a oralidade, a entonação e a expressão
corporal, evidenciando também o prazer da
leitura.

• MÉDIO •
Projeto Conhecendo as Proﬁssões

Os alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio
esclareceram muitas dúvidas sobre escolha
proﬁssional na Roda de Conversa do projeto
“Conhecendo as Proﬁssões”, no qual contamos
com os proﬁssionais das áreas de Direito,
Medicina, Psicologia, Engenharia, Biomedicina e
Nutrição. No próximo mês, teremos mais trocas
de experiências com diferentes proﬁssões; aﬁnal, o obje vo da Escola Crescer
PHD é oferecer condições para que o aluno reﬂita, com autonomia, sobre sua
escolha proﬁssional.

• PROJETOS - FII •

• PROJETOS - FII •

Monitoria GEC

Projeto Lupa de Ouro

Com o obje vo de contribuir para o

Com o obje vo de abordar e esclare-

desenvolvimento acadêmico de nossos

cer temas conﬂituosos na adolescên-

alunos, demos início aos projetos de

cia e atemporais ao ser humano, surgiu

“monitoria GEC” (Grupo de Estudo

o projeto “Lupa de Ouro”. Neste mês,

Crescer),quebuscaampliaraatuaçãodos

recebemos a psicóloga Elizangela

alunos, bem como o protagonismo

Kaizer, que trabalhou com os nossos

estudan l.

alunos os temas: “Fortalecimento dos

Este projeto tem como propósito
contribuir para o desenvolvimento
acadêmico dos nossos alunos, pois ele é a
materialização de passos importantes
para os estudantes, como o senso de
responsabilidade,

o

domínio

de

conteúdos, o envolvimento com os
colegas, além da troca de experiênci-

Relacionamentos” e “A tude e
Sucesso”.
Acreditamos que assuntos voltados
para a adolescência e os seus desaﬁos
precisam ser abordados e discu dos
no âmbito escolar de forma intensa,
contribuindo assim para formação
integral do indivíduo.
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