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Atividade Sensorial
Os bebês se divertiram com a atividade do macar-
rão. Dentre os muitos benefícios podemos destacar: 
ampliação das experiências sensoriais, estímulo da 
sensibilidade tátil e visual, descobrimento de novas 
texturas, desenvolvimento da habilidade de manipu-
lação e do movimento de pinça.

• BERÇÁRIO •

Abertura do Projeto Literário
A Educação Infantil entrou em um mundo de faz de 
conta com a abertura do Projeto Literário. Além de 
estimular o prazer pela leitura, o projeto visa
desenvolver a memória, a linguagem e a concentração 
de nossos alunos.

• INFANTIL •

Tapete Sensorial

Aula de Arte

O aprendizado está diretamente relacionado à percepção 
dos sentidos. O tapete sensorial é um ótimo recurso ped-
agógico para estimular as habilidades sensoriais. Nessa 
atividade, os alunos do Integral tiveram a possibilidade de 
sentir diversos tipos de texturas, superfícies e puderam 
conhecer novas cores, formas e materiais.

Os alunos do Integral usaram livremente a criativi-
dade para produzir peças em biscuit. Desenvolvendo, 
desta forma, a coordenação motora fina, a destreza e 
a estimulação sensorial. E você? Como ocupa seu 
tempo pela manhã?

• INTEGRAL •

Aula de Gramática – Etimologia
A etimologia é a ciência que investiga a origem das pala-
vras procurando determinar as causas e circunstâncias 
de seu processo evolutivo.
Tornando a aula de gramática mais significativa, os 
alunos da 3ª série do Ensino Médio saíram em campo para 
explorar o significado das palavras “feira e freguês”.

• ENSINO MÉDIO •

Projeto Ética e Cidadania
Com a intenção de discutir sobre a ética na perspectiva escolar e 
colocar em prática ações que possam demonstrar a cidadania, o 
projeto anual da Orientação Educacional abordará o tema “Ética e 
Cidadania: construindo valores na escola e na sociedade”. No 
primeiro encontro as atividades foram direcionadas para um estudo 
sobre o tema e objetivos do projeto.

• ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL•

3º ano visita à Biblioteca Cecília Meireles
Visitar a biblioteca, passear pelas estantes, manusear 
livros, ouvir boas contações de histórias e aprender 
sobre as regras de convivência e empréstimos de 
livros, promove a formação de bons leitores. 

• ENSINO FUNDAMENTAL I •

• ENSINO FUNDAMENTAL II •

Aula de Literatura no 6º ano
Os alunos do 6º ano participaram de uma interessante aula de literatura 
no pátio da escola. Eles analisaram e debateram alguns capítulos do livro 
"Miguel e o 6º ano" o qual narra, em primeira pessoa, as histórias, dúvidas 
e ansiedades de um aluno que começa a estudar nessa série e tem que 
lidar com todas as novidades proporcionadas pela mudança inclusive na 
sua própria vida, que é cheia de angústias, perdas e descobertas.


