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Bolinha de sabão

Os alunos deixaram a imaginação fluir! Criaram bolhas grandes, 
uniram bolhas, correram atrás delas e observaram a mágica das cores 
no reflexo do sol. Além dessas encantadoras experiências, praticaram 
a atividade grupal e estimularam a musculatura facial, contribuindo 
para o desenvolvimento da oralidade.

• MATERNAL•

Dia do Circo

Comemoramos o Dia do Circo com diver-
sas atividades. Tivemos a presença de uma 
palhacinha alegre e uma apresentação do 
Pré na "Hora Social" que contagiou a 
todos.

• INFANTIL •

Fases da Lua

Para compreender os ciclos da Terra, os alunos repre-
sentaram as fases da lua com biscoitos e aprenderam 
que a mudança ocorre em virtude da variação da 
posição da lua em relação ao nosso planeta e ao Sol.

• ENSINO FUNDAMENTAL I •

• ENSINO FUNDAMENTAL II •

Métodos de estudo

Os alunos aprenderam a usar métodos criativos para 
sintetizar os conteúdos da aula de matemática, fazen-
do anotações em uma ficha, ao final de cada capítulo, 
para auxiliar no processo de aprendizagem. As fichas 
tornam o estudo mais significativo e atrativo!



Projeto Escola Consciente

O projeto de orientação educacional, 
“Escola Consciente – por um mundo 
mais sustentável”, iniciou com 
muitas atividades. Os alunos do 5º 
ano assistiram a um vídeo de consci-
entização ambiental e refletiram 
sobre o papel de cada um para prote-
ger o meio ambiente.

• ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL•

Horta da Crescer

Nutrição, ecologia e estímu-
lo à alimentação saudável, 
são apenas algumas das 
atividades desenvolvidas 
na horta da escola.

• INTEGRAL •

Aula de química

Na aula de Química, a 1ª série trabalhou com o gás car-
bônico dos refrigerantes. O objetivo era quantificar o 
volume de gás carbônico em uma garrafinha utilizando 
cálculos químicos. Através dessa atividade, os alunos 
aplicaram os conceitos teóricos à prática em mais uma 
proveitosa aula no laboratório de Química da escola.

• ENSINO MÉDIO •


