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PROJETO ESCOLA CONSCIENTE POR UM MUNDO SUSTENTÁVEL
Trabalhamos no projeto “Escola Consciente por
um mundo sustentável” apredendo sobre ações
práticas de preservação no planeta. Essas
atitudes são de extrema importância para a
redução, reciclagem e reutilização de materiais.

INCENTIVANDO BONS HÁBITOS ALIMENTARES
Explorando conteúdos como bons hábitos
alimentares, paladar, sabor dos alimentos e
alimentação saudável, os alunos do Jardim
prepararam sua própria salada.

COMO TUDO CRESCE
Os alunos do maternal estão trabalhando
a unidade "Como Tudo Cresce". Para ficar
mais divertido, os alunos exploraram a
própria fase do crescimento. Eles observaram quantas mudanças aconteceram
até os dias atuais, como variações de
tamanhos, objetos que já não usam mais
e sequência de acontecimentos.

AULA ATIVA DE CIÊNCIAS
O professor Nardi levou a turma do 8º ano para uma aula prática no
laboratório de Ciências, onde os alunos exploraram o coração de boi
e observaram as estruturas anatômicas que se assemelham ao
coração humano. Eles reforçaram os conceitos e conhecimentos
adquiridos nas aulas teóricas, puderam visualizar e manusear cada
parte importante desse órgão vital e sentiram a textura dos tecidos, a
coloração, as cavidades e os vasos em todo o órgão.

PROJETO LUPA DE OURO
Tivemos um bate papo enriquecedor com o Max da Mata. Falando
sobre comportamento, buscas
pessoais e reflexões de como
podemos ser uma pessoa melhor
para o mundo. Foi um encontro
dinâmico, descontraído e participativo.

SIMPÓSIO DE INFORMAÇÃO PROFISSIONAL
Ancorado no tripé autoconhecimento, informação e
tomada de decisão, o projeto de Orientação Profissional
da escola Crescer PHD oferece a reflexão sobre os aspectos que envolvem a escolha de uma profissão. Um dos
momentos de maior relevância desse programa é a realização do Simpósio de Informação Profissional, em que
participaram sete importantes faculdades de Vitória.

DIA DOS PAIS
Nossos alunos fizeram uma
belíssima

apresentação

musical em comemoração
ao dia dos pais! Foi um
momento emocionante de
muito carinho e amor!

