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Realizamos uma aula em campo com os alunos do 8º e 9º ano no Mosteiro Zen 
Budista, em Ibiraçu. Tivemos a oportunidade de visualizar a área de preser-
vação e recuperação da Mata Atlântica e desenvolver a consciência ecológica, 
observando o meio ambiente e entendendo a importância dele para a vida 
humana. Passamos também por Santa Teresa, cidade que faz parte do proces-
so histórico dos imigrantes e da cultura italiana em nosso estado.

AULA ATIVA DE CIÊNCIAS

Os alunos do 2º ano fizeram uma 
experiência no laboratório da 
escola  com ingredientes que 
utilizamos cozinha. Eles obser-
varam as reações químicas e 
ficaram boquiabertos com o 
fantástico mundo das Ciências.

ABERTURA DO PROJETO “ALUNO LEITOR”

Iniciamos o projeto “Aluno Leitor” com a presença da contadora de 
história Dalisa, que encantou as crianças com belas histórias e lendas 
indígenas. O projeto proporciona o incentivo à leitura, aprimora a 
capacidade de expressão e desenvolvimento da escrita e criação de 
textos.

VISITA AO MOSTEIRO

LEARNING FOR LIFE!

Os alunos do Jardim fizeram uma linda 
apresentação musical sobre o Dia da 
Família e  do Abraço! E, assim, vamos 
desenvolvendo atividades socioemocio-
nais de maneira prática e significativa.

ESTIMULANDO A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Por uma educação que vai além de sala de aula, os alunos do Integral 
prepararam uma deliciosa salada de fruta. Durante o processo, explor-
aram o nome, cheiro, tamanho, cor e sabor de cada uma. Assim, todos 
puderam degustar e se deliciar!



DIA DAS MÃES NA CRESCER PHD

As mamães do Berçário ao Mini tiveram a 
oportunidade de apreciar uma aulinha 
aberta. Uma tarde de convívio e gratidão, 
memórias que se eternizam!

Fizemos uma linda homenagem para 
comemorar o Dia das Mães. Para demonstra-
rem todo carinho, amor e dedicação, nossos 
alunos produziram as lembrancinhas, ajuda-
ram na montagem da decoração e encan-
taram com músicas e coreografias.

A 5ª Maratona científica Crescer 
PHD, foi um sucesso! 
Os grupos apresentaram inovação e 
muita criatividade com os temas: 
“Magnetismo”, “Fogo e suas conse-
quências”, “Gás lift simplificado” e 
“Pistão eletromagnético”! Parabéns 
aos participantes!

CIÊNCIAS E INOVAÇÃO NA APRENDIZAGEM 


