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CULTURA MAKER – CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO, TECNOLOGIA e RELACIONAMENTO.
Um projeto arrojado que envolverá conteúdos de diversas disciplinas e o envolvimento socioemocional. Habilidades exigidas
no século XXI serão trabalhadas, também, nesse espaço,
através de projetos envolventes e desafiadores: capacidade de
trabalho em equipe, resiliência, comunicação desenvolta e criatividade.

“ SHARING KNOWLEDGE”
Os alunos do Fundamental II foram convidados para participar
como “auxiliares” das aulinhas do Infantil. Uma excelente
oportunidade de desenvolvimento da oralidade, ao mesmo tempo
em que encantam os pequenos com a visita surpresa.

FAMÍLIA E ESCOLA – uma parceria de sucesso.
Quando a participação da família ultrapassa o lugar comum e
chega até a sala de aula, o aprendizado se torna ainda mais estimulante para a criança. É prática da escola sugerir projetos com esse
tipo de apoio, que ampliam laços de convivências. Com o projeto
“Cantando a gente aprende”, as famílias do MINI participaram
ativamente de um desses momentos escolares.

JURI SIMULADO – preparando o aluno para a vida.
O Juri Simulado tem sido utilizado com o objetivo de envolver os alunos do
Ensino Médio como protagonistas do aprendizado, tirando-os apenas de suas
posturas passivas. Os alunos são separados em grupos, contra e a favor de um
determinado tema. Após um período de pesquisa e preparação, apresentam
para uma bancada os argumentos de defesa. Essa atividade permite o
desenvolvimento de habilidades argumentativas e reflexivas fundamentadas
em conhecimento, postura e muita inteligência emocional.

NOITE DE AUTÓGRAFOS – Nosso aluno já é um autor!
A Noite de Autógrafos é uma forma de empoderamento que buscamos desenvolver em nossos alunos. Em um mundo em que tudo
está ao toque fácil de um dedo e os estímulos visuais tomam cada
vez mais espaço da imaginação, despertar o gosto pela leitura e
escrita tem sido um desafio de educadores
Nessa noite a alegria e orgulho de nossos autores estava explícito,
confirmando o sucesso do projeto. Parabéns meninos e meninas,
estamos ansiosos por novas edições!!

MOSTRA UNESCO – Problemas globais debatidos e refletidos por nossos alunos.
O Programa de Escolas Associadas (PEA) foi criado para estender os
objetivos da UNESCO ao campo da Educação. É um braço fundamental
nesse trabalho, pois a UNESCO parte de um conceito simples: a guerra
nasce na mente dos homens, e é lá que deve ser combatida.
O objetivo fundamental do PEA é criar uma rede internacional de escolas que trabalhem pela ideia da cultura da paz. Por isso, o Programa
consiste, basicamente, no estímulo a projetos ligados a um tema
central, que é o Ano Internacional proposto pela UNESCO, ou
simplesmente dirigidos à ampliação da consciência de cidadania.
Com o tema “Linguagens Indígenas”, nossos alunos com seus
brilhantes trabalhos e apresentações marcaram uma tarde de muito
compartilhamento de conhecimentos.

