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Edição 10 – 2º Semestre

2019

Realizamos o Dia dos Pais com o tema “A melhor companhia para todas as
horas”, mostrando e ensinando para todos os alunos que nossa melhor
companhia é a família, promovendo sempre aproximação
entre Pais filhos.

Nossos pequenos do
Berçário, Minimaternal
e Maternal receberam a
visita ilustre da turma
do BABY SHARK em uma
tarde super divertida.

Neste ano nossos alunos
visitaram o Parque Sabina.

Já nossas turminhas de Nível 1 e Nível 2
foram para UMA emocionante aventura
no KIDZANIA! Eles amaram!!!

As turmas do Fundamental I
assistiram a incrível aula
exploratória, muito educativa e
interativa.
Já as turmas do Fundamenta II
tiveram a oportunidade de
visitar o Planetário, um lugar
repleto de atrações curiosas e
descobertas.

Formatura 2019
Década de 80

Os sentidos

Apresentação Pai e filho

A Feira Cultural de 2019 foi repleta
de surpresas! Salas recheadas de
atividades confeccionadas pelos
próprios alunos, Apresentações de
dança e música e para fechar com
chave de ouro, como todos os
anos, tradicionalmente a visita do
nosso querido PAPAI NOEL!!!

Sistema Nervoso

Nossa Formatura foi sem dúvidas
um dos momentos mais
Emocionantes de 2019.
A primeira formatura do 9º ano
realizada pelo Colégio, deixou
lindas lembranças na história do
B.A. Tivemos uma homenagem
do nosso aluno
Vitor Franzini – 9 º ano, que
emocionou a todos com suas
palavras de carinho. Uma
apresentação linda do 5º ano,
acompanhados pela Prof.ª Lilian
representando um coral da
música Caderno – Toquinho. E
para finalizar nossa tradicional
apresentação com todos os
formandos, com a música Happy!
Parabéns Formandos!!!
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APRENDIZADO
“O AR PESA?”
O ar existe e tem peso. Para comprovar isso nada
melhor que uma experiência usando bexigas,
cabides e barbantes. Aula de Ciências Professoras
4º ANO A e B
Daniele Gil e Roseli Fracasso

A “Equipe de Paleontologistas ”do Colégio B.A São Bernardo, 1º ano A e B puderam vivenciar a escavação em busca de fósseis de
dinossauros. Estudaram cientificamente os fósseis no laboratório, utilizando microscópio. Após, a equipe utilizou a prancheta para
organizar, anotar, agrupar, contar quantos fósseis cada uma encontrou. Trabalhando assim, estatisticamente os resultados, de acordo
com a base curricular. Ao retornarem à sala de aula, os alunos se depararam com as mesas e cadeiras caídas, pegadas de dinossauros,
ovos e terra. Como se uma grande misteriosa invasão de dinossauros tivesse ocorrido. Foi surpreendente! Foi inesquecível!
1º ANO A e B

A Proposta Pedagógica para as férias, das turmas
de 6º, 7º e 8º ano, foi a leitura de um livro da
preferência pessoal de cada aluno. No retorno às
aulas, realizamos um Piquenique Literário no
qual cada um comentou sobre sua leitura. Além
de nos deliciarmos com as gostosuras, que
gentilmente foram enviadas pelos Senhores Pais,
a competência leitora e habilidade comunicativa
foram aplicadas nesta atividade. Satisfeita com a
desenvoltura de todos.
Professora de Língua Portuguesa - Elizete Fidelis

Professora Aretusa Camila.

6º, 7º E 8º ANO A e B
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APRENDIZADO
A brincadeira da garrafa virou uma mania entre as crianças. É uma
brincadeira que se for bem conduzida e supervisionada por um adulto,
além de divertida é muito desafiadora. A turma do 2º ano B, entrou na
brincadeira!!! Mais do que isso, aprenderam brincando... Este desafio é
realizado com uma garrafa plástica descartável contendo um pouco de
água dentro para dar volume. O desafio consiste em jogar a garrafa para
cima fazendo com que ela pare em pé sobre alguma superfície. Para ficar
mais desafiador, resolvi trazer para as crianças uma ideia encontrada na
internet. Desafio da garrafa x jogo da velha. O jogo da velha é
estratégico, trabalha o raciocínio lógico das crianças. O desafio consiste
não somente em conseguir deixar a garrafa em pé, mas o primeiro que o
fizer tem direito a preencher o jogo da velha, dentro dessa dinâmica os
participantes vão fazendo rodízio. Ganha a equipe que for mais rápida
com a garrafa e também que tiver a melhor estratégia no jogo da velha.
Portanto, nesse desafio não basta ser somente o mais rápido, precisa de
boa estratégia. Foi uma aula divertida e produtiva!!!

Professora Tatianny

TODOS

2º ANO B

No dia 30 de setembro, recebemos a visita da
personagem “Linda” e dos consultores educacionais
da International School foi um dia de stories,
challenges, music and lot of fun... Um “convite” para
as aulas do programa bilíngue que terão início no
próximo ano letivo.
3º ANO A e B

Os alunos do 3° Ano A e B realizaram no laboratório da
escola uma experiência utilizando rosas brancas e
corantes dissolvidos na água para vivenciarem a função
de absorção do caule. Quando o caule absorveu a água
com corante as pétalas da Rosa branca passaram a ter a
cor do corante trabalhado. Os alunos ficaram
maravilhados com os resultados obtidos em suas rosas e
interiorizaram na prática o aprendizado da função de
absorção do caule.
Professora: Daniela Trujilo

Velozes

e

Curiosos

Corrida a jato "Velozes e curiosos".
Uma forma divertida e diferente de aprender
sobre as leis de Newton! Os alunos montaram
os carrinhos em casa e participaram das
corridas de velocidade e distância. Parabéns
pelo empenho e participação de todos!
7º ANO A e B

Professora Patrícia Vigário
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São Bernardo

APRENDIZADO

No 3° Ano A e B os alunos realizaram a experiência de observação
da germinação do feijão em um processo que levou 5 dias. No 1°
dia observaram o embrião já exposto. No 2° dia observaram o
início da formação da raiz se fixando no algodão. No 3° dia
observaram a formação do caule. No 4° dia observaram o
surgimento das folhas e a realização da fotossíntese apresentada
na coloração verde das folhas. Ainda em relação para os alunos
terem a percepção do processo da fotossíntese, a professora
colocou 3 grãos de feijão para germinarem dentro de uma caixa
de sapato, onde o mesmo ficou no escuro sem receber a luz do
sol. Os alunos observaram que os grãos de feijão germinaram sem
a coloração verde no caule e folhas por não receberem a luz do
sol e assim, não realizaram a fotossíntese. Esta vivência
possibilitou uma aprendizagem significativa para as turmas do
Professora Daniela Trujilo
3° Ano A e B.

Nada como fazer uma atividade ao ar livre...no lindo
jardim do Colégio B.A. São Bernardo! Realizamos
pintura com tinta óleo, inspirados no Impressionismo em
estudo, onde a natureza era um dos temas preferidos de

Monet. Foi uma manhã maravilhosa!
8º ANO A
Professora Suzana - Arte

3º ANO A e B

Atividade para sentir a textura do chão e imaginar
como o personagem da história João e o pé de feijão
escalou descalço e andou nas nuvens até chegar ao
castelo do gigante.Neste dia passamos a tarde
descalços para sentir a sensação de cócegas e textura
do chão no passeio pela escola. Para completar a
brincadeira “pé com pé” Palavra cantada.
Professora Esther Lima

4º ANO B

MATERNAL

O "SOPROBÔ" é uma atividade de educação
Tecnológica, onde os alunos do 4° Ano B puderam
contemplar a força dos ventos. Como fechamento da
atividade realizamos a batalha do Soprobô.
Professora Daniele Gil
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COMEMORAÇÃO
...E pouco a pouco, o vazio se completa
O errado se acerta, o quebrado conserta
E assim, tudo muda, mesmo sem mudar
A paz se multiplicou Que bom que você chegou
Pra somar...

A homenagem envolveu uma decoração temática feita pelos próprios alunos
em cada um dos seus detalhes. Uma apresentação musical com letra
escolhida e adaptada também pelos alunos.
Para recordação os pais ganharam um barquinho de material reciclável com
foto e mensagem dos filhos.

Formatura 2019

O final de um ciclo é sempre importante , por isso nossa Colação de
Grau dos alunos do Nível 2, 5º e 9º ano foi organizada com muito
carinho e dedicação pela equipe do Colégio. Nossa FORMATURA foi
realizada no Teatro do Senai Mario Amato, um espaço a reservado
exclusivamente para nossos alunos e familiares desfrutarem desta data
especial. Foi uma linda cerimônia, onde os alunos concluíram mais uma
etapa de muitas que virão.

Na semana seguinte foi proporcionado aos alunos do 5º e do 9º ano uma VIAGEM DE FORMATURA
para Hotéis localizados na cidade de Atibaia em parceria com a Empresa Forma turismo.
A turma do 9º ano foi para o Hotel Bourbon Resort Atibaia.
Onde foi realizado o ADVENTURE, diversas festas e
atividades, como: FESTA DA ESPUMA, FESTA A
FANTASIA, SHOW EXCLUSIVO, LUAU DE
DESPEDIDA, ADVENTURE RACE, ARVORISMO
e muito mais.

9º ANO A

As turmas do 5º ano foram para um Hotel localizado a apenas 1h de São
Paulo, o Eldorado Atibaia Eco Risort. Lá foram oferecidas diversas
atividades pelo FORFUN, como : TOBOGÃ GIGANTE, FESTA A
FANTASIA, FESTA DA ESPUMA, FESTA DAS CORES, MEGA
AUTORAMA, CAFÉ COM PIJAMA, além disso conheceram os
maiores GAMERS e YOUTUBERS do BRASIL.

5º ANO A e B
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ESPORTE

Apresentação Esportiva 2019...

Com o intuito de demonstrar o desenvolvimento do aluno nas modalidades esportivas
oferecidas no colégio, realizamos um encerramento com apresentações nos quais os
familiares se aproximaram, participando e incentivando essas atividades educacionais!
Neste ano, realizamos as apresentações de Futebol, Taekwondo e Capoeira
na Quadra esportiva da FEI, e as apresentações de Ballet e Ginástica
foram realizadas no Colégio.
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São Bernardo
EVENTO

Maternal – Visconde e as crianças.

Minimaternal – Sítio do Pica-pau Amarelo -Emília

Berçário-Os bichinhos do Sítio

EDUCAÇÃO INFANTIL : O encantado mundo de Monteiro Lobato.

Nível 2- Saci e Tia Anastácia

Nível 1- Cuca Rabicó e Dona Aranha

ENSINO FUNDAMENTAL I: O fascinante corpo humano.

1º ano – Características do
Corpo Humano

2º ano- Os Sentidos

3º ano – Sistema
Circulatório

4º ano – Sistema Digestório

5º ano- Sistema Nervoso

ENSINO FUNDAMENTAL II: Década de 80

6º ano A/B – Artistas de
Impacto

6º ano A/B -Danceteria

7º ano A - Cinema

8º ano A – Meios
de Comunicação

7º ano B – O Boom
das Academias

9º ano- Presidentes
do Brasil

Apresentações Musicais... Som, música, conhecimento e Diversão

Coração de estudante
Milton Nascimento

Apresentação de Música
Prof.ª Débora Oliveira

6º ANO B

6º ANO A/B

Pai e Filho

Berçário

Will we Rock you
Queen

6º ANO A/B
7º ANO A

Superfantástico
Balão Mágico

6º E 7º ANO

Footloose
Kenny Loggins

Thriller
Michael Jackson

Recital de Poesias

2º ano

Durante o ano letivo os alunos do
2º ano trabalharam produções de
texto. O resultado deste lindo
trabalho foi o
RECITAL DE POESIAS.
Os alunos fizeram suas poesias e
lindamente declamaram aos pais e
convidados.

O amor e o Poder
Rosana
6º E 7º ANO

6º E 7º ANO

Triller
Michael Jackson

Primeiros erros
Capital inicial

PAPAI NOEL
Por fim, a visita do nosso querido Velhinho, que
recebeu as cartas com muito amor e carinho,
proporcionando esperança para realização
de sonhos!!!
Os familiares receberam como lembrança uma
SEMENTE MÁGICA. Ao plantar e semear as folhas
nascem com palavras de amor e esperança.
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DESTAQUES

“Colégio B.A. São Bernardo se destaca entre escolas com alunos premiados.”
Andréia Bozelli - Prof.ª de Robótica Fundamental II
MEDALHA DE MÉRITO OBR

CERTIFICADO DE MÉRITO OBR

DANIEL CESARIO AZEVEDO PEREIRA (6º B)

JÚLIA CIANFA MESSIAS DOS SANTOS (7º A)

PIETRO MARQUES ARAUJO (8º A)

LUCCAS BONANI MOLINO (7º A)
MARIANA VAZ SIQUEIRA (7º A)
PEDRO LUCAS FEITOSA ALVES (7º A)

“A cada ano que passa os alunos do Colégio B.A. São Bernardo se destacam mais na Olimpíada Nacional de
Matemática, este resultado positivo é decorrente da base que recebem com a Olimpíada Interna de Matemática
promovida pelo Colégio desde o 3º ano do Fundamental I”
Silvana Castilho - Prof.ª de Matemática Fundamental II
FINALISTAS DA OBMEP – NÍVEL 1
(6º e 7º ano)

FINALISTAS DA OBMEP – NÍVEL 2
(8º e 9º ano)

RAFAEL NAKIRI (6º A)

FELIPE DUARTE (8º A)

BEATRIZ ANDREOTTI TEIXEIRA (7º A)

VITOR GUERINO FRANZINI (9º A)

DAIANA GONÇALVES PERES (7ºA)
VITÓRIA ZAMPIERI MORAES FRANK (7º A)

“Com incentivo aos esportes, o Colégio B.A. São Bernardo promove as habilidades individuais”
Nádia Freitas - Prof.ª de Educação Física Fundamental II

NOSSO ALUNO
PIETRO NUNES DE SÁ (3º A), FOI
CAMPEÃO NOS
53º JOGOS ESCOLARES DE SKATE
MASCULINO SUB 09.
Professora Lilian Frazon, do 5º ano, Fundamental I, também recebe premiação pelos alunos
finalistas no Concurso de Redações.”
CONCURSO DE DESENHO

ANNIE BERTÃO SCALDELAI (3º A)
LAURA SANTOS TOGE SERETE (3º A)

PIETRO NUNES DE SÁ ( 3º A)

CONCURSO DE REDAÇÕES

NÍVEL NACIONAL
ISADORA SILVA NOGUEIRA (5ºA)
NÍVEL NACIONAL
THUANE GALO POLLI (5ºB)
NÍVEL REGIONAL
ISADORA PERSON PACHECO (5ºB)

