ACONTECE NO...
Edição 2 – 2º Semestre

A 1ª FEIRA DE DIVERSIDADES
DO COLÉGIO, FOI UM SUCESSO!

2015

OS TEMAS DA FEIRA DE DIVERSIDADES ENVOLVEU DESDE A HISTÓRIA DOS ANIMAIS ATÉ A
GALÁXIA E DESPERTOU A CURIOSIDADE DE TODOS!

DIA DOS PAIS!

“CAMPEÃO, VENCEDOR”
E AINDA TIVEMOS...

FORMATURA 2015

PAIS E ALUNOS DO NÍVEL 2
SE EMOCIONARAM NA
DESPEDIDA DO INFANTIL!

ACONTECE NO...
C O L É G I O BA

São Bernardo

DIA DAS CRIANÇAS...
LOGO CIRCO SHOW NA LATERAL
COMEMORAÇÕES
DIA DAS CRIANÇAS

Aconteceu no dia 08/10/2015 o evento tão
esperado pelos alunos, o espetáculo da
companhia “Circo Show”. Este evento
proporcionou uma tarde muito alegre para os
alunos que participaram das Oficinas
Ciercenses.

DIA DOS PAIS

No dia 08 de
Agosto de 2015
comemoramos o
dia dos Pais
com o tema
“VOCÊ É UM
SUPER PAI”. Pais
se emocionaram
ao reviver a
infância com o
tema super herói.

ANIVERSÁRIO DE S.B.C.

Em destaque a
confecção da
maquete do Parque
Estoril.

Em 20 de Agosto nossa
cidade completou 462
anos. Os alunos fizeram
um bolo cenográfico mais
do que especial, a
cobertura do bolo foram
fotos dos pontos
turísticos. Teve até
parabéns e velinha.
PARABÉNS SÃO BERNARDO PELOS SEUS
462 ANOS!!!

No mesmo
dia 08 de
Agosto
tivemos a
apresentação
da turma do
Yázigi em
comemoração
ao Dia dos
Pais cantando
a música
I LOVE MY
DEAD.

ACONTECE NO...

C O L É G I O B.A.

São Bernardo

APRENDIZADO
DIA DO SOLDADO

Recebemos no dia 25 de Agosto de 2015 em comemoração ao Dia do Soldado, a visita dos Guardas Municipais de
SBC. Abordando através do teatro temas como proteção e cidadania, e através da apresentação do teatro com
fantoches, os alunos aprenderam sobre a Caça Ilegal e o trabalho dos Guardas Ambientais.
Os alunos do Colégio B.A. São Bernardo agradecem nossos soldados por este dia tão significativo.

04 DE OUTUBRO – DIA DOS ANIMAIS
No mês de Outubro
comemoramos o Dia dos
Animais. Durante a
semana envolvemos pais
e alunos na doação de
alimentos e utensílios
para animais
abandonados da ONG
“Focinhos Carentes”.
Este foi o 1º ano desta
campanha. Um
sucesso!!!

No último dia da semana os
alunos receberam de
presente a visita de alguns
animais da Ong.

Nesta mesma semana em
comemoração ao Dia dos Animais,
os alunos do Nível 1/ integral
confeccionaram máscaras de
animais e usaram o Ecoparque
para brincar de “Zoológico”. Na
aula de Educação Financeira, os
alunos das outras turmas
compraram ingressos com suas
“Bernas”para visitar o “Zoo”.

ACONTECE NO...
C O L É G I O BA

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

São Bernardo

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR
CAITO 5º ANO

VITOR 5º ANO

MARYANA 5º ANO

Muita expectativa e
emoção na premiação
das OLIMPÍADAS DE
MATEMÁTICA.
Após simulado, 1ª, 2ª e
3ª etapas, foram
premiados com
medalhas de ouro, prata
e bronze, três alunos de
cada turma do 2º ao 5º
ano. E, no final TODOS
os alunos foram
presenteados com uma
medalha simbólica de
OURO BRANCO
(chocolate...)

PROJETOS
A primavera chegou e alegrou
nossos jardins...
Uma das estações mais bonitas
do ano foi vivenciada com a
apresentação de um Jogral. Os
alunos se caracterizaram e se
envolveram com valores éticos e
de cooperação.

“A PRIMAVERA COM SUAS
FLORES,
PINCELA A MATA DE MUITA
CORES...

ENFEITA O CAMPO E TODA
FLORESTA,
COMO SE CADA DIA FOSSE
UMA FESTA.”

Semana Nacional de Segurança no Trânsito
Na semana do trânsito
todos os alunos do
colégio participaram de
um circuito, usando
objetos confeccionados
por eles (carro com caixa
de papelão, habilitação,
semáforos, placas e
cartazes informativos).
Através desta brincadeira
os alunos aprenderam
um pouco da Legislação
do Trânsito.

Dia da Independência

A História do Brasil faz
parte da rotina dos
alunos com objetivo de
valorizar nossa cultura.
No dia 07 de Setembro
não seria diferente. A
turma do Nível 1
integral confeccionou
na aula de artes o
próprio Dom Pedro em
seu cavalo ao dar o
grito da independência
nas margens do Rio
Ipiranga.

Semana dos Bons Dentes

“A proposta da Semana dos Bons Dentes é
primeiramente levar conhecimento e entendimento
sobre hábitos saudáveis de higiene bucal para os
alunos”, diz a Drª Dielli Simões, a nossa tia Dielli, que
a 8 anos elabora projetos nesta semana, sempre com
muito carinho e cuidado com todos os alunos do
Colégio.

ACONTECE NO...
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FEIRA DE DIVERSIDADES E VISITA DO
PAPAI NOEL

No dia 12 de Dezembro realizamos no Colégio a nossa primeira Feira de
Diversidades, onde abordamos vários temas. Na Educação Infantil:
Os Bichinhos de Jardim confeccionados com as mãozinhas e dedinhos dos alunos
do Berçário 1 e 2 fizeram o maior sucesso com todos os visitantes.
Animais que amamos, este foi o projeto desenvolvido pela turma do Minimaternal,
utilizando materiais recicláveis e técnica de pintura e colagem.
Foi muito divertido confeccionar os Brinquedos de Materiais Recicláveis com os
alunos do Maternal, a alegria deles de brincar e aprender foi contagiante.
Os alunos do Nível 1 se orgulharam mostrando aos pais e visitantes Os Répteis
confeccionados por eles com sucatas e pinturas em tela.
O Nível 2 expôs a cultura do Japão despertando grandes interesses em nossos
visitantes. Já no Ensino Fundamental:
O 1º ano deixou o colégio com o gostinho de “QUERO MAIS” oferecendo aos
visitantes as deliciosas Comidas Típicas das Regiões Brasileiras que as mamães
preparam com o maior carinho.
Os alunos do 2º ano pesquisaram e confeccionaram lindas Tartarugas Marinhas
Ameaçadas de Extinção, baseado no Projeto Tamar.
As 7 Maravilhas do Mundo Moderno, foi o tema abordado pela turma do 3º ano,
dentro deste tema, conheceram e apresentaram aos visitantes as culturas e
diversidade de cada maravilha.
O 4º e 5º ano, apresentaram aos visitantes a Tecnologia da Comunicação, uma
apresentação repleta de conhecimentos desde a antiguidade até os dias atuais.
Os alunos do Integral do Maternal, Nível 1 e Nível 2 abordaram o tema Cores
Primárias e Secundárias, deixando a “sala do arco-íris” cheia de visitantes
encantados com os tesouros.
Os alunos do Integral Fundamental trouxeram a magia da Galáxia para o Colégio,
onde montaram na sala um Mini Planetário. Alunos viraram grandes Cientistas “de
verdade” e grandes Astronautas, explicando todo o Universo.
E para finalizar a nossa Feira, recebemos a visita no Querido Papai Noel, onde
cada aluno pode entregar sua cartinha pessoalmente e tirar fotos.

MÚSICA

HORTA E SUSTENTABILIDADE

As aulas de música continuam fazendo
sucesso. Tivemos a gravação de um
CD na voz dos próprios alunos
(Berçário e Minimaternal).

Alunos do Integral plantaram, semearam,
colheram e levaram para casa lindos alfaces
da horta do Colégio.

SAÚDE

No Projeto Saúde, os alunos
prepararam uma deliciosa salada de
fruta para valorizar a importância
dos alimentos em uma vida
saudável.

ACONTECE NO...
C O L É G I O BA

São Bernardo

ESPORTE
TURMA: NÍVEL 2

GINÁSTICA OLÍMPICA

Meninas do Infantil e Fundamental
surpreenderam a equipe do colégio, pais
e convidados com as apresentações de
Ballet e Ginástica Olímpica na tarde de
05 de Novembro.
Um super abraço apertado mais do que
especial à Profª Damô de Ginástica
Olímpica e Educação Física que se
despediu da sua trajetória de 15 anos
junto ao Colégio.
Tanta disciplina e delicadeza levaram ao
sucesso da Apresentação.
Nossos agradecimentos à Profª Thaiane
do Ballet.

TURMA: NÍVEL 2

BALLET
Já na tarde da sexta-feira,
06 de Novembro foi a vez
dos meninos
surpreenderem e
emocionar convidados com
a apresentação e
graduação no Taekwondo
e Capoeira.
Parabéns Profº William e
Rodolfo por proporcionar
mais esta conquista aos
nossos alunos.
Sem esquecer do destaque
para as alunas, meninas
que exploram suas
habilidades também no
Futebol e artes marciais.
Para finalizar o
encerramento dos esportes
de 2.015, o Profº Marcos
promoveu na manhã de
sábado um campeonato
interno de Futebol com as
Turmas do Fundamental.
Após treinamento durante
as aulas, os alunos
competiram e se divertiram
com os jogos que se
apresentaram com o tema
CHAMPIONS LEAGUE
Medalhas foram
distribuídas e fecharam o
campeonato com muito
orgulho dos Pais e de toda
a equipe!

TURMAS: 2º E 3º ANO

TAEKWONDO

CAPOEIRA

FUTEBOL

ACONTECE NO...
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ROBÓTICA

Tivemos como Destaques em nossa
Feira de Diversidades o Virtual Promoter,
mais conhecido como a “Aluna Virtual”,
que teve como objetivo utilizar meios
tecnológicos para reproduzir uma pessoa
em tamanho real e em 2D. Também o
“ROBÔ LIMPADOR” confeccionado nas
aulas de Robótica pelo Profº Caio
Wohnrath
com
os
alunos
do
Fundamental. O Objetivo desta aula foi
construir um robô com formato simples,
com poucas peças, mas capaz de
realizar
uma
função
de
forma
automática.
Parabéns Professor Caio e alunos do
Fundamental!!!!

NO PRÓXIMO EXEMPLAR...

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA!!!

Assim como em Julho os Alunos do
Integral esperam ansiosos pela divertida
Férias na escola em Dezembro/2015 e
Janeiro/2016 e o tema deste projeto foi
“TEMPO DE APRENDER COM O TEMPO”.
AGUARDEM!!!!!

Projeto volta às aulas com o
tema
Catavento
no
dia
27/01/16 para o Fundamental e
dia 28/01/16 para o Infantil.

Em andamento...

No dia 05/02/16 houve o nosso tradicional DESFILE por
blocos. Cada turma representou um bloco. Depois, caimos
na folia com o BAILE e ainda no clima de Festa,
comemoramos os ANIVERSARIANTES de JANEIRO e
FEVEREIRO.

Dia
07/05/16
(sábado)
a
comemoração do Dia das Mães, um
dia recheado de surpresas e
emoções!

De 21 à 24 de Março, realizamos uma semana com brincadeiras e
atividades que priorizem o significado da Páscoa com “COELHO DE
VERDADE”, “CAÇA CENOURAS”, “TEATRO” e “FÁBRICA DE
CHOCOLATE”.

11/06 (sábado) o 6º Arraiá do
Colégio no
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OBRIGADO AOS QUE ENVIARAM A FOTO PARA CAMPANHA NO FINAL DE 2014! E AGUARDEM...
QUE VENHAM MAIS 15 ANOS DE SUCESSO !!! PARA 2017...PROJETO: FUNDAMENTAL 2 !!!

