ACONTECE NO...
Edição 5 – 1º Semestre

2017
O tema “carnaval” aparece na
linguagem lúdica da criança. Ele é
vivenciado
por
meio
das
brincadeiras e do faz de conta. São
confeccionadas máscaras, colares e
outros adereços. Nesse momento, a
criatividade e a imaginação correm
soltas. Foi o que aconteceu em
nosso grande Baile! Além do
envolvimento histórico dos alunos
do Fundamental com análise e
criação de marchas de carnaval.

CASAMENTO CAIPIRA, BALADA OU SHOW DE
DUPLA SERTANEJA???

Turmas: Nível 2 A e B

Dia das Mães - 2017

OFICINA DE ARTES, CAÇA AOS OVOS E COELHINHOS DE
VERDADE, FIZERAM PARTE DA NOSSA PÁSCOA!!!
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APRENDIZADO

MINIMATERNAL 1

7° ANO A

COLAGEM COM PALITOS
Atividades de colagem com alunos
do Minimaternal, tem o objetivo
de desenvolver a coordenação
motora e motricidade fina, que
posteriormente beneficiará o aluno
no seu processo de escrita e
alfabetização! Portanto é de grande
importância que seja trabalhada de
forma consciente para que seja um
momento bem divertido e de
aprendizagem prazerosa aos
alunos.

BERÇÁRIO

Os bebês gostam de experimentar, manusear e explorar novas sensações, conhecer o
mundo e aprender. Ao manipular materiais e expressar sentimentos, entram em contato
com um universo mais amplo e de muitas descobertas, ampliam suas percepções sobre o
meio em que vivem, desenvolvem os sentidos e as relações que mantém entre si, além de
exercitar as habilidades motoras para crescerem e se tornarem independentes. Texturas e
sensações foi o tema da apostila do 1° semestre.

ESTRUTURA DAS CÉLULAS
A célula é uma peça fundamental
para a vida humana. Muitos
cientistas já afirmaram que a
célula é a base da vida, um
conceito fundamental para
explicar a existência humana!
Os alunos do 7° ano viraram
cientistas por um dia e puderam
entender melhor esse elemento
através do microscópio do
laboratório de Ciências.

DIA DE JOGOS EM ESPANHOL
4° ano A

5° ano A

3° ano A

Na aula de Espanhol a Maestra Verônica
proporcionou aos alunos uma aula
diferenciada utilizando vários tipos de
jogos em Espanhol. Os alunos do
Fundamental 1 aprenderam e se divertiram
muito!

Os alunos do 4° ano A fizeram leituras e participaram
de uma aula sobre Xilogravura. Uma oportunidade de
trabalhar a leitura, a escrita, a linguagem não verbal
e, claro, apreciar um universo literário diferente.
O estudo teve como objetivo desenvolver um
trabalho com a Literatura de Cordel em sala de aula,
reconhecendo-a enquanto patrimônio social e
cultural do povo brasileiro

LITERATURA DE CORDEL

4° ANO A
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

1°, 2° e 3° ANO - INTEGRAL

Os alunos do 1°, 2° e
3° ano do integral
aproveitaram a
semana do meio
ambiente para
reciclar algumas
embalagens e
montaram um “mini
mercado”, usando
suas “Bernas”
(moeda do colégio),
brincaram de
comprar/vender.

Analisar as contas
de energia de casa
e elaborar um
plano de redução
de consumo e
gastos para discutir
com os pais são um
exemplo
de
atividade proposta
em nossa aula de
Educação
Financeira.

4°, 5° e 6° ANO - INTEGRAL

Alunos do 4°,
5° e 6° ano
integral na
aula de Horta
identificaram
todas as
árvores
frutíferas do
Colégio.

Plaquinhas feitas pelo pai do aluno João Vitor Morais.

1°, 2° e 3° ANO - INTEGRAL

Na aula de Educação Financeira os alunos do Integral
visitaram o Mercado DIA que fica em frente ao Colégio,
puderam comparar os preços dos produtos e compraram
alguns itens conforme as suas economias para um lanchinho
que foi mais do que especial.
MINIMATERNAL 1

SANDUICHE DIVERTIDO

NÍVEL 1 E 2 - INTEGRAL

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
As atividades de culinária são muito mais do que uma brincadeira!!! Além de envolver os alunos na prática
de amassar, mexer e saborear os alimentos. Conceitos de matemática, nos eixos de grandezas e medidas,
língua portuguesa, com leituras de receitas e transformação. É através da cozinha experimental que os
alunos aprendem a valorizar uma alimentação saudável.
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INTEGRAL
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Aulas de história, teatro e leitura fazem parte do
calendário semanal do período integral. No segundo
bimestre o Projeto foi HISTÓRIA EM QUADRINHOS. Os
alunos do 4°, 5° e 6° ano criaram seus personagens,
produziram o texto e capricharam nas ilustrações. O
resultado
será
apresentado
na
Feira
das
Diversidades/2017.
DIA DO CIRCO

NÍVEL 2 - INTEGRAL

4°, 5° e 6° ANO - INTEGRAL

As turmas do integral realizaram um
belíssimo trabalho sobre o circo.
Este projeto tem como objetivo aguçar
o imaginário dos alunos, focando
sempre o respeito as diferenças de
todas as pessoas, povos e linguagens
(corporal, musical, plástica e oral),
levando o aluno a expressar suas ideias.
Os próprios alunos escolheram quem
seria mágico, palhaço, equilibrista e
animaram as outras turmas com esta
apresentação.
27 de Março - Dia do Circo!
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COMEMORAÇÃO
PÁSCOA

MINIMATERNAL 1

A Páscoa é uma data que merece
atenção no Calendário. Independente
das crenças e apelos comerciais, os
significados dos símbolos da Páscoa
contribuem para a formação.
Mais do que receber chocolates, o
projeto valorizou amizade. Os alunos
tiveram que se unir para resolver os
desafios propostos por cada professor
para encontrar os ovinhos. Sem contar as
presenças ilustres durante a semana:
Coelhos de verdade permitem troca de
afeto e carinho.

5° ANO A

DIA DAS MÃES
O Dia das Mães é uma pequena
homenagem ao amor infinito que liga mãe
e filho, por trás de cada indivíduo, existe
uma figura materna fundamental que o
ensinou a amar e viver em um mundo que
oferece cada vez mais obstáculos. Não
importa a idade de seu filho, para uma mãe
ele sempre será seu pequenino.
Sendo assim, o Colégio B.A. São Bernardo e
seus alunos homenagearam as mães com o
tema LINDA LUZ DE MÃE! E
emocionaram a todos com a canção
COISA LINDA do Tiago Iorc .

LANTERNAS ILUMINARAM
E COMPLETARAM O TEMA:

4° ANO A
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ANIVERSARIANTES DE JANEIRO E FEVEREIRO

EDUARDO ROLIM – 2° ANO B

A comemoração que finalizou o ciclo dos
aniversariantes foi recheada de alegria, usamos o tema
“Carnaval” para fechar com “chave de ouro” as festas
realizadas nas últimas sextas-feiras de cada mês. A
partir de 2017 o aluno aniversariante continua tendo o
seu DIA ESPECIAL e ainda mais individual. Bolinho,
recepção, cartão, foto e Parabéns na sala de aula!

ESPORTE

THIAGO NAKIRI - 4° ano A

Os
alunos
do
Ensino
Fundamental 1 e 2 foram
convidados para participar do
I Festival de Taekwondo
ABCDM. Dia: 02/07 (domingo)
no Ginásio do Parque Celso
Daniel. Trazendo com eles
medalhas e grandes pontuações.
Obrigado professor William
Carmona por idealizar essa nova
experiência aos alunos.

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: Mestre Marcelo Silva Santos /
APOIO: Secretaria de Esportes e Secretaria da Educação da
Prefeitura Municipal de Santo André.

FESTIVAL ABCDM DE TAEKWONDO

BERNARDO SIMÕES - 5° ano A
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EVENTO

Os bebês do Berçário nos encantaram
com a tradicional música:
“CAPELINHA DE MELÃO”

Alunos do 1° ano pularam, dançaram e
cantaram a música :
“A, E, I, O, U”
Entrega de flores e muito charme

Alunos do 4° ano representaram a festa
folclórica com a tradicional:
“DANÇA CATIRA”
E os pais também entraram na dança!

COREOGRAFIA: PROF° MARCOS COSTA

Alunos do Minimaternal capricharam na
dança tradicional junina:
“REQUEBRA REQUEBRADINHO”

Alunos do 2° ano conquistaram os
convidados com a dança:
“SE LIGA QUE EU VOU TE CONQUISTAR”

Alunos do 5° , 6° e 7° ano representaram
a região Nordeste com a tradicional :
“QUADRILHA LUMIAR”

CASAMENTO COM 2 NOIVAS E 2 NOIVOS

Alunos do Maternal homenagearam
representando a cultura do Lampião e
Maria Bonita com a música :
“SANFONINHA CHORADEIRA”

Alunos do 3° ano homenagearam o
grande artista Dominguinhos com a
tradicional música :
“OLHA QUE ISSO AQUI TÁ BOM
DEMAIS” e estava mesmo!!!
DELEGADO: MATHEUS BRAUER – N.2 A

Alunos do Nível 1 homenagearam Pernambuco com
a tradicional dança
“CIRANDA DOS BICHOS”
Cada aluno representou um animal e ainda se
envolveram com a proposta oedagógica do
bimestre!

Após o casamento, os alunos do Nível 2
foram curtir a festa com a música
“DEIXEI ESSA VIDA DE BALADA”

Tudo foi MUITO ESPECIAL em nosso arraiá, DIA DE
SOL EM PLENO MÊS DE JUNHO, FAMÍLIAS
REUNIDAS, BRINCADEIRAS, COMIDINHAS
GOSTOSAS, MAS...
O destaque do nosso 7° ARRAIÁ foi o divertido
casamento. A turma do Nível 2 arrasou e deixou os
convidados confusos, sem saber se era um
casamento, uma balada ou um show de dupla
sertaneja dos irmãos Vitor e Vinicius...
O delegado decidiu que seria um casamento duplo
já que existiam 2 noivos idênticos pela festa, um
deles aproveitou o pai de uma das meninas que
estava por lá e pediu sua mão em casamento...ela
mais que depressa
ACEITOU e teve até aliança!!!
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UNIDADE DE ESTUDOS
Uma boa Saúde bucal é
indispensável ao
desenvolvimento de um
individuo, é um hábito a ser
cultivado desde os primeiros
meses de vida.
E na Unidade de Estudos em
Ciências a turma do 6° ano A
realizou um projeto com
objetivo de mostrar aos
alunos a importância de uma
boa higienização, doenças
bucais, e criar hábitos de
higienização.

HIGIENE BUCAL

CONTEÚDO CURRICULAR 1° BIMESTRE

No mês de Maio a
profª Claudia
realizou com seus
alunos do Nível 1 A,
um projeto sobre o
Dia do Trabalho,
onde os alunos
puderam
homenagear vários
profissionais,
representando
através de muita
brincadeira.

O primeiro dia de aula
do 1° ano foi muito
bem elaborado e
vivido pela professora
Aretusa Camila que se
vestiu de Doroti e
convidou os alunos
para conhecer neste
ano letivo o mundo
encantado das letras.

Dia 21/06 iniciamos o
Inverno e para vivenciar
ainda mais as Estações
do Ano, a turma do
Infantil realizou o
projeto “quentinho”,
onde os alunos
exploraram essa estação
bem agasalhados e teve
até “fogueira”

"No inverno
todo abraço
vira
cachecol."
(Fabrício
Carpinejar)

Na unidade 4 da
apostila, o Nível 1 B
aprendeu sobre os
répteis
e
para
vivenciar ainda mais
esse assunto, a profª
Fernanda levou os
alunos
até
o
Ecoparque para fazer
uma visita ao JABUTI
do Colégio.

DE QUEM SÃO ESTES SORRISOS???

Para a reunião de pais do 1° Bimestre, a
professora Aretusa Camila do 1° ano A/B,
preparou uma recepção adorável aos pais. Eles
tiveram que encontrar os seus filhos pelo sorriso.
E é claro que todos os pais encontraram! Afinal,
sintonia e amor é o que não falta entre essas
famílias!
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O Maternal B
O Maternal B em
emação.
ação!

Dia de aguçar a imaginação, com muito
repertório envolvido. Ouvindo músicas
instrumentais as crianças tinham que
imaginar o Lobo chegando e como a
Chapeuzinho Vermelho estava na
floresta.
Repertoriar a imaginação é essencial
para o processo de aprendizagem e irá
contribuir muito nas demais fases
educacionais de nossas crianças.
Professora Esther.

Maternal B na aula de culinária
Fazendo a orelha do coelho. Uma
proposta do material didático, que eles
amaram fazer e comer. Eles se
divertiram!

2°ano A
Atividade de ciências
Tema: Plantas e frutos
Para concretizar o aprendizado,
a professora Geiza realizou uma
aula de culinária, onde as
crianças puderam aprofundar
seus conhecimentos.

Após muitos debates e manifestações de educadores, a atual legislação educacional
brasileira reconhece a importância da arte na formação e desenvolvimento de
crianças e jovens, incluindo-a como componente curricular obrigatório da educação
básica. No ensino fundamental a Arte passa a vigorar como área de conhecimento e
trabalha com as várias linguagens, visa à formação artística e estética dos alunos. A
área de Arte, assim constituída, refere-se às linguagens artísticas, como as Artes
Visuais, a Música, o Teatro e a Dança.

Ciências: A Vida das Plantas
Hoje foi dia de conhecer mais sobre as plantas, para isso a turma
do 2 ano B fez um experimento super legal, onde puderam
observar cada parte da plantinha estudada! Foi uma descoberta
mto significativa para os pequenos! Eles amaram e aprenderam
muito.
Professora: Thais

Disciplina: Arte
Conteúdo: Arte Pop Art em fotos
Inspiração: Merilyn Monroe
Artes dos anos 70
4° Ano A/B
Professoras: Roseli e Daniele
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Na aula de artes a
turma do 5° ano A
usou toda a
criatividade e
confeccionou um
INSTRUMENTO
MUSICAL com coco
seco.
Professora Lilian

Diante de todos os obstáculos apresentados nas relações do
ensino contemporâneo, faz-se necessário adotar recursos e
metodologias alternativas para o aprendizado. Nesse sentido, os
jogos matemáticos se manifestam como um instrumento
relevante para tal intento. Trata-se de uma maneira diferenciada
de sedimentar um aprendizado sólido e eficaz. Permite, ainda, a
concentração, organização do senso crítico, socialização e
raciocínio lógico. Utilizar os jogos possibilita aulas com maior
índice de interesse, por estas serem mais agradáveis e atrativas,
como demonstrado na implementação, objeto deste trabalho,
que elegeu a Geometria como assunto específico.

Na aula de Artes da turma do 3° ano A e B a
professora Daniela proporcionou uma aula
diferenciada e prazerosa, explorando a
criatividade e sentimentos de seus alunos.
Nesta aula eles confeccionaram um lindo
cartão 3d para homenagear suas mães e
ajudar na decoração da festa do dia das mães!

Matemática - 6° ano A - Geometria
Ideias iniciais com uso de jogos.
Professora Silvana

MÊS DE FÉRIAS - JULHO
O Colégio tem como principal
objetivo promover a integração
dos alunos de forma prazerosa e
também educativa.
Através da exploração de diversas
atividades lúdicas orientadas,
incluindo músicas, oficina de artes,
culinária, brincadeiras, jogos e
outros.

BAILE DAS PRINCESAS E HERÓIS

ABRAÇO AMIGO

GINCANA

TORTA NA CARA

CIRCUITO DE OBSTÁCULOS

LANCHE BEM FELIZ
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DESTAQUE

EM JUNHO DE 2017 OCORREU A 1ª
FASE DA “OLIMPÍADA BRASILEIRA
DE MATEMÁTICA DE ESCOLAS
PÚBLICAS E PRIVADAS” NO

13ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS
A OBMEP é dirigida aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
e aos alunos do Ensino Médio de Escolas Públicas Municipais, Estaduais,
Federais e Escolas Privadas, bem como aos respectivos professores,
escolas e secretarias de educação.
FORAM CLASSIFICADAS PARA A 2ª FASE COM AS MELHORES
NOTAS NA PROVA INICIAL AS ALUNAS:
• MARIANA BERBERT TORRES TERRA
ALUNA DO 7ª ANO A
• SABRINA ALMEIDA CARRION
ALUNA DO 7ª ANO A
A prova será realizada no dia 16/09/2017, Sábado, às 14:30h horário de Brasília , no seguinte
endereço: UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - VERGUEIRO AVENIDA SENADOR VERGUEIRO
JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Sala-01

Lembrando que anualmente os alunos são preparados para estas experiências com as
Olimpíadas interna, são 3 fases durante o ano letivo, premiação, certificado e muito
3ª
aprendizado.
DO
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PARA O PRÓXIMO EXEMPLAR:
Para os pequenos
que ainda não
conseguem
aproveitar
o
passeio. Atrações
garantiram
a
diversão aqui no
Colégio.

Vamos incentivar juntos!

DEZEMBRO
3ª FEIRA DE
DIVERSIDADES

