
ACONTECE NO...

Edição 6 – 2º Semestre                                                                      2017                                

Os alunos do Berçário ao Maternal assistiram a um  lindo 
espetáculo da MOANA.

Já as turmas do Nível 1 ao 7º ano a data foi comemorada 
com passeio ao KIDZANIA, uma Cidade Educativa, onde 

as crianças brincam e vivenciam o que é ser um 
verdadeiro cidadão.

A comemoração do Dia dos Pais foi
realizada com muita expectativa pelos
alunos, o tema foi Viva este momento e o
objetivo era emocionar os papais e levá-
los a entender o valor de viver e aproveitar
cada momento com seu(sua) filho(a).
Para presentear os pais, foi escolhido

um quadro que pode guardar
recordações de bons momentos.

Dia das crianças

A evolução dos 
tempos com arte, 

história, 
músicas, 

curiosidades, 
atualidade e 
muito mais...
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Aula de matemática na prática.
Para deixar as aulas mais dinâmicas e prazerosas, os 
alunos do terceiro ano A e B aprenderam "medida" 

brincando com aviões de papel. Depois de construir 
o seu avião, brincar com os amigos, lançar os aviões, 

os alunos mediram a distância de cada avião 
lançado, usando fita métrica como instrumento de 

medida.

3º ano A e B

Os alunos do fundamental 1 (3° ano A/B e 4°B) 
realizaram atividades do dia da família e 
enquadraram uma linda mensagem para 

homenagear um bem precioso: A família!

Dia 08/12 - Dia da família
Abrace os seus!!!

No capítulo brincadeiras da infância e 
brinquedos diferentes, a turminha do maternal 

brincou com sapatos malucos. Com eles a 
professora Esther trabalhou o equilíbrio e a 

coordenação motora dos pequenos. Foi uma 
divertida experiência!

18 a 25 de setembro foi a semana do 
trânsito, as turmas da Educação 

Infantil realizaram um trabalho de 
conscientização no trânsito 

brincando.
Porque brincando é que se 

aprende!!!

TURMAS DO INFANTIL 

TURMA MATERNAL

TURMA 3º ano A 

Nossas alunas Mariana Berbert e Sabrina Carrion do 
7º ano, foram classificadas para a segunda fase da 

OBMEP, 13° Olimpíada Brasileira de Matemática. O 
Colégio com muito orgulho incentivou e preparou as 

alunas, contando também com o incentivo e a 
participação dos pais, acreditando nos benefícios desta 

experiência. Parabéns às alunas!

7º ano
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Os alunos do 4°ano B realizaram uma atividade de
pintura livre, usando um quadro, cola colorida e tinta
guache. Além de confeccionarem um ganzá,
instrumento muito utilizado na música popular
brasileira, o samba, a ciranda: é um chocalho de fácil
construção e manuseio.

4º ANO B

Já os alunos do nível 1 e 2 
- integral, comemoram o 
início da primavera com 

grande estilo e muita 
diversão, roupas 

coloridas, floridas e um 
baile bem animado.

MATERNAL INTEGRAL

IMAGINAÇÃO E 
DIVERSÃO

A turma do maternal, 
período Integral 
realizou durante o 
segundo semestre o 
projeto “MEU AMIGO 
DINO” Onde 
encontraram um ovo de 
dinossauro no 
Ecoparque e 
aguardaram alguns 
meses para o 
nascimento do pequeno 
“Dino”. 

NÍVEL 1 E 2 INTEGRAL

A turma do 7° ano 
trabalhou a evolução 

da escrita. Fizeram 
emojis gigantes na 
caixa de pizza na 

aula de Artes.

Na unidade do 
3º bimestre, a 

turma do 
Maternal 

trabalhou a 
origem das 

frutas, por isso 
nada melhor 
que iniciarem 

com uma 
deliciosa salada 

de frutas.

Culinária "Lanche Natural"
Os alunos do 3° ano A e B realizaram uma atividade que envolvia no 
aprendizado  a importância de cuidar da saúde, com as vitaminas, 

proteínas, calorias dos alimentos, informações que contém nas 
embalagens dos produtos, o código de defesa do consumidor, 

utilização dos 5 RS nas embalagens diárias consumidas em nosso dia 
a dia e que todo o alimento orgânico pode voltar para a natureza em 

forma de adubo.
A atividade foi divertida, deliciosa e com aprendizado significativo.

7º ANO

MATERNAL

3º ANO A e B
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Os alunos do 3°ano 
A e B tiveram o 

prazer de aprender 
frações na vivência 

saboreando e 
compartilhando com 

os colegas uma 
deliciosa barra de 

chocolate. Foi uma 
tarde divertida e 

com um 
aprendizado 

significativo na 
disciplina de 
matemática.

Para incrementar as aulas de 
inglês com o aprendizado 

relacionado aos alimentos, foi 
realizado um cooking class, onde 

através da experimentação os 
alunos saborearam um delicioso 

Carrot Cake.

Os alunos do 6° ano trabalharam a 
construção de um terrário, 
vivenciaram em equipe, a 

evaporação da água, o processo de 
condensação e o retorno das gotas 
de água condensada para o solo, 

simulando o processo de formação 
de chuvas.

A turma do 5º ano trabalhou um exercício de 
observação do tempo. Tiraram fotos nos 

ambientes escolares e os alunos deveriam 
relatar como sentiram-se ao comparar com 

fotos de antigamente.

Os alunos do nível 1, aprenderam 
sobre o tempo e conheceram as 
cores e curiosidades do arco-íris.

Para finalizar o conteúdo, a turma 
fez uma deliciosa gelatina 

colorida!  

Os alunos do 3° ano A e B vivenciaram na 
sala do laboratório a experiência dos 

estados físicos da água. Presenciaram o 
Estado sólido retornando para o estado 

líquido e do líquido para o estado 
gasoso. Através do tato perceberam a 

rigidez e a temperatura abaixo de 0° do 
estado sólido da água, beberam o Estado 
líquido e viram o aquecimento da água 

se transformar em vapor. Tarde de 
diversão e aprendizado!

3º ano B

7º ANO 

6º ANO 

5º ANO 

NÍVEL 1 

3º ANO A e B
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COMEMORAÇÃO 

DURANTE O ANO LETIVO O COLÉGIO 

PROMOVE ALGUNS EVENTOS COM 

OBJETIVO DE APROXIMAR OS PAIS 

DA ROTINA E ESPAÇO ESCOLAR 

DOS FILHOS. O RESULTADO É 

SEMPRE MUITO POSITIVO. E, ASSIM 

FOI NO MÊS DE AGOSTO, COM A 

COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS. 

ENVOLVIMENTO, PARTICIPAÇÃO, 

PAIS, FILHOS, FAMILIARES E EQUIPE, 

TODOS SINTONIZADOS 

NO CLIMA DO 

"Eu amei te ver..."

DIA DAS CRIANÇAS NO          E NO

Um musical repleto 

de histórias e 

depois tivemos 

uma tarde de 

muitas 

brincadeiras. 

Berçário 

Minimaternal  
Maternal

Kidzania é uma cidade em escala infantil que combina inspiração, diversão e
aprendizagem através de atividades realistas, onde crianças de 3 a 14 anos podem
explorar livremente, cada uma das 50 atividades disponíveis em uma área de mais
de 8.500 metros quadrados.
Graças ao realismo de cada ambiente, as crianças podem aprender diferentes
profissões. Cada experiência é projetada especialmente para as crianças, dar-lhes
confiança e inspirá-los como cidadãos. KidZania se tornou um fenômeno global,
com mais de 20 centros em todo o mundo. Em cada KidZania a aprendizagem é
combinada para que as crianças fiquem prontas para um mundo melhor.
Impulsionada pelo desejo da criança de criar, explorar e colaborar, a KidZania
oferece entretenimento e educação iguais, tornando-se um dos conceitos
familiares mais avançados no mundo.
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ESPORTE

Apresentação Esportiva

2017

Colégio B.A. São Bernardo
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Ballet. Tema: “Sonecas”
Apresentação de Taekwondo Participação do grupo:

“Guimé Bissau”

G. A.. Tema: “Tristeza”
Apresentação de Futebol

Apresentação de Capoeira

Premiação com medalhaBallet. Tema: “Pesadelos”

Taekwondo com avaliação de Juri

O mundo da fantasia tomou conta dos Esportes no Colégio B. A. São Bernardo...
A apresentação de BALLET da Professora Gabriela Castro, representou com o tema
SONHOS. Na apresentação de GINÁSTICA da Professora Karen Cristina, tivemos
uma explosão de SENTIMENTOS.
Para as apresentações de TAEKWONDO do Professor Willian Carmona, foi
convocado um JÚRI TÉCNICO para avaliação dos alunos. E na apresentação de
CAPOEIRA, com o Mestre Escadinha, tivemos a participação do grupo “GUINÉ
BISSAU”.
No FUTEBOL do Professor Marcos Costa , além das apresentações da Educação
Infantil no Colégio, tivemos também o CAMPEONATO “Copa do Brasil – Colégio B.
A. São Bernardo” que contou com toda a turma do Ensino Fundamental no Club
MESC.



EVENTO 
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Educação infantil - Exposição dos trabalhos

manuais realizados durante o ano, com base e

inspiração nos temas trabalhados em sala de

aula.

Ensino Fundamental 1 e 2 - Evolução dos tempos

- A exposição foi realizada com base nos

trabalhos bimestrais. Um trabalho realizado ao

longo do ano é apresentado com muito carinho

aos pais e convidados pelos próprios alunos.
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14bis - NÍVEL 2

6º ANO –

“Reciclagem, uma 

evolução... “

3º ANO - Anos 

80...DISCOTECA

Minimaternal - Dedoches

7º ANO - EVOLUÇÃO DA 

ESCRITA – PEDRA ROSETA

2º ANO –

Taça da Copa do Mundo

Linguagem atual

7º ano

Confecção Manga

1º ano

Pequenos escritores

1º ano - ANOS 2.000

Plutão passa a ser planeta Anão

Caracol de lã - Minimaternal

Minimaternal – Porco Espinho 

com argila e macarrão

2º ano –ROBÓTICA –

Robô Pintor



DESTAQUE
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FORMATURA 2017

No dia 17 de agosto realizamos uma visita pedagógica a 

Câmara Municipal da nossa cidade com os alunos do 4°, 

5°, 6° e 7° ano.

Aprendemos mais sobre os três poderes: judiciário, 

legislativo e executivo. Conhecemos a biblioteca da câmara 

com um grande acervo de leis, participamos de atos 

cívicos, votamos em "leis", apresentamos uma sugestão de 

um projeto lei e o mais importante, prestigiamos nossa 

cidade que fez 464 anos no dia 20 de Agosto.

Agradecemos a recepção da equipe que nos receberam.
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O evento da Formatura foi 
realizado no mês de Dezembro 

no buffet Florestal, que 
proporcionou um ambiente 

exclusivo para o Colégio. Com 
Colação de Grau e Jantar 

dançante, a noite foi muito 
especial, incluindo as 

homenagens aos professores, 
entrega dos Diplomas, a 
retrospectiva dos nossos 

queridos alunos formandos. E 
para terminar, receberam como 

lembrança, um porta retrato 
com sua foto. 

NÍVEL 2 e 5º ANO


