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PROJETO FÉRIAS 2018 

CRIANÇAS TRANSFORMANDO O MUNDO! 

 

     Páscoa 2018 
 Seguindo pegadas...   

 
Dia das mães 

2018 
“MAMÃE... 
       tenho SORTE em ter você na MINHA VIDA!” 

 

E mais.... 



Aprender os sons das letras, construir palavras com o alfabeto 

móvel, ter contato com vários gêneros literários enriquece o 

processo de alfabetização. Os alunos do 1º ano A/B estão se 

dedicando e obtendo excelentes resultados. Ah! A letrinha 
cursiva está no capricho! Parabéns alunos!!! 

Professora Aretusa Camila Belliero 

ACONTECE NO... 

APRENDIZADO 

 

São Bernardo 
CC  OO  LL  ÉÉ  GG  II  OO    BB..AA.. 

Nossas alunas Mariana Berbert e Sabrina Carrion do 
7º ano, foram classificadas para a segunda fase da 
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 1º ano A e B  4º ano A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade de coordenação motora, envolvendo 
concentração, flexibilidade, empenho e alegria! 

Dinâmicas que contribuem nas propostas em sala de aula. 
Professoras Cláudia Ribeiro e Michelle Lima 

Nível 2 A e B 

Atividade de Ciencias: A 

Vida das Plantas. 
As plantas estão por toda 

parte e presente na vida 

de todos os seres vivos! 
Nesta aula a turma do 2° 

ano B foi ao laboratório 

para observar as partes de 

uma plantinha. 
Professora Thaís Molina 

TURMA 2º ano B  Projeto interdisciplinar no 6° ano A e 6°ano B.  
Civilizaciones Prehispanicas 

Escritas Incas e Maias 
A importância de saber a origem das escritas, na 

prática.  
Professora Silvana Castilho (matemática) e 

Professora Lara  Bellini(espanhol). 

 6º ano A e B 

O que mantém os animais vivos? De onde vem a água da 
chuva?  

Para essas e tantas outras perguntas existem repostas. Os 

alunos do 7° ano, confeccionaram terrários, para analisarem 
na prática tantas questões plausíveis para aprendizado.  

Professora Janaina  Salvador (ciências) 

Grande parte da história do planeta Terra está registrada nas rochas e 
no solo. Restos de seres vivos que habitaram a Terra há muito tempo 

podem ser encontrados em algumas regiões e são usados para 
esclarecer como era a vida naquele período. 

Esse foi o trabalho realizado pelos alunos do 4° ano A e B, onde 
construíram os seus próprios fósseis. 

Professoras Roseli Fracasso e Daniele Gil 



O minimaternal realizou atividades de formas geométricas. 

Identificar, nomear cores e formas percebendo as características de 

cada uma e desenvolver a percepção visual através do uso das 

diferentes cores. 
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  5° ano  
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4° ano A e B 

Os projetos bimestrais, consistem em abranger os conhecimentos dos alunos 

sobre os temas estudados, ir além do livro e colocar em prática seus estudos.  
Este bimestre o 4° ano A e B abordou o tema Vulcões e Gêiseres. Os alunos  

se reuniram em grupos, extraclasse e confeccionaram seus Vulcões com a 

ajuda da família. Parabéns a todos os envolvidos, foi um sucesso ter a 

participação de todos!  
 

Com o objetivo de 

incentivar nossos 

educandos a prática 

da higiene bucal no 
seu dia a dia e 

estimulando o 

interesse de manter a 

dentição e a boca 

saudáveis, os alunos 

do 5° ano B 
receberam a visita da 

Dra Dielli Simões, 

para explicar a 

importância da 

escovação como 

fechamento do Projeto 
Bimestral - Higiene 

Bucal (Ciências) 
Professora Telma 

Rodrigues 

Conhecendo a 
cultura japonesa. 

Os alunos do 

fundamental 2, 

realizaram 

pesquisas pra 

explorar outras 

culturas através da 

gastronomia da 
região. 

Trouxeram fatos 

curiosos no que 

diz respeito a 

alimentação 
japonesa.  

Uma aula divertida 
e saborosa! 

Professora Letícia 

Disciplina: 
Geografia 

8º  ano A 

O maternal B realizou uma atividade para conhecer diferentes 

texturas. 
Andaram descalços e fizeram alguns decalques na folha para 

colar no material didático.  
Professora Esther Lima 

Maternal B 

Os alunos do 5° ano B, 

realizaram um estudo 

no laboratório sobre o 

sistema digestório com 

o objetivos de associar 

os conhecimento da 

unidade a sua 
 prática. 

5° ano  

Minimaternal 



No dia 18 de abril 
é comemorado o 
Dia Nacional do 
Livro Infantil. A 

data não foi 
escolhida ao 

acaso: trata-se de 
uma justa 

homenagem a 
Monteiro Lobato, 

escritor que, 
dedicou-se à 

literatura infantil 
no Brasil. 

A Coordenadora do 
infantil Núbia Amaral, se 

fantasiou de Emília e 
contou muitas histórias 

aos alunos. 

Campanha dos seis "erres"  

Em parceria com o Instituto Triângulo, o Colégio 

B.A. São Bernardo lança a campanha da 

reciclagem orgânica, com incentivo de coleta. Para 

cada dois litros de óleo reciclado recolhido, o 

aluno ganha duas barras de sabão feito de forma 

reciclada. 

Participe dessa campanha, junte óleo e traga para 

o Colégio. 

Agradecemos a palestrante Rose pelos 

ensinamentos compartilhados. 

A turma do 2° Ano A vivenciou o 

resgate das cantigas de roda na 
disciplina de arte em musicalização.  

Professora Geiza Gonçalves 

Chapeuzinho 

vermelho foi levar 

frutinhas e doces para 

a vovó que estava 
muito doente.  

A turma do maternal 

resolveu trazer 

frutinhas e chocolate 

para a escola e fazer 
um delicioso fondue.  
Estava uma delícia! 

Maternal A e B  
Professoras Esther 

Lima e Fernanda Melo 
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NÍVEL 1 A  
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Maternal A e B  

Os alunos do nível 1 A estudaram a unidade "qua qua qua, 
um patinho feio a nadar“,  conheceram a história do 

patinho feio e no final descobriram que ele virou um lindo 
cisne. Com uma divertida pintura, olha como ficaram as 

mãozinhas! 

2º ano A  

Berçário e Minimaternal 



“MAMÃE... 
       tenho SORTE em ter você na MINHA VIDA!” 
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COMEMORAÇÃO  
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A Proposta de comemorar a Páscoa no Colégio B.A. São Bernardo é 
aproximar os alunos do amor e fraternidade através de Coelhos de 

verdade. Durante toda semana realizaram atividades diversificadas 
e educativas. Este ano o tema da páscoa foi "Gentileza gera 

gentileza“. A caça aos ovos exigia a prática de boas ações para 
encontrar as pistas, que as boas ações se tornem rotina.  

 Foi uma Feliz Páscoa!!!!!! 

No dia do tão esperado Baile de Carnaval, cada 

turma confeccionou sua própria bandeira, criou 

sua marchinha, sorteou o Mestre Sala e Porta 

Bandeira. Por fim realizaram um grande desfile 

pelo  Colégio. 

Durante todo o ano procuramos nos fazer presentes e parceiros 

das famílias. Esta proximidade é muito positiva para o aluno! 

Em algumas datas especiais, como o Dia das Mães, temos a 

oportunidade de realizar uma homenagem, na qual o objetivo é 

promover esta positiva aproximação das famílias e escola, mas 

principalmente a interação e momentos entre pais e filhos.                      

Atendendo a proposta de valorização na formação, nos valores 

e na família... 

Dia das mães 2018 

Os alunos do Yázigi 

também 

emocionaram suas 

mães com a música 

“I Love my mommy” 

Nível 2 

Minimaternal 

Fund. 2 

Fund. 1 

Muita emoção e momentos inesquecíveis... 
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ESPORTE 
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Participação do grupo: 

“Guimé Bissau” 

G. A.. Tema: “Tristeza” 

Atividade voltada para a iniciação, prática e desenvolvimento da modalidade 

 no ambiente escolar. Com foco principalmente como  

lazer e lúdico, os alunos tiveram aulas com fundamentos básicos do esporte,  

noção de regras e do jogo propriamente dito. 

A partir do 1º ano do Fundamental os alunos do colégio também  

começam a participar de amistosos e festivais. 

A partir do 5º ano os alunos participam dos jogos escolares do  

Município de São Bernardo do Campo e também de possíveis torneios 

intercolegiais. 

Além do nosso torneio interno, realizado no final do ano com o objetivo de 

interação e prática da modalidade. 

Ginástica Artística 

Capoeira 

Futebol 

Taekwondo 

Profª Karen Santos 

Profº Julio Gomes 

Profº William Carmona 
Profº Julio Gomes e  
Profº Marcos Costa 

 Capoeira é uma representação cultural que 

mistura esporte, dança, cultura popular, 

música e brincadeira. Caracteriza-se por 

movimentos ágeis e complexos, onde são 

utilizados os pés, as mãos e elementos 

ginástico-acrobáticos.  

Um dos significados da palavra capoeira 

refere-se às áreas de mata rasteira do 

interior do Brasil. 

A Capoeira no âmbito pedagógico contribui 

significativamente, com o desenvolvimento e 

habilidades de cada um.  

A G.A . é composta por 

elementos considerados 

fundamentais para o 

desenvolvimento motor do ser 

humano, tais como o rolar, o 

equilibrar-se, o saltar, o girar, 

entre outros elementos. Aprender 

executá-los, combinando-os em 

sequência de movimentos, facilita 

o aprimoramento das 

capacidades físicas mais 

complexas e amplia as 

possibilidades de desempenho 

de habilidades motoras. O 

principal motivo da aplicação 

desta modalidade na escola 

deve-se à importância que a 

prática da G.A. representa para o 

desenvolvimento das crianças 

em todas as dimensões, seja 

física, motora, cognitiva, afetiva 

ou social. 

O Taekwondo é um 

esporte de luta que 

envolve movimentos 

corporais diversos 

que auxiliam no 

processo da 

aprendizagem 

motora, mas 

principalmente 

disciplina e respeito 

ao adversário. 

Segue um processo 

de aprendizado no 

qual a repetição de 

movimentos 

coordenados são 

partes específicas 

da aula. 

Um verdadeiro espetáculo, com 

expressão corporal e arte a 

criança supera a cada aula suas 

possibilidades, interage e 

enriquece o trabalho em equipe. 

NOVEMBRO - 2018 

Profª  Gabriela Castro 



Os alunos do Maternal se divertiram com  a 
música:  

“O Espantalho” 

Os bebês do Berçário e alunos do Minimaternal nos 
encantaram com  a música:  

“Pula - Pula pipoquinha” 

Os alunos do Nível 1 A e B apresentaram uma dança linda, 

com muitas cores e diversão.  
Tiveram a ajuda dos alunos de música do integral. 

Parabéns aos alunos e professores! 
Professores: Michelle Lima e Cláudia Ribeiro e Caio 

Wohnrath 

Este ano o Colégio B.A contou com a presença da dupla sertaneja 

Luca&França, onde teve muita cantoria.  
A Festança foi incrível, contando com três espaços fechados decorados, 

danças típicas juninas representando os símbolos das Festas Juninas de 

todas as turmas do colégio, brincadeiras juninas, muita comida boa 

organizadas pelo Sítio São Jorge, uma linda área aberta e atividades 

lúdicas na quadra, direcionadas pelos nossos professores de esportes, 

Marcos Eduardo e Júlio Argola, colaboradores e professores felizes com o 

desenvolvimento da festa. 

A festa ficou melhor ainda porque a Equipe do Colégio pode contar com os 

alunos, suas famílias e seus convidados. Sem sombra de dúvidas, vocês 

abrilhantaram a festa! 
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6º ANO – 

“Reciclagem, uma 

evolução... “ 

Linguagem atual 

7º ano 

Confecção Manga 

1º ano 

Pequenos escritores 

A turma do 3º ano A e B representaram a fogueira na 

festa, fizeram uma dança muito empolgante.  

Também contaram com a ajuda do integral na 

percussão. 

Parabéns à todos os envolvidos! 

Professores: Daniela Trujilo e  

Caio Wohnrath 

1º Ano A e B com o forró O trem de ferro. 

Linda apresentação! 

Professora Aretusa Camila Belliero 

 No clima do forró, a turma do 2º ano A e B fez a Festa 

do Balão, ao som da banda Matruz com Leite, tiveram   

um reforço com a percussão dos alunos do integral. 
Fizeram a festa na dança, estão de parabéns! 
Professores Geiza Gonçalves e Thaís Molina e   

Caio Wohnrath 

Os alunos do 4º ano A e B dançaram no Toque da 

Sanfona, contaram com a ajuda da percussão do 

integral e abrilhantaram a festa com uma tradicional 

quadrilha, convidando os pais para a grande roda.  
Parabéns à todos os alunos e famílias! 

Professores: Roseli, Daniele Gil e Caio Wohnrath 
 . 

A galera do 5º Ano A e B 
 dançou muito. Parabéns alunos e professoras pela 

linda dança.  
Galera do chapéu - Gino e Geno 

Professoras: Lilian Frazon e  

Telma Rodrigues 

Fundamental 2 - Realizaram uma dança 

típica Russa, em homenagem a Copa do 

Mundo 2018 

Coreógrafo: Professor Marcos Eduardo 

Costa  

O grande casamento do nível 2. Uma 

tradição do Colégio B.A, que há 8 anos já 

acontece com os formandos da Educação 

Infantil. Neste ano tivemos muitas noivinhas 

para poucos noivos. Com uma história 

divertida, muita música e galanteios.  
Quem quer casar com o NOIVO?  

Eita que as “Donas Marias” não deixaram as 

filhas  se casarem e os meninos não 

deixaram seus chapéus para usar gel, 

deixaram de lado o contrato vitalício e ao 

final concluiram que "... Vida de casado é 

boa, só perde pra de solteiro." IUPIIIII bom 

mesmo é ser criança e curtir o arraiá! 

EVENTO  
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Wohnrath Wohnrath 



DEZEMBRO 

 

FEIRA DE 

DIVERSIDADES 

2018 

Em visita ao ecoparque do Colégio, os alunos fizeram uma observação muito importante.  
Nossos jabutis colocaram alguns ovos!!!  

 Entramos em contato com a Guarda Ambiental do nosso município em busca de orientações e cuidados com os ovinhos.  
 Os jabutis e ovos foram encaminhados à Guarda Ambiental e posteriormente ao Zoo do Estoril.  

 Considerando o acompanhamento desta turma e os cuidados deles com os jabutis, convidamos a turminha do integral para 
participar da entrega dos bichinhos na Guarda Ambiental, onde receberam informações sobre a preservação e conscientização 

ambiental, com a bióloga Jenifer, em seguida foram até o Parque Estoril para visitar o zoológico do Estoril, a nova casa dos 
jabutis. Finalizaram esta tarde de muito aprendizado com um piquenique no Parque...   

DESTAQUE 

 

São Bernardo 
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PARA O PRÓXIMO EXEMPLAR... 
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Dia dos pais 
2018 

“PAPAI,...                      
você é um SHOW !” 

17 OBJETIVOS PARA MUDAR O MUNDO. 

ONU E ALUNOS DO COLÉGIO B.A. SÃO 

BERNARDO 

 

Nível 2 e 5º ano 

São Bernardo
C O L C O L ÉÉ G I O  G I O  B.A.B.A.

São Bernardo
C O L C O L ÉÉ G I O  G I O  B.A.B.A.

Formandos 


