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

Os alunos do Berçário ao Maternal assistiram ao Show
do “TRICOTANDO PALAVRAS” e ainda tiveram a
oportunidade de participar do espetáculo e conhecer os
atores de pertinho!

Para os alunos do Nível 1 ao 8º ano o dia foi
comemorado com o passeio especial ao AQUÁRIO DE
SÃO PAULO, onde os alunos puderam conhecer os
animais marinhos e seus encantos.

Feira Cultural
2018
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A comemoração do Dia dos Pais foi realizada
com muita animação e expectativa pelos
alunos, o tema foi “Papai você é um SHOW!”, e
o objetivo era promover esta positiva
aproximação das famílias
e escola, mas
principalmente a interação e momentos entre
“Pais e Filhos”.
Para presentear os pais, foi escolhido um
Fone de ouvido personalizado e moderno!
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São Bernardo
APRENDIZADO

Nível 1 A e B

"FUI AO MERCADO"
A turma do Nível 1 encerrou a unidade
"Fui ao mercado", aprenderam sobre o consumo
consciente e sobre sistema monetário, treinando
compra e venda. Brincaram de mercadinho,
usando embalagens de produtos que foram
enviados pelos pais. E para colocar em prática
foram no mercado comprar o lanchinho do dia.

4ª

Alunos do 3º ao 9º ano

O objetivo principal é estimular o estudo da
Matemática por meio da resolução de problemas que
despertem o interesse e a curiosidade dos estudantes.
Assim como valorizar a todos e principalmente aqueles
que se dedicaram e conseguiram os primeiros lugares.

3º ANO A e B
FUNDAMENTAL 1 e 2

Os alunos do 3° ano A/B, realizaram um
projeto de leitura, com o livro
"Os sonhos de Armando".
Eles tiveram a oportunidade de registrar seus
próprios sonhos há um “médio prazo”. Esses
sonhos foram colocados em uma "cápsula" e
serão abertos somente no término do ano de
conclusão do Ensino Fundamental 1. Ou seja,
só em 2.020.
O que será que o futuro reservará para estes
alunos? Sucesso, com certeza!
O Colégio B.A. São Bernardo, deseja que
muitos destes sonhos se realizem.

O principal objetivo da Robótica é promover estudo de conceitos
multidisciplinares, como matemática, geografia, raciocínio lógico,
tecnológico entre outros. Em sala de aula as ideias são transformadas
em projetos que estimulam o aluno a sempre querer aprender mais
e absorver novos conhecimentos.
Sendo assim, os alunos participaram integralmente do Projeto,
planejamento, construção e programação em nossa “Olimpíada de
Robótica”, onde as crianças apresentaram seus projetos em formas
divertidas de competição , até os pais participaram!
TURMA
1º ANO
2º ANO
3º ANO
4º ANO

PROJETO
“ROBÔ LIMPADOR”
“ROBÔ CORREDOR”
“ROBÔ TRATOR”
“CÓDIGO MORSE”

TURMA
5º ANO
6º ANO
7º ANO
8º ANO

PROJETO
“RETRÔ GAME”
“SIMULADOR DE CORRIDA”
“DEAFIO PEGA-PEGA ROBÓTICO”
“LEGO EV3”
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NÍVEL 1 A e B e NÍVEL 2 A e B

O “DIA DOS ANIMAIS”
é celebrado anualmente em 4 de Outubro no Brasil. A data destaca a importância que os animais têm
na vida dos seres humanos e do planeta Terra, ressaltando o respeito e o compromisso que todos
devem ter com o meio ambiente. Caracterizados com roupas ou acessórios em Homenagem aos
animais, os alunos construíram com reaproveitamento de materiais o seu próprio mascote.
Disciplina: Natureza e Sociedade

INFANTIL

Dia 22 de setembro iniciou a Primavera.
Para saudar a chegada da Primavera, os alunos do Infantil, plantaram uma florzinha em vasos customizados e material reciclável.
Como é bom aprender as estações na prática!

“CHUVA DE POESIAS”

A escola deve ser um lugar em que a convivência com a poesia
aconteça de fato, permitindo o contato com diferentes
autores e estilos, reavivando a capacidade de olhar e ver o que
é a essência do poético através de atividades que permitam
uma compreensão maior da linguagem poética e lhe dê
condições para que ensaie seus próprios passos em Poesia.
E assim foi com os alunos do 5º ano B, estimulando a
criatividade e imaginação, após muito treino em Produção
textual, escreveram suas poesias que no Colégio gerou um
produto final, o livro “Chuva de Poesias” que autografaram e
presentearam os pais.

3º ANO A e B

Aprendendo frações de forma lúdica e saborosa.
Disciplina: Matemática 3 ° Bimestre.
A professora do 3° ano aproveitou um conteúdo apresentado
no livro didático para ampliar o
conhecimento dos alunos ensinando frações utilizando a ludicidade,
vivência e sabor. Tudo o que facilita a aprendizagem significativa,
que relaciona a descoberta do novo conteúdo ao cotidiano do aluno.
Foi uma tarde de pura diversão, degustação e uma
aprendizagem significativa. Aprendendo Frações com
Pizza e barras de chocolate !

5º ANO B
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Sabe-se que a escrita nada mais é do que uma
representação dos sons da fala por meio de
símbolos/letras. O método de alfabetização fônica,
permite que o aluno tenha uma compreensão do
som das letras, sílabas, palavras, levando a uma
escrita com uma melhor consciência fonológica.
Os alunos do 1º Ano A e B, realizaram uma atividade
de Ditado e o que tornou esta atividade ainda mais
divertida, foi que os alunos puderam escrever as
frases ditadas na lousa. Eles adoraram!

Os alunos do 4° ano A e B,
realizaram uma experimento diferente como
contextualização do conteúdo de Língua Portuguesa,
onde abordava o tema textos instrucionais. Realizaram
uma receita de
Ah... O melhor de tudo, com degustação!
4º ANO A e B

“ ARTE ”
Os alunos do 6º ano interpretaram uma
leitura dramática da adaptação da peça
"O Ciclope",
drama satírico grego.
Disciplina: Arte
Professora: Suzana Kátia

Confecção de máscaras com cartolina, inspiradas nas
comédias e tragédias gregas. O objetivo foi representar uma
emoção ou sentimento, para que os colegas
descobrissem qual era.
Disciplina: Arte
Professora: Suzana Kátia

6º ANO A e B

A entrega dos trabalhos de ciências do 6° ano A e B foi um dia muito
importante para o Fundamental 2. O tema era sobre confecção de
células e utilizaram diversos materiais, bolo, gelatina, balas...
O estudo da célula e da sua importância nos seres vivos levou a
elaboração da teoria celular,
envolvimento e aprendizado.

8º ANO A

6º ANO A e B
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COMEMORAÇÃO
O DIA DOS PAIS É SEMPRE UM EVENTO
MUITO ESPECIAL
PARA TODOS NÓS, POR ISSO,
NESTE ANO NOSSO OBJETIVO FOI
MOSTRAR PARA OS ALUNOS QUE OS
PAIS SÃO VERDADEIROS “ÍDOLOS”,
COM O TEMA

COM UMA DECORAÇÃO SUPER DESCOLADA ENVOLVENDO
, OS PAIS SE EMOCIONARAM AO ASSISTIR A
APRESENTAÇÃO DE SEUS FILHOS, QUE ALÉM DISSO
PRESENTEARAM OS MESMOS COM UM
LINDO E PERSONALIZADO FONE DE OUVIDO
PARA CURTIR SUAS MÚSICAS FAVORITAS!

C O L É G I O B.A.

São Bernardo

Os alunos do Nível 1 ao 8º ano, mergulharam
na aventura do conhecimento visitando o
“AQUÁRIO DE SÃO PAULO”.
Localizado no Ipiranga, único aquário temático da América
Latina, com milhares de animais e um roteiro adequado
para cada turma. Embarcaram em uma viagem ao redor do
mundo para conhecer animais da Austrália, Indonésia,
África, Polo Norte, Polo Sul e também espécies da
Amazônia.

Os alunos do Berçário ao Maternal
assistiram ao Show do

tiveram a oportunidade de participar do
espetáculo e ainda se divertiram com o Pulapula, piscina de bolinhas e um lanchinho
especial!
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ESPORTE
Realizamos no mês de Novembro a Apresentação Esportiva de 2018.
Este evento tem por objetivo demonstrar o desenvolvimento do aluno nas modalidades esportivas, além do compromisso do
Colégio em promover encontros nos quais os familiares possam se aproximar, participar e valorizaras atividades
educacionais dos alunos, assim como suas habilidades esportivas
As meninas do BALLET se apresentaram com o tema “Bailarinas e Batuques” e GINÁSTICA ARTÍSTICA abordaram
o tema “África” assim lindamente emocionaram todos presentes.
Para as apresentações de TAEKWONDO o Professor Willian Carmona convocou um JÚRI TÉCNICO para avaliação dos
alunos, este JÚRI era composto por 3 pais, foi bem divertido e todos adoraram.
Já as apresentações de CAPOEIRA foram realizadas no Clube Palestra, os alunos formaram uma grande roda e
apresentaram-se com seus colegas mostrando tudo que aprenderam durante as aulas, por fim receberam cordas feitas pelo
próprio mestre representando a etapa que concluíram.
O FUTSAL DO INFANTIL foi realizado aqui mesmo no Colégio, os pequenos tiveram exercícios de “treino” e
mostraram todo seu talento batendo pênaltis no gol.
O FUTSAL DO FUNDAMENTAL 1 E 2 também foi realizado no Clube Palestra, um Campeonato com camisas
personalizadas, torcida e uma competição amigável.

2018
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As turmas Fundamental 1 escolheram um
dos objetivos para trabalhar a conscientização.

As turmas do Infantil apresentaram os temas através dos
personagens da Turma da Mônica , que comtemplam o Gibi
distribuído pelo Orfanato Aldeia S.O.S. O Colégio aderiu a
Campanha, com incentivo aos nossos alunos, presenteando
instituições de ensino da rede pública em nossa região.

Berçário – “Texturas no fundo do Mar”, Minimaternal “A felicidade se
conta em contos”, Maternal “ Alimentação saudável” (Magali),
Nível 1 “Resgatando valores” (Cebolinha), Nível 2 “Hábitos de
higiene” (Cascão).

1º Ano – “Energia Renovável”, 2º Ano - “ Vida Terrestre”,
3º Ano – “Vida na água”, 4º Ano – “A fome no mundo”,
5º Ano – “Indústria, Inovação e Infraestrutura”.
Contamos também com a presença da Dra. Ivani José da Silva médica integrante
da organização MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. Ela trouxe um pouco sobre a sua
vivência no Piauí, nas comunidades Ribeirinhas e na África. Visamos
contextualizar o projeto anual - Os 17 Objetivos Sustentáveis.
Fazer o bem não tem preço. Oferecer seus préstimos ao próximo é uma
dádiva. Neste dia foi arrecadado itens de higiene pessoal que foram doados para
a Organização.

Já as turmas do Fundamental 2, trabalharam
com os ODS, abordando o tema com dinâmicas de
conscientização e reflexão para alunos e visitantes.

6º Ano – “Organizações da sociedade civil”,
7º Ano – “Eu sou poluidor”, 8º Ano – “Extrema pobreza”

Durante o ano a Equipe também envolveu os alunos em
Campanhas de Sustentabilidade como Coleta de Óleo,
Lixo Eletrônico e Campanha do agasalho.
PROJETO AQUECENDO CORAÇÕES...
Educação Financeira – 8º ano
Tradicionalmente a nossa Feira
contou com a ilustre presença do
PAPAI NOEL, os alunos trouxeram
suas cartinhas e entregaram para
o bom velhinho, enchendo o
coração dos adultos e crianças de
amor e alegria!
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DESTAQUE

"O ato da leitura é muito bom.
Expande os horizontes, aumenta
o vocabulário e nos torna mais
flexíveis para argumentar."

CONHECIMENTO - CONTEÚDO - INFORMAÇÃO - HISTÓRIA FUTURO - CONEXÃO - EXPERIÊNCIA - EMPATIA

Ninah Alves

Essas são algumas palavras entre seus significados que representam a
25° Bienal do Livro em São Paulo.
Um encontro das principais editoras e livrarias, apresentando os mais importantes exemplares e
lançamentos. Por isso os alunos do Ensino Fundamental 2 (6°A, 6°B, 7°A, 8°A), contemplaram este
aprendizado e integração. Foram acompanhados de professoras Silvana (Matemática), Suzana (Arte) ,
Elizete (Língua portuguesa) e coordenadoras Núbia e Raquel.
A professora Elizete Fidelis aproveitou a oportunidade junto aos alunos para realizarem a escolha do
livro paradidático do 3°Bimestre. A proposta beneficia o processo de aprendizagem, dentro e fora da
sala de aula, além de proporcionar a vivência e o incentivo ao contexto educacional.

FORMATURA 2018
O final de um ciclo é sempre importante , por isso nossa Colação de Grau dos
alunos do Nível 2 e do 5º ano foi organizada com muito carinho e dedicação pela equipe do
Colégio. Nossa FORMATURA foi realizada no Buffet Pingus, um espaço aconchegante e
reservado exclusivamente para nossos alunos e familiares desfrutarem desta data única e
especial. Foi uma festa linda, com um descontraído jantar dançante onde os alunos concluíram
mais esta etapa.

Nossos alunos estavam lindos
iluminaram a noite com sua felicidade
e emocionaram os pais com uma
incrível apresentação.

