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Edição 9 – 1º Semestre

2019

Vamos juntos
Escrever o

FUTURO

PRIMEIRO DIA DE AULA

Integração e muita motivação
no 1º dia do ano letivo.

Tivemos nosso tradicional
desfile, aliás o
8º Desfile da
“Escola de samba“
(Unidos do B.A. São Bernardo)

C O L É G I O B.A.

São Bernardo

Todo dia é dia das Mães.
Mas ter um dia para homenageá-la
é muito especial!
Que tal um beijo agora hein?!
Caça aos Ovos de Ouro!!!

Páscoa Feliz foi o tema deste ano, os
alunos receberam a visita super
divertida dos personagens Sr. e Sra.
Coelho, Sr. Brigadeiro e Dona Bicho
de Pé, que juntos fizeram uma
gincana em busca do
“OVO DE OURO”

Este ano o
Arraiá
foi no
“toque da
sanfona” e
com caipira
para todos
os gostos.
Jornal impresso em Papel reciclável
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C O L É G I O B.A.

São Bernardo
APRENDIZADO

O "DIA DA SAÚDE"
(07 de Abril), foi
comemorado pelos
alunos do Nível 2 B,
com uma roda de
conversa, valorizando
a importância das
frutas em nossa
alimentação.

Profª. Claudia Maria

NÍVEL 2 B

Misturas homogêneas e heterogêneas foi o tema da
aula prática no Laboratório de Ciências com as turmas
do 6º ano, nada melhor do que aprender com
“experiências”.

Prof.ª de Ciências: Patrícia Vigário

6º ANO A e B

Lendas

4º ANO B

Lendas e Contos foram o tema da
Disciplina de Língua Portuguesa no 4º ano
B. Para aprender mais sobre esta Unidade e
Estudos os alunos visitaram a biblioteca do
Colégio para apreciar a rica Coleção de
Folclores do Brasil. Os preferidos foram “ A
lenda do guaraná “ e “Aventuras de Pedro
Malasartes.

Prof.ª: Daniele Gil

VOLTA ÀS AULAS

Na primeira semana de aula, alunos do Fundamental I,
puderam apresentar seus sonhos através do
JARDIM DOS SONHOS. Os desejos e metas foram
apresentados em borboletas que compões um lindo
Jardim na sala de aula. Mensalmente as professoras do
Fundamental I reservam um período para a realização
destes sonhos e ao término de um período de provas os
alunos são contemplados com uma “tarde de
guloseimas” ou um “dia do brinquedo”.
A sensibilidade para incentivar e acolher os alunos com
estas propostas é um diferencial do nosso Colégio, com
alunos motivados o resultado é sempre POSITIVO!

Já as turmas do 7º ano se dedicaram na construção de
maquetes com os
. O trabalho foi
realizado com muito capricho e o resultado foi uma
rica Exposição para pais e colegas das outras turmas.

Prof.ª de Ciências: Patrícia Vigário
7º ANO A e B
Fundamental I
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C O L É G I O BA

São Bernardo

APRENDIZADO
Conforme proposta da Unidade 2 do conteúdo de Artes, os alunos do
3º ano tiveram a oportunidade de apreciar as obras do artista
Emanuel Araújo. A Professora apresentou o trabalho com linhas e a
criação de obras abstratas. Após a explicação, lançou um desafio,
onde os alunos, explorando sua criatividade, imaginação e suas
3º ANO B
emoções, teriam que criar uma obra de arte utilizando tiras de papeis
coloridos. O resultado foi surpreendente, os alunos compreenderam
todo o conteúdo com a vivência de criação da sua própria Obra. O
trabalho foi ainda mais valorizado com a apresentação dos artistas do
3º ano para outras turmas da escola, onde citaram o título da sua
obra e qual foi a inspiração para criá-la. Prof.ª Daniela Trujilo

Leandro Piovesan

Vitor Morassi

Para despertar o interesse no aprendizado
da Geometria, a Professora de Matemática
Silvana Castilho convidou os alunos do 6º
ano a construírem um sólido geométrico a
partir de canudinhos. O resultado foi
excelente!
Daniel Cesário

Júlia Canassa

6º ANO A e B

Isabella
Venchiarutti

Lara Nadalutti

Gabriela Bulgarão
Minimaternal

2º ANO A

A produção de texto é uma das prioridades das
nossas turmas de 2º ano, desenvolver criatividade,
habilidades de leitura, escrita e interpretação.
O projeto “LIBERTE UM POEMA” da professora
Telma Rodrigues, além de encanto e motivação, é
inserido o gênero textual Poema
como conteúdo, incluindo estímulo
para oralidade, reflexão.

A curiosidade é uma das principais características da nossa turminha do
Minimaternal “Descobrir o mundo que os cerca” faz parte do nosso
currículo, sendo assim as propostas são sempre muito lúdicas e o material
didático todo baseado em cantigas. Desta vez os alunos brincaram com a
música “Sítio do Seu Lobato”, foram aplicados objetivos de Oralidade,
coordenação motora fina e contagem. Além do objetivo de muita diversão.

Prof.ª Sandra Lima

A metodologia da Educação Infantil no
Colégio B.A. São Bernardo tem por base o
“brincar de aprender”. Com a brincadeira
das sílabas, alunos do Nível 2, precisaram
se organizar e formar palavrinhas.
Aprendizado e Socialização!

Prof.ª Claudia Maria
NÍVEL 2 B
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São Bernardo

COMEMORAÇÃO

No primeiro dia de Março, todas as turmas
estavam com fantasias, roupas alegres e
coloridas para cair na folia.
Tivemos o tradicional desfile da
“Escola de Samba Unidos do B.A.”. Cada
bloco, ou melhor cada turma criou a sua
própria marchinha. Ainda brincaram o
Carnaval com Baile e muita serpentina

Páscoa é tempo de COMPARTILHAR. Recebemos a visita do “Coelho da Páscoa de verdade” que ficou no

Colégio durante a semana para COMPARTILHAR muito afeto e carinho. Encerramos a semana com os
artistas do Grupo Vira Festa, a missão dos nossos alunos foi encontrar o “Ovo de Ouro” , para desvendar as
pistas contaram com uma ajudinha do Sr. Coelho, Sr. Coelho, Sr. Brigadeiro e Dona Bicho de Pé.
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C O L É G I O BA

São Bernardo

COMEMORAÇÃO

Que tal um beijo agora, hein?!
Os créditos desta foto INCRÍVEL e
todo nosso carinho vão para
a mamãe Joseane, das alunas
Isadora Pacheco (5º ano B) e
Marina Pacheco (2º ano B)!

São criados espaços para
fotos e recordações

Toda a decoração do evento é
constituída por trabalhos
manuais realizados pelos alunos,
com base na letra da música.

A apresentação é conduzida através de uma música com
participação dos alunos na escolha.

“Quem mandou ser linda desse jeito?”
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São Bernardo
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ESPORTE

Ballet

Futebol

Taekwondo

Ginástica Artística

CAPOEIRA

O FUTEBOL PARA CEGOS é um esporte que é praticado por atletas com deficiência visual.
Semelhante a modalidade de futebol de campo, o objetivo do futebol de cego é também
marcar o gol. Para isso, é necessário tocar a bola entre os companheiros de equipe e
chutá-la na baliza adversária. O time que conseguir mais gols na partida, vence.

AULA DE ED. FÍSICA 6º ANO

AULA DE ED. FÍSICA 8º ANO

AULA DE ED. FÍSICA 7º ANO

AULA DE ED. FÍSICA 9º ANO

O TÊNIS DE MESA é uma modalidade esportiva que traz inúmeros benefícios aos seus praticantes. É considerado
um dos esportes mais completos por desenvolver fortemente a capacidade física e mental dos seus atletas. Também
possui um aspecto social relevante, porque apesar de ser um esporte individual, o trabalho coletivo durante os
treinos e competições é essencial a evolução do atleta. O tênis de mesa também é muito importante na formação
do indivíduo perante a sociedade, pois possui em sua essência aspectos de disciplina, respeito, colaboração,
companheirismo e principalmente ética, essenciais ao desenvolvimento das crianças e dos jovens.

Estas foram algumas atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Física.
Prof.ª Nádia Freitas

Neste Semestre
iniciamos o programa
de Esportes do Colégio
B.A. São Bernardo.
Neste programa os
alunos têm a
oportunidade da
prática de
modalidades
esportivas como
Dança, Ginástica
Artística, Capoeira,
Taekwondo e Futebol.
Na fase infantil todos
os alunos participam,
já no Ensino
Fundamental I cada
um faz a inscrição na
modalidade do seu
interesse.
Nesta etapa o esporte
é fora da grade
horária, equipes e
times vão sendo
formandos mediante
habilidades e também
rendimento
pedagógico.
O FOURSQUARE é um jogo
que foi desenvolvido por
três amigos: Cody Roberts,
Joe Crain e Lon Smith. Uma
das razões para o sucesso do
Foursquare entre os
praticantes é a sua
capacidade de variação: as
regras podem mudar no
decorrer do jogo de acordo
com a vontade dos jogadores.
Além disso, proporciona aos
participantes uma série de
benefícios, como
concentração, agilidade e
descontração.
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São Bernardo
EVENTO

O 9º Arraiá do COLÉGIO B.A. SÃO BERNARDO, foi um sucesso, com a dedicação dos familiares que se
empenharam na participação e capricharam nos Trajes.
NÍVEL 1

BERÇÁRIO E MINIMATERNAL

MATERNAL

1º ANO

NÍVEL 2
2º ANO

3º ANO
4º ANO

5º ANO

FUNDAMENTAL II

O tema foi.. #NO TOQUE DA SANFONA#, com “caipira tradicional”,
“caipira moderno”, “caipira teen” e um casamento muito divertido, com várias
noivinhas e noivinhos conectados que chamaram um “uber carroça” para trazer
o padre e o “franguinho na panela” veio pelo “uai food”.
Além de toda descontração, alunos e familiares aproveitaram a qualidade do espaço
Sítio São Jorge e de todo o cardápio típico. As brincadeiras ficaram por conta das
educadoras que carinhosamente recebiam os alunos na barraca da pescaria, argola,
bolinha, carrinho, um pula-pula temático e até passeio de pônei.
O sanfoneiro tocou e encantou durante toda a festa . Um dia de
confraternização para recordar.
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08

DESTAQUE
Os alunos do integral da Professora Caroline
Rodrigues participaram da Campanha para Escolha
do Mascote para Campanha do Agasalho.
Lindas e criativas produções surgiram, mas a da
aluna Ana Beatriz ficou entre as finalistas, com
escolha dos próprios colegas de turma.
A aluna recebeu o incentivo e carinho da
professora Carol e da mamãe Elaine.
A equipe do Colégio B.A. São Bernardo parabeniza
a aluna pelo seu desempenho e criatividade!

BRINCANDO DE SUPER-HERÓIS

BRINCANDO DE EXPERIÊNCIAS MALUCAS

BRINCANDO DE FAZER MÁGICA

BRINCANDO DE SER CRIANÇA

