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 O NOSSO ANO COMEÇOU  
GRANDE FESTA DE FANTASIAS DE 

  

E  AINDA TIVEMOS... 

DIA DAS MÃES 

OS COELHINHOS INVADEM O COLÉGIO!!! 

FESTA JUNINA -  2016 

MUITA EMOÇÃO NA HOMENAGEM 
PARA AS MAMÃES  !!! 

Marchinhas de carnaval 
como: “mamãe eu 

quero”, “ó abre alas” 
entre outras, foram 

escolhidas pelos alunos 
para fazerem parte do 

DESFILE DAS TURMAS!  

PÁSCOA 

Turma: Berçário 2 

Turmas: 4° e 5° ano A 

“CARIMBÓ” FOI UMA DAS MUITAS DANÇAS 
TÍPICAS DA NOSSA FESTA TRADICIONAL! 
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APRENDIZADO 

No mês de FEVEREIRO as aulas começaram em 

grande estilo, com um envolvente desfile de lindas 

fantasias, ao som de instrumentos produzidos pelos 

alunos e animação de sobra com as turmas que se 

divertiram muito junto com seus amigos e 

professoras. O dia foi de muita festa, muito confete 

e purpurina! 

Os meninos e meninas arrasaram 

nas caracterizações, as princesas 

foram as mais bem vestidas e para 

os meninos, não poderia ser 

diferente: Super Heróis! Tinha 

fantasia para todos os gostos e 

porta-bandeiras para todas as 

turmas! 

  COMEMORAÇÃO 

OFICINA DE ARTES 

COZINHA EXPERIMENTAL 

MATERNAL  A 

NÍVEL 2 A NÍVEL 2 A 

CARNAVAL 

Os alunos do  Minimaternal , 

visitaram a cozinha  do colégio 

para preparar uma deliciosa 

salada de frutas!                        

Parte do Projeto: 

“RECONHCENDO AS FRUTAS”. 

Depois de preparar a salada           

eles então puderam se               

deliciar com a sua fruta 

preferida! 

O projeto da apostila “Vai 

começar a brincadeira”              

envolvia a diferença de texturas, 

cores e sabores das frutas! 

O Nível 1 A, participou do Projeto Horta 

e Sustentabilidade, neste tema eles 

aprenderam a plantar, regar e cultivar.  

Ficou bem divertido o resultado!               

Muito aprendizado e  conscientização 

com  o MEIO AMBIENTE!                                                 

A turma toda se envolveu e cuidou bem 

da sua criação até a plantinha crescer, 

depois levaram para casa o: CABEÇA 

DE ALPISTE COM MUITO CABELO! 

 

 

São Bernardo 
CC  OO  LL  ÉÉ  GG  II  OO    BB..AA.. 
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O Tema da comemoração 

dos aniversariantes de 

JANEIRO e FEVEREIRO 

não poderia ser diferente: 

CARNAVAL !!! 

 Animação não faltou!  

MAIS FESTAS DE ANIVERSARIANTES... 

ESPORTE 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO E FEVEREIRO 

FESTA+CHOCOLATE = 

Melhor coisa do mundo! 

                       Alunas do 1°B  

MARÇO – Tema: Fábrica 

de chocolates! 
MAIO – Tema: animais! JUNHO – Tema: roça! ABRIL -  Tema: música! 

Muitas Professoras e integrantes da equipe  também comemoraram seu aniversário 

cantando PARABÉNS junto com os alunos!   

BALLET TAEKWONDO 

CAPOEIRA 

GINÁSTICA ARTÍSTICA  

       Iniciação esportiva! 

A prática do esporte no âmbito escolar vai além de 

descobrir e incentivar atletas, o principal objetivo é 

alcançar formação pessoal com respeito e disciplina. 

Os alunos do MATERNAL tiveram suas primeiras aulas 

de esporte no  início de  Março! E os alunos do 1º ANO 

tiveram seu primeiro contato com a CAPOEIRA! 

FUTEBOL 
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PROJETOS 

A SEMANA DA PÁSCOA FOI 

RECHEADA DE GRANDES 

SURPRESAS, VISITAS 

ILUSTRES E MUITA ALEGRIA!!! 

De 21 à 24 de Março, uma semana com 

brincadeiras e atividades que priorizaram o 

significado da Páscoa com “COELHO DE 

VERDADE”, “CAÇA CENOURAS”, 
“TEATRO” e “FÁBRICA DE CHOCOLATE”. 

NÍVEL 2 

A 

SEMANA DA PÁSCOA 

Os coelhos de 

verdade também não 

podiam faltar! 

Todos os anos os 

alunos os esperam  

ansiosos para 

alimentarem  os 

COELINHOS com 

cenouras...  

Na Fábrica de 

Chocolate, todos 

colocaram a “mão 

na massa”  a Sra. 

Coelha ajudou  e 

cada um  fez seu 

próprio ovo de 

Páscoa ! Tinham  

diversos recheios; 

brigadeiro, beijinho, 

chocolate ao leite, 

chocolate branco, 

com muito 

granulado e coco 

ralado para enfeitar! 

Foi uma delicia ! 

Caça cenouras com 

o Senhor Coelho! 
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COMEMORAÇÃO  

No dia 06/05 sexta-feira, 

foi uma data muito 

especial para as Mamães 

do Colégio B.A. São 

Bernardo, elas foram as 

estrelas da noite, 

receberam uma linda e 

singela homenagem dos 

filhos e  filhas, assim a 

noite foi de muita emoção 

e carinho.  A canção 

dedicada era “Por toda a 

minha vida”, do cantor 

Daniel. 

DIA DAS MÃES 

“POR TODA A MINHA VIDA!” 

Mais um ano e a nossa 
tradicional Festa Junina foi 
no Pilar Park, o Arraiá 
aconteceu no dia 11/06. 
Tivemos as danças dos 
alunos, além do casamento 
caipira com os formandos do 
infantil, barraquinhas de 
brincadeiras, comidas típicas 
e muita diversão com as 
atrações do Pilar Park! 

Saxofone, tapete vermelho e 

pétalas de rosa foram 

algumas das muitas 

dedicatórias feitas para as 

mamães nesse lindo dia!  

Tia Teresa, mãe de todos do 

Colégio B.A.  

São Bernardo, também  

recebeu e prestou a sua 

homenagem às mães! 

Música: 
Menina do 
laço de fita! 

Minimaternal 

Música: Bota aqui o seu pezinho!     
Berçário 1 e 2 

Música: Bate forte o tambor! N1 B Música: Bate o coração! Nível 1 A 

Música: Mamulengo. Maternal A 

Maternal B posando para foto!   

Os alunos do YAZIGI (Período 

Bilíngue do colégio) , não ficaram 

de fora dessa homenagem  e ao 

som dos Beatles  com a música: 

“Love”. Fizeram mais uma linda 

apresentação para as Mães!  

Música: Xote da Alegria! 3°A  

Música: Rindo à toa! 3°B  

http://2.bp.blogspot.com/-H982Ij8yITs/UDAo06mb1WI/AAAAAAAAC28/9YRq_8fq_tg/s1600/foi+notas+(1).png
http://2.bp.blogspot.com/-H982Ij8yITs/UDAo06mb1WI/AAAAAAAAC28/9YRq_8fq_tg/s1600/foi+notas+(1).png


A tarefa de PREVENÇÃO é parte 

integrante do Colégio B.A. São 

Bernardo, visando a importância 

da saúde de todos, tivemos no 

mês de  Fevereiro o projeto: 

#ZIKAZERO. 

INTEGRAL 

Precisamos dar um 

nome para o Jabuti! A 

questão da ecologia e 

natureza  é fator 

importante na 

metodologia do 

Colégio.  Esse foi 

mais um projeto do 

INTEGRAL e  contou 

com a mobilização de 

todo   o Colégio! 

! 

PLUTO foi o nome 

vencedor, Rose 

Rosa e Dielli 

Simões, integrantes 

da equipe e direção 

participaram da 

votação. 

ESCOLHA DO NOME DO JABUTI 

TURMA: NÍVEL 2 INTEGRAL 

ALUNOS DO  
NÍVEL 1 

INTEGRAL, 
ALIMENTANDO  O 

JABUTI! 
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MÊS DE FÉRIAS  

  FUNDAMENTAL: PERÍODO INTEGRAL 

ZIKA ZERO 

PIRATAS NO PARQUE 

TORTINHA NA CARA 

LANCHE BEM FELIZ 

SANDUBA LEGAL O mês de Julho foi 

muito especial, com 
programação de Férias para 

os alunos do Integral! 
 

Entre as atrações tivemos 

pescaria, pega- pega 

tubarão, karaokê, piratas no 

eco parque, sanduba legal, 

tortinha na cara, confecção 

de acessórios de fantasias, 

lanche “bem feliz,” tocha 

olímpica e muito mais!  

Um mês inteirinho de pura 

diversão. 

TOCHA OLÍMPICA 

SUBMARINO 



ROBÓTICA 

ENCERRAMENTO 
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AULA DE MÚSICA 

INFORMÁTICA COM TV 

INTERATIVA 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

AULA DE ESPANHOL 

ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES 
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LEITURA E HISTÓRIAS 

22/11 – APRESENTAÇÃO GINÁSTICA ARTÍSTICA 
23/11 - APRESENTAÇÃO TAEKWONDO 
24/11 – APRESENTAÇÃO BALLET 
25/11 - APRESENTAÇÃO FUTEBOL INF.E CAPOEIRA FUND. 
27/11 – CAMPEONATO FUTEBOL FUNDAMENTAL 

  
 
 

DIA 01/12 TEREMOS A 

NOSSA  FORMATURA DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL 1. 

UM EVENTO PARA VIVER E 

RECORDAR! 

FORMATURA 

10/12 

2ª FEIRA DE 

DIVERSIDADES 

RESERVEM ESTAS 
DATAS! 

O aprendizado não pode se limitar às disciplinas já estabelecidas no currículo. A formação completa exige inovação do ambiente 

escolar. Ampliar, enriquecer e variar o repertório do aluno é determinante para educação significativa e motivadora 

No Colégio B.A. São Bernardo, os alunos a partir do                

1º ano recebem aula de  Espanhol com o 

acompanhamento de uma “Maestra”  (professora de 

espanhol) e o material didático  Bienvenidos. O material 

acompanha CD com gravações de nativos da língua 

espanhola, proporcionando  aos alunos a valorização da 

comunicação e pluralidade cultural 

 

O conteúdo digital é  incentivador e determinante para 

qualidade de ensino, assim a informática como uma 

disciplina e os recursos que proporcionam interação 

do aluno com o conteúdo, garantem um resultado ainda 

mais eficaz 

 

A Educação Financeira se apresenta como uma variação 

da disciplina de matemática, o livro do sistema de ensino 

proporciona informação e orientação que colaboram com a 

reflexão e pensamento financeiro. 

A Robótica proporciona aos alunos do Fundamental  a 

sensação de importância na elaboração e execução dos 

projetos. E o empenho em fazer de maneira correta e fazer 

funcionar é desafiador, favorecendo o esforço nesta e 

A junção da inovação e do tradicional, trazendo para 

sala de aula o que há de melhor em cada teoria e 

permitindo a contextualização para realidade do 

aluno, traz a ampliação e diversidade, essencial 

para a formação completa. 

demais disciplinas. A metodologia do Profº Caio 

Wohnrath, prioriza a reutilização de materiais, neste 

primeiro semestre os alunos aprenderam que é 

possível transformar uma vassoura em um 

instrumento e produzir som através da eletricidade. 

http://miguelitoeducacao.blogspot.com/2010/11/formatura-infantil-2010.html


REUNIÃO DE PAIS 
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No dia 25/06 em  Reunião do 2°bimestre, os pais tiveram o acompanhamento 

da Psicóloga e Neuropsicóloga formada pela USP: Izabel Cristina Oliveira Dias, 

nesse encontro foi falado sobre o TDAH e foi entregue o resultado de uma 

avaliação, realizada com os  alunos durante o bimestre, buscando hipóteses e 

trabalhando com a prevenção e solução de possíveis problemas que podem 

comprometer o rendimento do aluno 

 

TDAH E SUAS IMPLICAÇÕES  

          

        O Transtorno de Déficit de Atenção Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico 

multifatorial que inclui fatores genéticos e ambientais. É um transtorno predominantemente 

evidenciado na infância e frequentemente acompanha o indivíduo durante a vida adulta.  

        Pesquisas apontam que o TDAH causam alterações no funcionamento neurológico, 

disfunções cognitivas, entre outros prejuízos e estão ligados à incapacidade do indivíduo inibir 

seus impulsos e consequentemente de exercer seu autocontrole.  

         O TDAH é um transtorno que leva a problemas em todos os aspectos da vida do indivíduo e 

daqueles que estão ao seu redor, acarretando problemas sociais, afetivos, de autoimagem, 

ansiedade, dificuldades de relacionamento, agressividade, impulsividade, maior risco de 

acidentes, entre outros. Baixo auto estima e frustração também são sintomas comuns em crianças 

com TDAH.  

          No contexto escolar, as crianças com TDAH podem ter seu desempenho comprometido por 

conta do déficit de atenção, associado ou não à hiperatividade, considerando que a atenção é 

fundamental para o processo de aprendizagem.  

          Crianças com TDAH apresentam dificuldade de concentração por um período maior de 

tempo em atividades que exigem planejamento. Geralmente são crianças que os pais têm que 

ficar falando toda hora.  

          Meninas com TDAH apresentam menos sintomas de agitação e impulsividade que os 

meninos, embora sejam igualmente desatentos. Nos meninos predomina a hiperatividade.  

 

Izabel Cristina Oliveira Dias             
Psicóloga e Neuropsicóloga               
CRP 06/121762  

O colégio B.A. São Bernardo conta com o acompanhamento de profissionais das áreas de 
neuropsicologia, fonoaudiologia, psicomotricista , nutricionista, que  contribuem ainda mais para 
qualidade de  ensino aos alunos. Aos pais? CONFIANÇA e a certeza  de uma base sólida e um 
futuro brilhante para seu filho! 

... Com profissionais comprometidos, atendimento individualizado e um dos melhores sistemas de 
ensino, você encontrará aqui, um ambiente harmonioso e um colégio completo! 


