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E  AINDA TIVEMOS... 

DIA DAS CRIANÇAS...PASSEIO AO CATAVENTO!!! 

FEIRA DAS DIVERSIDADES 

APRESENTAÇÃO ESPORTIVA 

O folclore  é  
tradição e usos 

populares, 
constituído pelos 

costumes 
transmitidos de 

geração em 
geração! 

Turmas: 1° ANO A E B 

22 DE AGOSTO 
 DIA DO FOLCLORE 

Tudo que a 
gente sofre 

Num abraço se 
dissolve 

Tudo que se 
espera ou 

sonha 
Num abraço a 

gente encontra 

LITERATURA DE CORDEL 

São mais que histórias,  
são lendas! 



APRENDIZADO 

ACONTECE NO... 

Já na unidade 5: SALADA DE 

FRUTAS, para iniciar o conteúdo 

das professoras do maternal, elas 

realizaram um PIQUINIQUE com 

a base na obra de JAMES 

TISSOT (ao lado). Alimentação 

saudável e o ato de compartilhar 

prevaleceram. 

FESTA NO CAMPO... 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

MATERNAL B 

NÍVEL 1 B 
NÍVEL 2 A 

PIQUENIQUE 

Nas aulas de Educação 

Financeira, além de vivenciarem 

experiências com a moeda do 

nosso país, a importância de 

economizar e evitar o 

consumismo, os alunos do 3° 

ano A e B elaboraram e criaram 

objetos, como cofre com potes 

de plásticos que colaboram com 

a preservação do meio ambiente 

e são estimulados a serem 

empreendedores. 

Na unidade 4, nossos alunos do Maternal 

abordam o tema VIDA NO CAMPO com 

objetivo de construir novos saberes, 

tendo como base a realidade que vivem. 

Através do tema foram abordados 

conteúdos curriculares e a Professora 

promoveu uma FESTA NO CAMPO com 

auxílio das mães que contribuiram com 

pratos típicos que fez o fechamento 

desta unidade de estudos. A festa no 

campo ainda levou os alunos a refletirem 

através de brincadeiras sobre. “O que eu 

sei”,” o que eu acho” e “o que eu 

aprendi”. 

 

 

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

PROJETO FUI AO MERCADO 

MATERNAL A 

Durante o mês de Setembro os alunos 
do Nível 1 A/ B tiveram a oportunidade 
de um aprendizado inesquecível e 
divertido, aprenderam sobre o valor do 
dinheiro bem como sua importância no 
cotidiano desde a antiguidade, onde 
diferentes civilizações se dedicavam à 
comparação de grandezas e medidas. 
Dentre outras necessidades de 
medição, a necessidade de 
comercializar, atendendo a sugestão da 
Unidade de estudos do 3ºBimestre  
“ FUI AO MERCADO”. 



O Tema da comemoração dos aniversariantes de JULHO e AGOSTO foi: 

FOLCLORE!!! 

Tivemos a presença da boneca Emília contando suas histórias que fizeram 

os alunos viajarem no mundo das lendas brasileiras. 
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MAIS FESTAS DE ANIVERSARIANTES... 

ESPORTE 

ANIVERSARIANTES DE JULHO E AGOSTO 

SETEMBRO – Tema: 

PRIMAVERA! 
NOVEMBRO E DEZEMBRO – Tema: NATAL! OUTUBRO -  Tema:  

PRINCESAS E HERÓIS! 

BALLET TAEKWONDO 

CAPOEIRA 

GINÁSTICA ARTÍSTICA  FUTEBOL 

São Bernardo
C O L É G I O  B.A.

A infância é a fase de maior descoberta e exploração na vida do ser 
humano. Movimentar-se e praticar esportes são ferramentas 
preciosas para o desenvolvimento. É por isso que o Colégio B.A. São 
Bernardo desempenha dentro da grade curricular a prática de 
esportes. A Apresentação Esportiva é uma forma de motivar os 
alunos e mostrar aos pais e familiares as grandes conquistas que 
obtiveram no decorrer do ano. 

APRESENTAÇÃO ESPORTIVA 

 PARABÉNS ESPECIAL PARA A NOSSA DIRETORA  

TIA TERESA!!! 
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PROJETOS 

Na aula de Língua Portuguesa, os 

alunos aprenderam como 

escrever e enviar cartas. Para 

este projeto ser melhor 

vivenciado, tivemos a presença de 

um carteiro onde cada aluno pode 

entregar sua carta para envio à 

sua residência. 

Projeto Cartas 5° ano 

A Semana Nacional 
de Segurança no 
Trânsito é 
comemorada 
anualmente entre os 
dias 18 e 25 de 
setembro. Todos os 
anos o Colégio tem 
como objetivo 
conscientizar o 
cidadão de sua 
responsabilidade no 
trânsito, valorizando 
ações do cotidiano. 

Com objetivo de valorizar o processo de alfabetização, os alunos do 

1° ano, turmas A e B realizaram um projeto durante o 2° semestre 

voltado para Literatura de Cordel. Com direito a apresentação e 

sessão de autógrafos. 

Projeto Literatura de Cordel – 1° ano A e B 

SEMANA NACIONAL DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO 



Os alunos do Nível 2 conheceram e 
confeccionaram pontos turísticos da Cidade 
do Rio de Janeiro, representando a Região 

Sudeste. 

Jacarés do Pantanal da turma do  
Minimaternal confeccionados com 

caixa de ovos representando  a Região 
Centro Oeste 
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PROJETOS 
FEIRA DAS DIVERSIDADES 

Tivemos também na 
nossa feira a presença 
do Papai Noel, onde os 
alunos puderam 
entregar suas cartinhas 
e tirar fotos com esta 
figura tão importante 
do universo infantil. 

A Feira do Livro 
veio até o 
Colégio para 
completar a 
proposta de 
diversão e 
aprendizado! 

Bonecos criados pelos alunos do 2º 
ano com auxílio  dos pais, 

representaram a Cultura Espanhola 

Aluno Henrique Siqueira do 5° ano 
apresentou pontos turísticos da França 

e sua importância na economia mundial. 

Os alunos do 1° ano representaram os 
animais da África do Sul através de 

reciclagem. 

A música “Ai bota aqui, ai bota ali o seu 
pézinho” é muito conhecida na Região Sul e foi 
trabalhada de diversas formas pelos alunos do 

Berçário representando as texturas e 
sensações. 

Os alunos do Maternal representaram a 
Região Nordeste confeccionando uma 

garrafa de areia colorida muito 
conhecida nesta região. 

“Pé de lata” confeccionados pelos alunos 
do Nível 1 para representar as típicas 

brincadeiras da Região Norte. 

A diversidade cultural refere-se aos diferentes 
costumes de uma sociedade, entre os quais 
podemos citar: vestimenta, culinária, manifestações 
religiosas, tradições, entre outros aspectos.  
Os alunos do Infantil trabalharam o ano todo sobre 
as regiões brasileiras e no dia da feira das 
diversidades expuseram seus trabalhos feitos nas 
aulas de artes. O Brasil, por conter um extenso 
território, apresenta diferenças climáticas, 
econômicas, sociais e culturais entre as suas 
regiões. 
Já os alunos do Fundamental, escolheram alguns 
países, também trabalharam durante o ano e 
envolvendo todas as disciplinas. O conhecimento 
que adquiriram resultou nas apresentações do dia 
10 de Dezembro. 

O aluno Lucas Mozardo  do  4° ano A 
apresentou os principais pontos turísticos de 

Cuba. 

Tivemos também apresentação do ROBO 
PINTOR, confeccionado pelos alunos do 

Fundamental nas aulas de Robótica. 

A turma do 3° ano confeccionou um Galo de 
Barcelos com biscuit para representar a Cultura 

Portuguesa. 

http://www.google.com.br/url?url=http://seguindooescoardotempo.blogspot.com/2011/12/roda-viva.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj75_6y8uHQAhXHk5AKHWgMDwQQwW4ILDAL&usg=AFQjCNFIZQEkLC419ms3-b175eo8rL-wfg
http://www.google.com.br/url?url=http://www.pintarcolorir.com.br/desenhos-de-livros-para-colorir-e-pintar/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwixrqnY7-HQAhVGF5AKHYqEAgoQwW4ILjAM&usg=AFQjCNHOGNqzICv778ugk7u3paAmhPYTqA
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COMEMORAÇÕES 

“O MELHOR LUGAR                               
DO MUNDO, É DENTRO                              
DE UM ABRAÇO” 

Tudo que a 
gente sofre 

Num abraço se 
dissolve 

Tudo que se 
espera ou 

sonha 
Num abraço a 

gente encontra 

A homenagem para o Dia dos 
Pais do Colégio B.A. São 
Bernardo, veio aquecida por 
um ato de carinho, capaz de 
falar sem palavras, consolar 
sem conselhos, aquecer do 
frio, mas especialmente 
preencher o coração. O tema 
foi ABRAÇO... 

Eventos que promovem a integração das famílias no 

ambiente educacional são uma referência para o 

colégio que acredita na motivação e parceria como 

determinantes no sucesso da aprendizagem. 

Escolhemos a música “Dentro de 
um abraço” do grupo Jota Quest 
porque o abraço é um dos 
principais gestos de afeto, ele 
permite ao mesmo tempo uma 
sensação gostosa de conforto e 
de proteção. Além disso, o 
abraço é o carinho universal, 
pois pode ser dado e recebido 
de qualquer pessoa. 

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

Este ano o Colégio promoveu um passeio 

que além de divertido é EDUCATIVO. Os 

Alunos da Educação Infantil (nível 1 e nível 

2) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

conheceram o museu mais visitado do 

Estado de São Paulo. Um espaço interativo, 

dedicado às ciências e com programação 

adequada para cada faixa etária. Dia 11 de 

Outubro (3ª. Feira) o CATAVENTO 

CULTURAL recebeu todos para 

aprenderem enquanto se divertiam em meio 

a atividades com os temas: universo, vida, 

engenho e sociedade em uma área de 4.000 

m² com mais de 250 instalações. 

DIA DAS CRIANÇAS 

A diversão começou dentro do 

ônibus...muitas músicas e 

brincadeiras até a chegada ao 

museu. 

Nossos pequeninos do 
Berçário ao Maternal logo  
vão participar do Passeio 
Escolar, mas por enquanto a 
DIVERSÃO FOI  NO 
COLÉGIO!!! 
Neste dia eles se divertiram 
no pula-pula, na piscina de 
bolinha, tiveram lanche 
especial, muitas brincadeiras 
e um SHOW INCRÍVEL DA 
LUNA!!! 

ENQUANTO ISSO NO COLÉGIO... 

A saúde começa pela boca! 
  
Com o trabalho e dedicação da Odontopediatra Dra. Dielli 
Simões, na semana do dia 24/10 à 28/10 os alunos receberam 
informações para conhecer e aprender sobre hábitos 
saudáveis de higiene bucal com o auxílio do projeto “Sorriso 
Saudável, Futuro Brilhante” da Colgate. 

SAÚDE 

Teatro de 
fantoches sobre 
a importância de 
ter uma boa 
saúde bucal, 
representado 
pela turma do 
integral. 

SEMANA DOS BONS DENTES 



JOGOS DE TABULEIRO 

Alunos do Ensino Fundamental 
Integral da Oficina de Teatro, 
apresentaram a tradicional peça  
 “Os Saltimbancos”, que através de 
seus personagens, mostra a luta do 
homem contra qualquer tirania.. 

PERÍODO INTEGRAL 

A turma do Maternal plantou, cultivou e 

tiveram como resultado lindos alfaces da 

horta. Neste dia todos comeram no almoço 

o alface colhido! 

Alunos do Nível 2 integral em atividades de vida, corpo e movimento... 
O descobrimento do corpo na educação infantil se justifica pela necessidade de enfatizar, a 

partir de observações, a necessidade de a criança conhecer as funções de seu corpo e 

estabelecer relações de movimento que pertencem ao indivíduo em sua totalidade, 

revelando sentimentos, emoções, experiências vivenciadas por ela assim como a 

importância de criar hábitos e atitudes integradas ao corpo, possibilitando a construção da 

personalidade e da identidade; em outras palavras, se redescobrir. 
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TEATRO – OS SALTIMBANCOS 

AULA DE MÚSICA 

OFICINA DE ARTES 

CULINÁRIA - MINIMATERNAL EDUCAÇÃO FINANCEIRA 



DEZEMBRO...FÉRIAS NA ESCOLA!!! 

ACONTECE NO... 

DESTAQUE 
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FORMATURA 2016 

De 19/12/2016 à 
27/01/2017 

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.

Tomamos como base o livro  
”OS SONHOS DE ARMANDO”, da autora Mônica 

Guttmann, para deixar as nossas férias ainda mais 
divertidas. 

FOI INCRÍVEL!!! 

PIQUENIQUE AMIGO SECRETO 

Formandos do Nível 2,  5° ano,  
seus pais e convidados, se 
emocionaram com a colação de 
grau e se divertiram no jantar 
dançante que aconteceu no 
Restaurante Florestal. 

Formatura, momento único, onde as sensações 
vividas são inexplicáveis, pois é momento de 
deixar as lágrimas e os sorrisos falarem e 
transparecer a alegria das batalhas vencidas, das 
dificuldades superadas e contemplar o brilho 
resplandecente da conquista alcançada. 

TEATRO DE SOMBRAS 



DIA DAS 
MÃES 

UMA NOITE DE 
GRANDES EMOÇÕES!!! 

PRÓXIMA EDIÇÃO: 
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O GRANDE BAILE TÃO 
ESPERADO PELOS ALUNOS!!! 

A DOCE DATA 
COMEMORADA COM UM 
SABOR DE QUERO MAIS!!! 

UM DIA DELICIOSO EM 
FAMÍLIA, COM GRANDES 

DANÇAS E UM LINDO 
CASAMENTO!!! 

PROJETO VOLTA ÀS AULAS, UMA 
SEMANA MUITO ESPECIAL!!! 

Julho, férias na escola: 
música, teatro, culinária e 

muita diversão para os 
alunos!!! 

Desfile das profissões dos 
papais!!! 

COLÉGIO BRINCANDO DE APRENDER SÃO BERNARDO SS LTDA 
CNPJ: 03.912.269/0001-32.  Telefone: (11) 4347.6533  (11) 4347.6533 

Av. Miro Vetorazzo, Portaria: R. Ferdinando Demarchi, 51 -  Demarchi - SBC / SP - CEP: 09820-130 

Aut. para o func. dos cursos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Portaria nº 034/2011 da Diretoria de Ensino da Região de São Bernardo do Campo. 

Publicado no DOE 08/10/2011. 

 

ALÉM DO... 

TEREMOS... 

NO 


