Sigamos
juntos
Ansiosos pelo retorno e chegada dos nossos
alunos, estamos abertos aos desaﬁos que virão
durante o ano letivo de 2020, prontos para seguirmos em parceria com as famílias na importante missão de educar seus ﬁlhos. Para isso, entendemos que é preciso tolerância e respeito
como mote de vida.
Portanto, sigamos atentos aos desaﬁos que
as crianças nos trazem, sejamos mais ouvintes,
pois na escuta elas têm muito a nos dizer. Elas
têm o poder de nos tirar da zona de conforto, e
há muito o que se aprender com isso.
É importante que as famílias se mantenham
próximas umas das outras, dividindo a convivência entre seus ﬁlhos e entre si. Desta forma, aperfeiçoamos as relações e nos fortalecemos para,
juntos, formarmos uma rede mais unida e
solidária na longa caminhada da Educação. Sejamos mais gentis e cada vez mais sustentáveis,
tanto na escola quanto nos lares.
Nesta expectativa, damos as boas-vindas às
novas famílias que chegam e as convidamos
para se juntarem a nós a ﬁm de comemorarmos
cada conquista dos nossos alunos na trilha do
amadurecimento.

Novo laboratório de
Ciência e Tecnologia
O ano de 2020 começa com uma novidade: a
reforma do Laboratório de Ciências e Tecnologias. A nova estrutura vai possibilitar um espaço
multidisciplinar cheio de novos recursos e inúmeras ferramentas, para que os alunos possam
colocar a mão na massa com mais liberdade, apropriação e segurança, em um espaço dedicado, especialmente, à materialização das ideias.
Agora é só aguardar a chegada da garotada e
sua inﬁnita criatividade. Com a repaginação do
espaço e a introdução do Arduíno (plataforma de
prototipagem eletrônica de hardware livre e de
placa única) e a impressora 3D, de maneira mais
sistemática, o trabalho com as tecnologias será
ampliado à visão maker.
Desta forma, os alunos poderão unir a criatividade ao conhecimento e se tornarem mais
autônomos em suas próprias criações, observando a dinâmica natural em seu meio através da
Ciência

Novidades
na OCA
Para quem ainda não sabe, em 2019, ganhamos um nome próprio e uma marca para as atividades extracurriculares que acontecem na
escola - A OCA - Oﬁcinas Corporais e Artísticas.
E em 2020 teremos mais novidades. Além do
judô, capoeira, natação, yoga (adultos e alunos),
vôlei, basquete e música, a OCA amplia as suas
modalidades à dança, cirquinho para os
pequenos e dança aérea para adultos.
Outra novidade que acontecerá na área da
música, às sextas-feiras a partir das 11h40, é a formação do coral com a professora Angelita.
Preparem-se que em fevereiro vamos
começar!
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