
Muro da Saudade
 

  Tradicionalmente, os alunos e alunas do 9º

ano se despedem da escola deixando de

herança suas intervenções artísticas no

chamado “Muro da Saudade”. Quem passou

pela escola, nesta reta nal, pôde acompanhar

a dedicação da turma às suas produções

artísticas. 
Leia mais →

Mostra Virtual de Teatro
e Lançamento do Livro
do Final do Ano
 

  Para fechar o ano, a nossa tradicional Mostra

de Teatro tornou-se virtual! Sob a orientação

do professor de teatro David, as turmas do

Fundamental se envolveram para a realização

desse grandioso evento virtual. O mais

encantador de todo processo de encenação e

estudo das obras literárias foi ver o quanto a

desenvoltura artística dos alunos a rou.

Além disso, as turmas do 1º ao 9º ano também

nos presentearam com a escrita de suas belas

histórias que foram, novamente, para o já

famoso Livro do Final do Ano.  
Leia mais →

Lições aprendidas 
em 2020
 

  Chegamos ao nal deste ano que nos

provocou, de maneira intensa, diante de tantos

desa os! A cada etapa vencida, nos

fortalecemos enquanto pessoas pertencentes

a esta comunidade escolar tão especial.

Gestores, professores, alunos, famílias e

demais colaboradores puderam entender cada

dia como um passo importante a ser dado.

Diante desta compreensão, colhemos boas

lições que carão para o futuro. 
Leia mais →

Veja o que alguns alunos, familiares e membros da nossa equipe falam sobre a
experiência vivenciada durante este ano de 2020.

Que 2021 proporcione mais momentos juntos e novas oportunidades de trilharmos o caminho de

um ensino que constrói pessoas mais conscientes, felizes e autônomas tanto para continuar

aprendendo, sempre, como para saber conviver de maneira ativa em sociedade.  

Desejamos a todos um ano novo melhor e que possamos, em breve, voltar a nos abraçar! 
❤ 

Literatura infantil: 5 dicas de crianças
sobre bons livros para crianças

Matrículas 2021: o que você precisa
saber sobre a volta às aulas?
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