
Mãos na terra: 
plantação de milho
 

  Todos os anos, os nossos alunos participam da

tradicional plantação de milho do dia 19 de

março, dia em homenagem a São José.

Segundo a sabedoria e a cultura popular, se

chover nesta data o período de inverno será

bom para as plantações e as colheitas ao longo

do ano aqui no Nordeste. E este ano choveu! 

  As turmas do 2º ano, acompanhadas pelo

professor do Projeto Viveiro, Paulo Emílio,

colocaram a mão na terra e plantaram três

espécies de milho. Será que teremos milho

garantido para o São João deste ano? 
Leia mais →

A mulher e os 
desa os na sociedade 
 
  Em comemoração ao mês da mulher, os

professores do Ensino Fundamental II

trabalharam em março várias atividades e

dinâmicas que homenagearam e discutiram a

presença feminina na sociedade, um tema

atual e importante que despertou a atenção

dos estudantes. Uma dessas atividades

interdisciplinares foi uma mesa redonda online

que reuniu familiares e alunos para uma

conversa com duas convidadas: Cláudia

Gazola, arquiteta, educadora popular e

feminista, e Ely Ramos, professora,

pesquisadora e militante. Foi um importante

momento de construção do conhecimento. 
Leia mais →

Cartas aos 
abolicionistas
 

  Se pudesse voltar ao passado, o que você

gostaria de dizer aos abolicionistas do século

XIX que lutaram contra a escravatura e a

comercialização de africanos? 

  Em resposta a esta pergunta, a turma do 9°

ano, com o auxílio da professora Sabrina,

produziu uma série de cartas a importantes

defensores da causa, como o diplomata e

historiador Joaquim Nabuco, a aristocrata

Maria Tomásia, o farmacêutico José Carlos do

Patrocínio, dentre outros.  
Leia mais →

Uma conversa 
sobre perdas
 
  Será que os animais de estimação vivem para

sempre? Com essa pergunta inicial, os alunos

do G4 e G5 - que pesquisam sobre pets -

abriram um espaço de conversa e troca de

experiências sobre perda. O diálogo teve a

mediação da psicóloga da tarde, Juliana, que,

de maneira leve, abordou o tema do luto com

as crianças. 
Leia mais →

Como estimular a criatividade na
infância?

Conheça brincadeiras da cultura indígena
para se divertir com as crianças

(84) 3207.2183 / (84) 98701.3662 
Rua João Alves Flor, 3711 
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