
Vamos fazer um #tbt dos últimos acontecimentos aqui na Casa Escola?

Vem ver o circo 
de verdade!
 

  “Vai, vai, vai começar a brincadeira” e os

alunos do G3 e G4 da manhã brincaram e

estudaram sobre o Circo. A pesquisa trouxe

um estudo sobre a origem e história do circo,

conhecendo um pouco sobre a vida circense do

Palhaço Piolin, um verdadeiro ícone que

dedicou toda a sua vida em fazer os outros

sorrirem. Os malabaristas, equilibristas e

acrobatas também foram personagens de

interesse das crianças, e as aulas aconteceram

por todos os espaços da escola com direito a

apresentação circense. 
Leia mais →

Quem sou eu e 
como me vejo? 
 
  Como me vejo? Quais são as minhas

características? O que os outros veem em

mim? Estes foram alguns dos questionamentos

sobre autoimagem trabalhados pela psicóloga

Juliana junto à turma do 1º ano. De

grande importância para a saúde emocional

das crianças, as atividades desenvolvidas

durante o encontro foram repletas de

re exões e partilhas.  
Leia mais →

Nossa caatinga
 

  Caatinga, esse bioma que é único e todo

nosso: não há em nenhum outro lugar do

planeta. Forte e resistente, é inspiração para o

povo que nele vive, o sertanejo, e para todos os

que buscam conhecê-lo mais a fundo. Foi o

caso da turma do 4º ano matutino que, com o

auxílio da professora Suzana, embarcou em

uma viagem de muitas descobertas e

desmisti cação desse universo, sua fauna,

ora e população. 
Leia mais →

#FiqueAtento Nossa volta às aulas está chegando! Na próxima terça-feira, dia
13/07, retornaremos às atividades. Até lá!

Luto infantil: como ajudar as crianças a
lidar com a perda

A importância da educação sexual na
infância e adolescência
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