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

Play the game!
 

  Os alunos do 9º ano inovaram nos estudos da

língua inglesa. Junto à professora Renata,

colocaram em prática o conhecimento do

idioma com a elaboração de jogos de

videogame, sendo todo o conteúdo em inglês.

A turma estava estudando o conteúdo

gramatical second conditional que fala de

situações hipotéticas e acabou embarcando no

mundo dos games. O resultado foi de muita

criatividade. 
Leia mais →

A poesia que une 
o cordel e o hip hop 
 
  Com quantas rimas se faz um cordel? E para

um rap, é muito diferente? Sabia que ambas

produções textuais são mais parecidas do que

imaginamos? Pois é, os elementos poéticos que

unem em semelhança a cultura nordestina com

a cultura do hip hop foi algo que muito

impressionou a turma do 5º Ano vespertino.

Junto com a professora Ysabele, a turma

passou por uma excursão cultural. 
Leia mais →

Paralimpíadas e inclusão
social: uma conversa
sobre o assunto
 

  Antenados com a perspectiva dos Jogos

Olímpicos e Paralímpicos de Verão - previstos

para este ano em Tóquio -, as crianças do G5

matutino se debruçaram em pesquisas e

descobertas sobre as diversas modalidades

esportivas e os benefícios dos exercícios para o

corpo. E, falando em corpo, foi levantada a

seguinte questão: as pessoas com de ciência

praticam esportes? Diante do questionamento,

os alunos foram investigar sobre o assunto e

conheceram a psicóloga esportiva Dalila Ayala,

que por muitos anos fez parte do Comitê

Paralímpico Brasileiro. 
Leia mais →

Uma aventura de 
conhecimentos com 
os super-heróis 
 
  Os super-heróis, sem dúvida alguma, estão

entre os personagens que mais envolvem as

crianças no mundo da fantasia. Mas, além das

histórias de superação e salvamentos nos

lmes, o que mais sabemos deles? Como

nasceram? Existem super-heróis na ‘vida real’?

Essas foram algumas das questões levantadas

pela turminha do G4 e G5 que realizaram uma

pesquisa passeando em diversas áreas do

conhecimento. Um estudo que se transformou

numa verdadeira aventura! 
Leia mais →

Ainda dá tempo de aproveitar nossa Colônia de Férias!  
Clique aqui para conferir a programação e fazer a inscrição. 

Fique atento: de 01 a 09/07 a secretaria funcionará em horário especial, das 7h30 às 17h15.

Como trabalhar a paciência com as
crianças?

A importância da escuta ativa na
educação: como ouvir as crianças?

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

Candelária, Natal - RN
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