
O mundo em miniatura
 

  Com uma lupa na mão e muita curiosidade na

cabeça, os pequenos do G2 e G3 da tarde

embarcaram em uma grande aventura: a “caça

às formigas”. O desa o era encontrar os

diferentes formigueiros, tanto em casa quanto

no campo da Casa Escola. 

  A pesquisa a esse mundo em miniatura fez

parte do projeto Bichinhos do Jardim. As

crianças decidiram estudar um pouco mais

sobre os insetos a partir das vivências com

alguns bichos, geralmente não visíveis, mas

que também se encontram no Viveiro. 
Leia mais →

Nosso Dia da Família 
 
  O nosso sempre emocionante Dia da Família

não podia deixar de acontecer, mesmo na

modalidade virtual. A programação das turmas

proporcionou momentos de afetividade e

divertimento entre os alunos, seus parentes e

a equipe escolar. 

  As turmas da Educação infantil tiveram uma

programação leve, lúdica e que garantiu boas

risadas. Já no Ensino Fundamental a

programação contou com apresentações de

poesias e mostra de representações diversas

dos alunos sobre Família. 
Leia mais →

Criatividade 
e diversão em 
diferentes linguagens
 

  Deixando um pouco de lado o intenso uso das

telas, as turmas do Fundamental 2 foram

desa adas a uma produção manual contendo

elementos de linguagem e materiais

diversos. O conteúdo foi trabalhado nas aulas

de Língua Portuguesa, resultando em um

encarte informativo no 6º ano e um fanzine nas

turmas do 7º ao 9º ano. 

  Criatividade foi o que não faltou.

Tendo liberdade no uso dos recursos e na

própria organização da página, os alunos

caram animados em produzir um trabalho

criativo como o fanzine.   
Leia mais →

Os alimentos, seus 
nutrientes e vitaminas 
 
  Você sabe bem o que come? Pois os alunos do

2° ano da tarde estão muito bem informados

sobre as vitaminas e nutrientes que compõem

a comida que consomem. Nesses últimos

meses, eles pesquisaram a respeito da origem

dos alimentos, a diversidade da culinária, além

de compartilharem os seus cardápios do

cotidiano. Junto com a professora Mariane, a

turma fez várias descobertas e a pesquisa

ainda vai render um material super

interessante. 
Leia mais →

Alimentação infantil saudável: como
desenvolver bons hábitos
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