
Tempos de readaptação 
 

  Estamos todos nos readaptando! O balanço do retorno às aulas do segundo semestre nos trouxe

uma série de re exões, readaptações e novos desa os no decorrer desse último mês. Com o avanço

da vacinação contra a Covid-19, muitas famílias têm sentido segurança para enviar seus lhos às

aulas presenciais. Há mais de um ano na modalidade do ensino remoto ou até sem aulas, tem sido

necessária uma espécie de readaptação para acolher a chegada dos antigos e de novos alunos. 

  Tem sido uma preparação de ‘volta às aulas’ diferente da de outros anos. Muitas crianças caram

isoladas por bastante tempo, e o único local de socialização extra núcleo familiar é a escola. Neste

cenário tão cheio de mudanças, aqui na Casa Escola nos mantemos sempre atentos, com uma

preparação da equipe pedagógica, que precisa se atualizar constantemente. A nal, esse retorno do

remoto ao presencial acontece tanto para as crianças, como também para a equipe pedagógica. 

 Leia mais →

Atletas graduados 
 
  Por semanas, os alunos aprenderam,

absorveram e executaram as posições,

amortecimentos de quedas e projeções

adequadas para a tão aguardada troca de

faixa. Devido à pandemia, as atividades

relacionadas à prática esportiva precisaram se

reinventar e, para a cerimônia da promoção da

faixa, não foi diferente. Por isso, registramos

aqui os nossos parabéns aos alunos e alunas

que obtiveram nova graduação no Judô! 
Leia mais →

Como são 
criadas as leis?
 

  Muito além dos muros da escola, para

entender mais sobre a importância das leis na

organização da sociedade, a curiosidade em

busca do conhecimento levou a turma do 5°

ano matutino a imergir na esfera das

autoridades governamentais.  

  Com a mediação da professora Verônica, os

alunos realizaram discussões sobre a

organização dos três poderes: Legislativo,

Executivo e Judiciário. E se aprofundaram nas

pesquisas sobre o Poder Legislativo a nível

federal, estadual e municipal. 
Leia mais →

O cina de 
Musicalização 
 
  “Se a música é o alimento do amor, não parem

de tocar…”, já dizia Shakespeare. Para muitos, a

música também é refúgio, diversão, estudo,

re exão e até símbolo de luta.  

  Diante desses inúmeros benefícios, além da

musicalização que já integra a grade curricular,

a Casa Escola disponibiliza aos alunos e

público externo, O cina de Musicalização, um

“plus a mais” na formação da garotada. 
Leia mais →

 

Crianças e animais de estimação: 7
benefícios desse convívio
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