
Ciberbullying é coisa séria!
 

  As nossas crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos aos perigos virtuais. Por isso,

buscamos sempre conversar com os estudantes sobre o uso consciente das redes sociais e da

internet. Faz parte da nossa pedagogia promover empatia e saúde mental entre os nossos alunos,

missão que dividimos com as famílias. 

  Diante desse contexto, nossa psicóloga, Juliana Guedes, convidou Débora Sampaio, mestre em

psicologia da adolescência, e juntas realizaram uma roda de conversa para abordar os temas bullying

e cyberbullying com as turmas do Fundamental 2. 

  "Oportunizar esses momentos ajuda a criar um espaço de con ança que
aproxima os alunos da equipe escolar”, a rma Juliana. 

  Fazer re exões como essa, dispara um alerta em todos nós: nossas crianças e adolescentes

necessitam de atenção e cuidado também no mundo virtual. Por isso, propomos uma parceria entre

a equipe Casa Escola e as famílias, a m de conscientizar nossas crianças e adolescentes, ainda

imaturos para o uso livre e sem supervisão das tecnologias, para um uso saudável. As conversas com

a psicóloga são os primeiros passos dessa parceria. Vamos juntos? 

 Leia mais →

Quantas histórias 
cabem na mala? 
 
  Uma mala cheia de boas histórias passeia

pelos corredores da Educação Infantil. O

projeto literário “Quantas histórias cabem na

mala?”, foi pensado e desenvolvido pelas

professoras da biblioteca que tiveram a ideia

de incentivar a prática da leitura dando vida a

contos e crônicas. 

  Do interior da mala saem fantoches, objetos e

materiais lúdicos que criam personagens e

cenários novos em meio à contação de muitas

histórias. 
Leia mais →

Você conhece os 
tesouros do Egito? 
 
  A turma do 1º ano vespertino tem estudado

sobre os tesouros do Egito. A história do

hieróglifo e a evolução do papel foram os

primeiros assuntos abordados em vídeos e

pesquisas trabalhados em aula. 

  Durante as investigações, os alunos se

aprofundaram nas informações sobre o papiro,

bra que era utilizada para confecção não só

de papéis mas também de sandálias, cestos,

cordas etc. A turma embarcou na aventura de

confeccionar seus próprios papiros de papel. 
Leia mais →

Esporte e solidariedade
no JIECE 2021
 

  Alunos e professores participaram de mais

uma edição dos Jogos Internos da Casa Escola,

o JIECE 2021. O evento reuniu esporte,

solidariedade e muita diversão. Cheios de

energia, nossos alunos aproveitaram as

atividades com segurança e muita disposição 

  Além das atividades, as equipes, que tinham a

missão de arrecadar livros e brinquedos em

uma verdadeira campanha solidária, doaram

mais de 900 itens que foram entregues às

crianças atendidas pelo Grupo de Apoio à

Criança com Câncer. 
Leia mais →

Reconstruindo
civilizações 
 
  O mundo dos jogos virtuais nunca esteve tão

presente na vida dos nossos jovens. Já

imaginaram tudo que é possível fazer dentro

desse universo? Os alunos do 6º ano uniram

tecnologia, conhecimento e criatividade em

uma atividade sobre civilizações antigas e o

resultado cou incrível! 

  Antenados e em dia com os avanços da

tecnologia, durante a aula de história, a turma

decidiu criar, a partir do Minecraft,

ambientações que representassem essas

civilizações. 
Leia mais →

Pequenos cientistas 
 
  Os alunos do G4 e G5 da tarde mergulharam

no universo do corpo humano. São pequenos

cientistas que fazem suas descobertas,

motivados por muita criatividade e

imaginação. A professora Amanda conduziu as

crianças nas atividades, mas são elas mesmas

que se empenham em fazer ciência.  

  Movidas pela curiosidade e pelo fascínio em

desvendar o corpo humano, através de

diversas dinâmicas que envolveram atividades

lúdicas e sensoriais, as crianças exploraram

cada detalhe e se surpreenderam durante o

processo de investigação. 
Leia mais →

Como dosar o uso de eletrônicos pelas
crianças?

Como estimular a criança a beber mais
água?
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