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Mais um #tbt para relembrar os melhores momentos 

do nosso mês de outubro. Vem com a gente! 

Toda criança 
tem direitos!
 

    Imagine um mundo em que todos os direitos

das crianças são respeitados. Já pensou nisso?!

Os alunos da Educação Infantil também

idealizaram esse cenário na Semana da

Criança deste ano. Eles também puderam

entender onde começa e onde terminam seus

direitos. Assim, se inspiraram a lutar por seus

lugares no mundo.

Programação divertida 

   A Semana da Criança teve banho de

mangueira e degustação de picolés, que nesse

calorzão fez o maior sucesso com a criançada;

torta na cara, com direito a muito chantilly e

gargalhadas; guerra de balões, uma verdadeira

aventura para acertar uns aos outros com

muito respeito e carinho; todo tipo de corridas

e muito mais.  
Leia mais →

Confraternização da 
equipe Casa Escola 
 
    No �nal de outubro nossa equipe se reuniu

para um momento de confraternização.

Estávamos mesmo precisando dar uma pausa,

para olharmos um ao outro com mais calma e

cuidado, e assim foi feito.  Entre aulas de

hidroginástica, yoga, vôlei e meditação, foi

possível  aproveitar ao máximo os momentos

de conexão e lazer. Somos uma verdadeira

família e aprendemos todos os dias a respeitar

nossas individualidades e a conhecer os limites

de cada um. 
Leia mais →

O professor e as 
novas tecnologias
 

   Metodologias ativas, trabalhos virtuais em

grupos, �lmes, análises de textos e criação de

mapas mentais. As salas de aula ultrapassaram

os limites físicos e se tornaram, em parte,

virtuais. E os professores apostam no

aprimoramento do uso dessas tecnologias

como parceiras do ensino.  

   Nossa equipe de educadores está cada vez

mais antenada com as tecnologias e os nossos

alunos somam com os seus saberes.  Com as

tecnologias, a interação em sala de aula tem

mudado. Os alunos são mais provocados a se

tornarem protagonistas de seus próprios

processos de aprendizagem. 
Leia mais →

Educação Ambiental:6 �lmes
infantis para ensinar sobre
natureza e preservação

Como ensinar a criança a
compartilhar: 5 ensinamentos
para pôr em prática

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

Candelária, Natal - RN

https://casaescola.com.br/2021/11/16/toda-crianca-tem-direitos/
https://casaescola.com.br/2021/11/19/confraternizacao-da-equipe/
https://casaescola.com.br/2021/11/22/professor-novas-tecnologias/
https://blog.casaescola.com.br/educacao-ambiental/
https://blog.casaescola.com.br/como-ensinar-a-crianca-a-compartilhar/

