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Registros:
A Primavera chegou no Integral!

Painel de Artes do 6º ano (detalhe): ‘‘Nós, humanos, pelos cinco connentes’’.

Maternal I ‘‘deitando e rolando’’ na brincadeira.
A Educação Infanl comemorou a chegada da
Primavera com muita alegria e entusiasmo! No dia tão
esperado, todas as crianças estavam felizes, com
roupas ﬂoridas!
Em uma festa "pra lá de animada", ﬁzeram a
brincadeira cantada "a linda rosa juvenil", além de
outras bem animadas. Por ﬁm, todos se deliciaram com
um gostoso lanche colevo, trazido pelos próprios
alunos.

Alunos do Integral brincando com o ‘‘Super Fogo’’.

Eleição dos bichos - Pré II

Talentos na ‘‘Galeria de Artes’’ (EFII e EM).

Mural comemoravo: Dia dos Professores.

Com a chegada das eleições 2018, as turmas do
Pré II conheceram o livro “Eleição dos bichos”, da
editora Companhia das Letrinhas. As crianças
conversaram bastante sobre esse assunto e depois
parciparam de uma grande votação sobre os bichos
na ﬂoresta.
Nossos pequenos eleitores se prepararam para
tomar suas decisões, apreciando muito discur sobre
as regras e as propostas dos animais para proteger e
preservar a a natureza. Foi uma avidade repleta de
consciência ambiental e muito respeito ao próximo!
Elas adoraram!”

Com a parcipação dos dois segmentos de ensino do turno da manhã, EF.II e EM., realizou-se na tarde do
sábado, 20 de outubro, a "Mostra de Conhecimento", com a parcipação das disciplinas das áreas de
Linguagens/Artes, Ciências Humanas, além de Informáca/Robóca e LIV. Um público bastante expressivo,
composto por pais, responsáveis, alunos e a comunidade escolar em geral pôde apreciar os trabalhos expostos
e parcipar das oﬁcinas, interagindo na produção e troca de conhecimento.
Essa "Mostra" foi a culminância de todo um trabalho desenvolvido ao longo de 2018, expresso nas mais
diferentes linguagens e formas. Criavidade e capricho no planejamento e realização das avidades que foram
apresentadas nas salas, anunciadas nos páos e corredores, marcaram essa tarde. No Auditório, o "Sarau
Literário" contou com a apresentação de alunos que recitaram poemas, ﬁzeram leitura de textos arscos, de
professores que, junto com seus alunos, cantaram músicas em meio à declamação de textos poécos, sob o
aplauso animado de todos que presgiaram o evento. A ele se seguiu o trabalho de História, que constou
também de recitação de poemas e musical com danças. Esse trabalho foi a terminalidade de uma pesquisa
sobre os Direitos Humanos nos connentes com um documentário produzido pelas turmas que se dividiram
nos estudos e na mostragem sobre cada connente.
O envolvimento de todos os parcipantes e do público espelhou a qualidade do que foi preparado e
apresentado nesse dia!
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Um Outubro Criativo! - Pré I

Desenho de observação na aula de Artes. (6º ano - EFII)

Cinema com pipoca para o Maternal I.

Miniempresa cangaru S. A./E

No mês de outubro, o Pré I parcipou de
avidades diferenciadas.
Na "Semana da Criança", aconteceu o "Dia do
Circo"! - uma óma oportunidade para valorizarmos a
cultura circense e incenvarmos a apreciação e a
diversidade nesse contexto de imaginação, fantasia e
brincadeira.
Arte também é diversão! Despertando a
sensibilidade que existe em cada criança, cavaletes,
papéis e ntas foram disponibilidados, fora das salas de
aula, para que os alunos pudessem se expressar.
Depois, foi montado um grande painel no páo,
expondo as "obras" dos nossos arstas-mirins.
Num dia de jardinagem, os alunos plantaram
rúcula, o que despertou grande interesse pela
preservação do meio ambiente, além do
reconhecimento da importância das plantas em nossa
vida.

No dia 25 de agosto de 2018, a Cangaru brilhou
na Feira de Miniempresas, evento que acontece
anualmente no Downtown. O sucesso dessa
parcipação foi grande: todas as cangas (produto
fabricado e comercializado) foram vendidas na ocasião.
No dia 4 de setembro, encerramos o período
de vendas no prédio-matriz da Ipiranga, em São
Cristovão. Como de praxe, o estoque foi esgotado.
Fechando o programa com chave de ouro,
estreamos o mês de outubro encerrando um capítulo.
Dia 01/09, a Cangaru marcou presença na cerimônia de
formatura das miniempresas do Rio de Janeiro 2018.
Além dos cerﬁcados, levamos para casa o terceiro
lugar na categoria "melhor relatório". Os quatro meses
e 15 jornadas se traduziram da mais expressiva forma,
com sucesso e reconhecimento!

‘‘Visita’’ especial dos mascotes do LIV (EFI).

5º ano aprendendo sobre o Colégio (Francês/CDM).

Palestra do Dr. Daniel Becker

Festa do Boi - 1º ano (EFI)
Peça teatral ‘‘O fundo do mar’’ para a EI.

Projeto social (EFI): entrega de doações.

Na terça-feira, dia 16/10, recebemos, em
nosso Auditório, a visita do Dr. Daniel Becker, pediatra e
escritor, para uma palestra que foi feita para os nossos
professores, às 19 horas, sobre o tema "Sociedade,
Família e Escola: responsabilidade na construção do ser
humano". À fala do Dr. Daniel seguiram-se perguntas e
colocações do público presente, sempre respondidas
ou comentadas com a tranquilidade, conhecimento e
lucidez do palestrante.
Pioneiro da Pediatria Integral, ele apresentou
uma visão inovadora da saúde, que permite o
engajamento de indivíduos e organizações em uma só
cidade mais saudável e sustentável.

Alunos do EFI brincando com crianças da Creche Sant’Anna.

