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Nós não aprendemos com a experiência. 

Aprendemos refletindo sobre a experiência.
John Dewey



Celebration of Practice
Destacamos realizações feita por nossos alunos sob a tutoria dos educadores.

Qual é o movimento?

Os estudantes da 1ª série do Ensino Médio estão 

vivenciando o Novo Ensino Médio, com estudos 

muito mais aprofundados sobre os conhecimentos 

adquiridos nessa etapa de aprendizagem. Um bom 

exemplo é o experimento da análise de 

movimentos dos corpos, desenvolvido com a 

orientação do Educador Seiji,  no itinerário de 

Ciências da Natureza, em que observaram o 

movimento de uma esfera de metal e de uma 

bolha no interior de um tubo com óleo.

A prática veio após a realização de aulas teóricas 

anteriores, nas quais os conceitos de velocidade 

média e tipos de movimento já haviam sido 

discutidos. O experimento seguiu a linha do 

Laboratório Aberto, no qual não se oferece ao 

estudante um roteiro previamente elaborado pelo 

educador, mas uma pergunta norteadora: “Que 

tipos de movimento apresentam a esfera e a 

bolha no interior do tubo?”.



OS MAKERS DO MORUMBI SUL

Por meio de uma atividade lúdica, colocamos a 

”mão na massa” para formar pessoas de 

atitude: acreditar, planejar e persistir para 

conquistar. A metodologia dos cursos  Maker, 

adotada no Colégio Morumbi Sul e conduzida 

pelas educadoras Luiza Melão e Fernanda 

Grecco, é centrada na condução do processo 

de criação de forma organizada e estratégica. 

As temáticas visam potencializar o aprendizado 

de forma significativa embasada no conceito de 

Aprendizagem Criativa.

A oficina Maker com sua diversidade de 

materiais e ferramentas, fomenta a criação a 

partir de um ambiente de estímulos, no qual 

utilizamos os micromundos como modo de 

introduzir a intencionalidade, desenvolvendo 

as habilidades socioemocionais e trabalhando 

os aspectos cognitivos de nossos Makers.



Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos

Mural da Descoberta 

Durante o mês os estudantes do 1º B 

fizeram novas descobertas e a 

professora disponibilizou materiais 

para cada um expressar à sua maneira 

o que aprenderam. Uma atividade livre 

foi o espaço para o protagonismo do 

estudante no chamado Mural da 

Descoberta. 

O sorriso de Mona Lisa

O sorriso enigmático e a expressão serena, tão 

características da obra de Leonardo da Vinci, foram o 

desafio para os estudantes do 1º ano A ao estudar a 

pintura da Mona Lisa. 

Eles analisaram, discutiram e se inspiraram na obra 

para criar a própria Arte, depois exposta em mural, 

usando a criatividade e autonomia para se 

expressarem. E a grande questão que movimentou os 

estudantes e os fez discutir e refletir foi desvendar  

“qual o mistério oculto no sorriso da Mona Lisa”?

Com a inversão de papéis, o aluno Heitor falou que adora aprender sobre como 

contar o tempo e logo pegou o calendário para mostrar à turma os dias da semana, 

meses e ano. Já a  Alice usou as Barras de cuisenaire, usadas no ensino da 

Matemática, para mostrar o quanto elas valem,  compondo e decompondo os 

numerais, explorando a variedade de conceitos matemáticos e desenvolvendo o 

raciocínio lógico Ao apresentar para  os amigos o estudante compartilha a 

experiência do aprendizado, 

Educadora responsável Carol Bohone

Educadora responsável Natália Benício



Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

No Berçário MS, acolhimento e alegria
Crianças pedem afeto e cuidado. No Berçário MS, o 
acolhimento socioafetivo se faz presente em 
diversas rotinas do dia a dia, entre elas a aula de 
Educação e Movimento, que os bebês adoram. 
Leia mais

Confira mais notícias no site: https://morumbisul.com.br

Quanto dura uma volta ao mundo?
Os estudantes dos terceiros anos, ao estudar o 
Planeta Terra, tiveram o desafio de construir 
foguetes de papel para verificar a sua performance 
de velocidade e quais modelos cobririam uma 
distância maior. É claro que
Leia mais

Investigações químicas

No novo Ensino Médio, em que as abordagens 

educacionais envolvem muito o protagonismo e a 

prática dos estudantes, em eletivas de Ciências da 

Natureza, a turma está trabalhando o tema 

“Análise e Investigações Químicas” … 

Leia mais

https://morumbisul.com.br/bercario-acolhimento/
https://morumbisul.com.br/bercario-acolhimento/
https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/quanto-dura-uma-volta-ao-mundo/
https://morumbisul.com.br/quanto-dura-uma-volta-ao-mundo/
https://morumbisul.com.br/investigacoes-quimicas/
https://morumbisul.com.br/investigacoes-quimicas/


O sol e as sombras

Para trabalhar conceitos como esfericidade da 

Terra, marcação de tempo, luz, sombras e 

posicionamento do Sol em relação à Terra, os 

estudantes dos 6ºs anos saíram das salas e foram 

até a quadra aberta do

Leia mais

Confira mais notícias no site: https://morumbisul.com.br

Estímulo ao desenvolvimento

Em uma atividade livre de Arte, as crianças do 

Berçário foram à Minicidade MS para “brincar” 

com água e pintura no azulejo. Ao brincar com 

tinta, as crianças são estimuladas a desenvolver a 

coordenação motora,

Leia mais

Mensagem a uma pessoa especial

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, os 

4ºs anos produziram mensagens afetuosas à figura 

de suas mães. No “envelope do amor”, palavras, 

frases e recadinhos de carinho e agradecimentos 

para uma pessoa muito querida

Leia mais

Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

https://morumbisul.com.br/o-sol-e-as-sombras/
https://morumbisul.com.br/o-sol-e-as-sombras/
https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/estimulo-ao-desenvolvimento/
https://morumbisul.com.br/estimulo-ao-desenvolvimento/
https://morumbisul.com.br/mensagem-a-uma-pessoa-especial/
https://morumbisul.com.br/mensagem-a-uma-pessoa-especial/


O Simulado SOMOS Enem está chegando! 
A aplicação do simulado será on-line no Plurall.

➡ Novo ambiente de simulados e provas: https://youtu.be/2vWALWYRZZI 
➡ Tutorial de como acessar e realizar simulados: http://bit.ly/tutorial-simulado

Destinado a todos os estudantes do EM, excelente 
oportunidade para avaliar seus conhecimentos e analisar em 
quais disciplinas precisará de maior foco.

Árvore Livros, duas plataformas voltadas para a promoção da leitura. Por meio 
delas os estudantes são conectados ao universo literário, de maneira prática e 
simples, com acesso a uma biblioteca virtual de mais de 30 mil títulos, entre 
autores nacionais e estrangeiros, e uma vasta rede de periódicos que irá mantê-los 
informados e atualizados sobre os principais acontecimentos mundiais.

Par Literatura e Árvore Livros
A partir deste ano o Colégio Morumbi Sul 
incrementou os esforços para tornar seus 
estudantes ainda mais envolvidos com a 
leitura de livros e periódicos, de forma a 
conectá-los com o universo literário e as 
atualidades, tão importantes para a sua 
formação global. Para isso trouxe para seu 
projeto pedagógico a Par Literatura e a 

Ser professor é ter papel ativo no desenvolvimento de 
diferentes habilidades de uma criança e participar da 
formação de indivíduos que constituem nossa sociedade, 
por esta razão nosso time estará no dia 13/03 
aprimorando suas práticas pedagógicas em mais uma 
etapa da formação de educadores Bilíngue ministrada por 
nossa parceira BE - Bilingual Education.

🗓  14/03 (Domingo) 

⏰ das 13h às 18h30

Formação de Professores Educação Infantil Bilíngue 13/03

https://youtu.be/2vWALWYRZZI
http://bit.ly/tutorial-simulado


PASTA PORTFÓLIO
Esta semana os estudantes do Colégio Morumbi Sul 
receberam a pasta portfólio, um instrumento de 
identificação da qualidade do ensino por meio da 
avaliação de desempenho do estudante e do educador. 
Serve para que os pais acompanhem o progresso dos 
filhos e para que os filhos também tenham um registro 
desse progresso, por isso estará disponibilizada para 
consulta ao término de cada trimestre. Mas, ressaltamos, 
mais importante do que avaliar é tornar o estudante 
consciente de sua evolução e dos conhecimentos obtidos

Programa Internacional - Convite para o High School
O Colégio Morumbi Sul oferece em sua proposta o Programa de Ensino 
Internacional, com dupla certificação ao término do Ensino Médio/High School. 

Confira o que nos informa o 
representante da provedora de 
ensino americano ASI - 
Advantages School International, 
Eduardo Trindade.
Assista em: 
https://youtu.be/nckRWXzAaMA

Guia da Família 2021
O Colégio Morumbi Sul atualizou o Guia da Família versão 
2021, com informações de interesse sobre a vida escolar 
do estudante, normas, procedimentos, critérios de 
avaliação, formatos de aulas, horários, Período Estendido, 
Programa Internacional e muito mais, tudo para que a 
família e os estudantes estejam alinhados com as 
informações de interesse. Estará disponível no MENU da 
AGENDA DIGITAL MS na próxima semana.

https://youtu.be/nckRWXzAaMA


14/03 - Dia do Pi

14/03 - Dia Nacional da Poesia

14/03 - Dia Nacional dos Animais

15/03 - Dia da Escola

16/03 - Dia Nac. de Conscientização 

              sobre as Mudanças Climáticas

17/03 - Dia de São Patrício

20/03 - Início do Outono

21/03 - Dia Universal do Teatro

21/03 - Dia Mundial da Terra

21/03 - Dia Contra Discriminação Racial

21/03 - Dia das Florestas e da Árvore

14/03 - Valentina Camilo  - K5 B

14/03 - Helena Gomes  - 2º D

15/03 - Gabriela Ikeda - 3º A

15/03 - Gustavo Oliveira - 3º B

15/03 - Luiza Silva - 5º B

16/03 - Sara Takeuchi - 2ª EM A

16/03 - João Aguiar - 3ª EM A

17/03 - Julie Santos  - K5 A

17/03 - Maurício Marques - 2º D

17/03 - Viviane Leite - 7º A

18/03 - Davi Oliveira  - 1º A

18/03 - Emily Katzinski - 5º A

18/03 - Sarah César - 6º A

18/03 - Andrew Santos - 3º A

19/03 - Cecilia Pereira - K3 A

19/03 - Samuel Aguiar - 3º B

19/03 - Felipe Gaston - 5º B

19/03 - Letícia Rocha - 7º A

Useful links Artigos e reportagens externas recomendadas para leitura.

Put this on your calendar

➡ Mutações e variantes do coronavírus

O The New York Times forneceu uma excelente explicação sobre como o coronavírus evolui. 

Link: https://www.nytimes.com 

➡ Quer conhecer a Pinacoteca e não pode ir devido à fase Vermelha? 

Acesse Pinacoteca de São Paulo e faça uma visita virtual.

➡ EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO 21 

https://socioemocionais.porvir.org 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html?smid=em-share
https://artsandculture.google.com/streetview/pinacoteca-do-estado-de-s%C3%A3o-paulo/ogFzI8ChtO96vg?hl=pt-BR&sv_lng=-46.6340755&sv_lat=-23.5340707&sv_h=-51.028197428014096&sv_p=-8.76611926397895&sv_pid=7OhMa0-6_TA4QfIcBkJV9Q&sv_z=0.9999999999999997
https://socioemocionais.porvir.org


Acompanhe nossos canais de comunicação
clique nos ícones:

@COLEGIOMORUMBISUL

https://morumbisul.com.br/revistasms/
https://www.facebook.com/ColegioMorumbiSul
https://www.instagram.com/colegiomorumbisul/
https://www.linkedin.com/company/col%C3%A9gio-morumbi-sul
https://www.youtube.com/channel/UCzg-pzyMImGyy5uPyY2P7lw/featured
https://photos.app.goo.gl/SScTs5FNi2mVz8c2A
https://morumbisul.com.br/category/noticias/

