
A educação pode tudo:
ela faz dançar os ursos.
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Celebration of Practice
Destacamos realizações feita por nossos educadores e que se refletem na aprendizagem

TEATRO EM ALTA
O educador Wellingthon, também 

conhecido como Tom, é o nosso 

professor de Arte e também do curso 

de Teatro.

Assista a cena no link*:
https://www.youtube.com/watch?v=p92oYsejkfo

O solo KAPUTT - Maternidade Pós-Guerra dirigido pelo professor de Teatro e Artes, 

Tom Rezende, participou no dia 06 de março do 2º Festival Cenáculo de Solos do Rio 

de Janeiro e consagrou-se campeão pela votação popular. 

A partir de relatos de mulheres que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial 

contidos no livro “A guerra não tem rosto de mulher”, de Svetlana Aleksiévitch, o 

espetáculo aborda questões acerca do feminino. Tom é fundador e diretor artístico 

da Cia do Voo de Teatro e em uma trajetória de três anos conquistou 31 prêmios e 

24 indicações artísticas, sendo cinco como Melhor Diretor e dois como Melhor 

Cenógrafo. Em 2021 Tom completa 22 anos de carreira artística, com foco no teatro 

de grupo.

Sem dúvida, o Prof. Tom possui uma excelente experiência 

à disposição dos estudantes Morumbi Sul.

*Sem indicação de faixa etária, mas conteúdo destinado a adultos.

https://www.youtube.com/watch?v=p92oYsejkfo


Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos

Em uma aula de alfabetização em português, estávamos construindo palavras e 

uma das letras era a consoante B. Questionei às crianças se elas conheciam 

palavras com essa letra e aí começaram a surgir opções: bolo, boneca etc..

A pequena Helena falou espontaneamente: 
"urso", ao que eu questionei se ela tinha 
certeza… e a resposta foi categórica: “sim”! 

Mais uma vez perguntei se era urso mesmo que ela queria falar e ela 

confirmou. A essa altura, como a aula era on-line, a mãe começou a rir e falou: 

“bear e não urso”!! Neste momento constatei que em uma programação de 

ensino bilíngue, a mistura de palavras usando português e inglês é corriqueira.  

Mas, para reforçar a informação, fiz o som das duas palavras 

e expliquei que, em português, escrevemos e falamos 

urso, que começa com a letrinha u.

Urso com B ?
Depoimento da educadora MS - Kauana Araújo

Mas que, em inglês, se fala bear 

que começa com b.



Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

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

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS
Você sabia que as avaliações do MS 
possuem um documento norteador para 
elaboração e correção? Com ele 
conseguimos avaliar o desenvolvimento 
de habilidades específicas, visando 
entender a aquisição do estudante 
diante do que aprendeu e como 
elaborou essa questão cognitivamente.

GUARDA-CHUVA LITERÁRIO
Os estudantes dos 6ºs anos irão transformar 
um guarda-chuva em uma peça literária. Além 
de trabalhar a consciência sobre a 
importância da reciclagem e reutilização de 
materiais, trarão conhecimento, poesia e 
sentimento para esse objeto.

FORMAÇÃO EQUIPE BILÍNGUE
A equipe bilíngue MS esteve no 
sábado, 13/Mar, aprimorando as 
práticas pedagógicas e trocando 
experiências em companhia da 
parceira BE - Bilingual School.

https://morumbisul.com.br/category/noticias/


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

Prefeitura de SP antecipa 5 feriados
A Prefeitura Municipal de São Paulo 
anunciou nesta quinta-feira, 18/03, a 
antecipação de cinco feriados para os 
dias 26, 29, 30 e 31 de março, e 1º de 
abril. Somados ao feriado de Páscoa, 
serão dez dias seguidos de recesso com 
o propósito de reduzir a circulação de 
pessoas e evitar a disseminação do 
coronavírus.  
Acesso ao calendário no Menu principal da 
Agenda Digital MS

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

A Terra é… esférica, sim senhor!!!
Os estudantes do 3° ano realizaram diversos 
estudos sobre o Planeta Terra a partir de um texto 
que leram a respeito de algumas pessoas que 
acreditam que a Terra é plana...
Leia mais

Espelho, espelho meu…
Ao trabalhar uma nova etapa do “Projeto – o 
começo da vida … quem sou eu?”, as crianças 
do Berçário MS foram incentivadas a 
reconhecer-se como ser único, por meio de 
fotografias coladas em um…
Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/a-terra-e-esferica-sim-senhor/
https://morumbisul.com.br/a-terra-e-esferica-sim-senhor/
https://morumbisul.com.br/espelho-espelho-meu/
https://morumbisul.com.br/espelho-espelho-meu/


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

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

Alunos analisam teor de açúcar em refrigerante

Os alunos da 2ª série do Ensino Médio participaram 

de uma aula bem prática em Química. Eles foram 

desafiados a analisar o teor de açúcar em uma lata de 

refrigerante. Em outros anos o refrigerante..

Leia mais

Desafios da Física

Para trabalhar uma das características físicas da 

matéria, os alunos do 6º ano, sob orientação do prof. 

Gilson, participaram de uma atividade investigativa, 

começando com perguntas norteadoras: “Por que 

uma pranchinha de isopor consegue flutuar… 

Leia mais

Em cinemática, o pica-pau e a esfera

No Novo Ensino Médio, a turma do itinerário “Ciências 

da Natureza” continua seus estudos na Cinemática. 

Após discussões e experimentos anteriores, os 

estudantes utilizaram um brinquedo artesanal, o 

“pica-pau”, para tentar determinar se…
Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/alunos-analisam-teor-de-acucar-em-refrigerante-2/
https://morumbisul.com.br/alunos-analisam-teor-de-acucar-em-refrigerante-2/
https://morumbisul.com.br/desafios-da-fisica/
https://morumbisul.com.br/desafios-da-fisica/
https://morumbisul.com.br/em-cinematica-o-pica-pau-e-a-esfera/
https://morumbisul.com.br/em-cinematica-o-pica-pau-e-a-esfera/


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

ENEM
No último sábado, 13 de março, tivemos a aplicação da prova P1 para os cursos 

extensivos de Pré-Vestibular. Os alunos que realizaram a prova já podem acessar a 

correção e verificar seu desempenho no item prova corrigida, na plataforma Plurall. 

Devido a problemas técnicos, alguns alunos não conseguiram fazer a prova no 

sábado, 13/03, assim, será oferecida uma nova a oportunidade de realização da P1 

no dia 27/03, das 15h às 20h.  Aproveite esta importante chance de avaliar seus 

conhecimentos e preparar-se para o Enem.

Esperamos desta forma, permitir a todos os alunos que realizem a prova e para os 

que já realizaram e não tiveram um desempenho desejado, a oportunidade de 

refazê-la.

Informações de acesso: Plataforma Plurall, com login e senha do estudante.



20/03 - RAUL SOUSA - 4º ANO B

21/03 - SOFIA BEGONHA - 2ª SÉRIE A

22/03 - HELOISA SENHOR - 1º ANO A

22/03 - GABRIELA JESUS - 3ª SÉRIE A

23/03 - LARA MAGALHAES - 6º ANO B

23/03 - VICTOR AMORIM - 9º ANO A

24/03 - PATRICIA HART - K4 A

24/03 - CLARA DACENZI - 2º ANO A

24/03 - VITORIA ALVES - 8º ANO B

25/03 - MANUELLA LIMA - 2º ANO D

25/03 - ANA CLAUDIA MATIAS - 6º ANO B

25/03 - AMANDA CASTRO - 3ª SÉRIE A

26/03 - CALEBE LIMA - 1º ANO D

26/03 - LARA FARIA - 6º ANO B

26/03 - EDUARDO RIBEIRO - 8º ANO B

26/03 - ELOISA RIBEIRO - 8º ANO B

Useful links Artigos e reportagens externas recomendadas para leitura.

         Put this on your calendar

➡ Declaração Universal dos Direitos da Água →  Clique Aqui

➡  Louvre - Visite as galerias do museu → Clique Aqui

➡  Smart kids - distração garantida  → Clique Aqui

➡  Para entender o Novo Ensino Médio → Clique Aqui

21/03 - Dia Universal do Teatro

21/03 - Dia Mundial da Poesia

22/03 - Dia Mundial da Água

22/03 a 25/03 - Avaliações Objetivas - 1° Tri 

(1° EFAI ao EM)

27/03 - Dia do Circo

Acompanhe nossas redes sociais: 

@COLEGIOMORUMBISUL

PARTICIPAR É 
SIMPLES:
1. Envie, até 07/ABR, uma barra 
de chocolate ao leite de 150g 
(aproximadamente). 

2. Produza um cartão que será 
entregue com o chocolate.

3. A equipe MS fará a entrega 
para as instituições 
selecionadas.

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-universal-dos-direitos-da-agua.html#:~:text=2%C2%BA%20%2D%20A%20%C3%A1gua%20%C3%A9,a%20cultura%20ou%20a%20agricultura
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos
https://porvir.org/5-perguntas-sobre-o-novo-ensino-medio/
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/

