
É tempo de Páscoa!

MARCH - 22 to 26, 2021 • Trimester 1 

Desejamos a todas as famílias que a alegria da Páscoa 

esteja presente em todos os lares, traduzindo seu 

verdadeiro significado em forma de amor, felicidade, 

compreensão e solidariedade.

Uma feliz Páscoa e o desejo sincero de que a celebração 

em família seja repleta de harmonia e paz.

São os votos do Colégio Morumbi Sul



A educação é a arma mais poderosa que 
você pode usar para mudar o mundo.
Nelson Mandela

MARCH - 22 to 26, 2021 • Trimester 1 

https://www.pensador.com/autor/nelson_mandela/


Celebration of Practice Destacamos realizações feita por nossos educadores e que se refletem na aprendizagem

O meu oceano limpo
Nesta atividade, a educadora usou uma técnica muito valiosa em educação: Visible Thinking 
Routines, que estimulou o protagonismo dos estudantes do K5 na aprendizagem.

Nesta semana em que se comemorou o Dia da Água, os estudantes do Kindergarten 5 A, 

sob a orientação da Teacher Thatiane, realizaram diversos estudos e atividades para 

refletir sobre esse bem tão precioso para a sobrevivência dos seres vivos.

Estudaram diversos  aspectos relacionados à água,  sua importância, seu ciclo, sua 

origem, e também os impactos ambientais causados pelo descuido e desrespeito com 

esse recurso indispensável à vida, além dos meios para combater a poluição dos 

oceanos e as formas pelas quais nós a utilizamos.

Para finalizar esse estudo, cada um montou seu próprio oceano livre de poluição. Vale a 

pena conferir esta atividade em que a educadora usou uma técnica muito importante 

em aprendizagem, que é o Visible Thinking - step inside: perceive, know about, care 

about.  Isto significa dizer que os estudantes foram levados a estudar, pensar e atuar  

sobre os temas propostos, criando meios para a resolução dos problemas, no caso a 

limpeza dos oceanos.

Etapas do ensino:

• No primeiro dia, foram apresentados vídeos sobre os problemas causados pela poluição e os 

estudantes foram orientados a buscar soluções que, segundo a sua percepção, resolveriam a questão;

• No segundo dia as opiniões dos estudantes ganharam força e foram materializadas, pois cada um fez 

seu oceano limpo, com peixes saudáveis. 



Celebration of Practice Destacamos realizações feita por nossos educadores e que se refletem na aprendizagem

Os alunos dos 2ºs anos iniciaram o estudo do 

teatro de sombras e a origem dessa arte muito 

antiga de contar histórias e de entreter usando 

bonecos formados pela sombra.

Com base nos conhecimentos previamente 

adquiridos sobre luz e sombra, eles criaram o seu 

teatro de sombras. Este trabalho será apresentado 

posteriormente, durante as aulas de Ciências.

Dando início a essa experiência, os alunos do 2°

ano C puderam conhecer, durante a aula, os 

elementos necessários para a criação do teatro de 

sombras. Foi um momento de muita troca de 

ideias e experiências com esses elementos.

Educadora Letícia



Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos

Os alunos do High School, do Programa 

Internacional, estão começando um projeto 

envolvendo Music and History, cujo objetivo, 

além do linguístico, é ampliar o repertório 

histórico e musical, levando-os a conhecer os 

artistas consagrados através das décadas.

Quem legitima o que é uma boa 

banda ou bom artista musical?

O que é “música boa”?

Pelas reuniões a respeito do tema podemos crer que serão produções muito 

interessantes e enriquecedoras.

O High School, assim como todas as etapas do Programa Internacional, faz a 

conexão dos estudantes com um conteúdo que envolve modos de vida num 

contexto multicultural. Assim, à medida que vão adquirindo novos 

conhecimentos, desenvolvem um repertório linguístico de forma natural e 

sistemática.

Eles estão atualmente trabalhando em 

pesquisas, orientados pela teacher Irina, e 

logística para produção de pequenos vídeos 

que serão postados no Instagram de cada um 

deles e compartilhado pela escola para toda 

a comunidade escolar.



Picture of Practice Em foco, nossos educandos

Em tempos de ensino remoto e distanciamento social, não é preciso ficar afastado da 

cultura e da arte, pois até mesmo elas estão disponíveis na versão digital.  E assim, 

motivados pelo professor Seiji,  os estudantes dos 8ºs anos puderam visitar  a *Exposição 

Virtual Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio*, baseada na  plataforma do Museu da 

Imagem e do Som de São Paulo, resultado de uma parceria do MIS com o Museo Leonardo 

da Vinci de Roma. Por meio dela, mesmo em meio à pandemia, é possível conhecer a vida 

e o legado de Da Vinci, numa experiência imersiva e digital, com animações gráficas em alta 

definição, realidade aumentada, imagens em alta resolução, áudios e vídeos. 

Física e Arte  - visita virtual

Mas o ponto alto dessa atividade interdisciplinar foi a participação do Prof. Tom, de Arte,  

convidado a colaborar, explicando a relação das proporções do corpo humano e a Arte, 

analisando aspectos de quadros de Da Vinci, dentre eles a Mona Lisa.  Sem dúvida, as 

disciplinas se integram e sempre têm muito a contribuir para a aprendizagem. 

Link: https://www.exposicaodavinci500anos.com.br 

Em sala, os estudantes tiveram uma prévia da visita 

virtual à exposição, com a apresentação dos 

recursos da plataforma e formas de navegação 

pelos conteúdos. Todos ficaram muito animados e 

mostraram bastante interesse nas invenções de 

Leonardo da Vinci, além de se divertir interagindo 

com a realidade aumentada dessas invenções.

https://www.exposicaodavinci500anos.com.br


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

Dúvidas? : https://morumbisul.com.br/faq

Antecipação de feriados

Lembramos a todas as famílias que a partir de sexta-feira, 26/03, até o dia 04/04, 

estaremos acompanhando as determinações da Prefeitura Municipal de São 

Paulo, com a antecipação de feriados visando promover o distanciamento social.

Sugerimos a todos os estudantes do EFAI e EM e seus familiares que aproveitem 

esse momento de “recolhimento” para utilizar os recursos da Árvore Livros, 

familiarizar-se com a ferramenta e conhecer seus  periódicos de diversos países, 

realizando boas leituras.

Aos estudantes da Educação Infantil e suas famílias, recomendamos aproveitar o 

acesso liberado ao conteúdo digital da BE Bilingual Education, explorando suas 

potencialidades e recursos.

Nossas aulas, a princípio no formato on-line, retornarão na segunda-feira, 05 de 

abril. Esperamos por vocês!

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


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

O concurso Releituras da Memória, promovido pela Árvore Livros, é uma 
oportunidade para incentivar a leitura e lançar novos olhares para as 
identidades negra e indígena, ressaltando a importância da memória para a 
construção de novas narrativas.

Quem pode participar? 
Alunos dos anos iniciais e finais do Fundamental e do Ensino Médio. A 
pré-inscrição deve ser feita pelo gestor escolar da instituição, lembrando que o 
Colégio Morumbi Sul, como parceiro da Árvore Livros tem lugar garantido!

Como funciona? 
Os alunos das escolas selecionadas participarão de atividades de leitura, 
através da nossa plataforma Árvore Livros, e atividades práticas a partir de 
guias e materiais exclusivos elaborados pela equipe de especialistas da Árvore.

Saiba mais:
https://www.arvore.com.br/releituras?ut
m_campaign=releituras_da_memoria__ref
orco_convite_nao_decisor_nao_cliente&u
tm_medium=email&utm_source=RD+Stati
on

Os mais engajados 
ganham prêmios!
Alunos, turmas e professores mais 
engajados serão premiados ao final 
do concurso!

Concurso Releituras da Memória

https://www.arvore.com.br/releituras?utm_campaign=releituras_da_memoria__reforco_convite_nao_decisor_nao_cliente&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.arvore.com.br/releituras?utm_campaign=releituras_da_memoria__reforco_convite_nao_decisor_nao_cliente&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.arvore.com.br/releituras?utm_campaign=releituras_da_memoria__reforco_convite_nao_decisor_nao_cliente&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.arvore.com.br/releituras?utm_campaign=releituras_da_memoria__reforco_convite_nao_decisor_nao_cliente&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.arvore.com.br/releituras?utm_campaign=releituras_da_memoria__reforco_convite_nao_decisor_nao_cliente&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

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

Debates contemporâneos – temas atuais

A eletiva “Debates Contemporâneos, hoje 

presente no currículo da primeira e terceira 

séries do Ensino Médio, desenvolve habilidades 

essenciais à dissertação, como: ...

Leia mais

O K da mola

A turma da 1ª série do Ensino Médio participou 

de novo desafio no itinerário formativo do 

Núcleo de Ciências da Natureza. Confira! 

Entender a Física presente em situações e 

equipamentos do nosso cotidiano, assim como

Leia mais

Mapa mental

A partir da proposta de Mapa Mental e suas 

motivações: emocional, sensorial, estética e 

social, os alunos do 9º ano desenvolveram uma 

atividade em que o protagonismo do artista nas 

Artes Visuais “pinta a tela

Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/debates-contemporaneos-temas-atuais/
https://morumbisul.com.br/debates-contemporaneos-temas-atuais/
https://morumbisul.com.br/o-k-da-mola/
https://morumbisul.com.br/o-k-da-mola/
https://morumbisul.com.br/mapa-mental/
https://morumbisul.com.br/mapa-mental/


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

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

Experimento à distância – Associação de 

resistores - Os alunos do Ensino Médio têm 

retomado conteúdos associados à Eletricidade e 

agora estão revendo tópicos associados à 

Eletrodinâmica, como por exemplo...

Leia mais

Você é o cientista

Por que os alimentos estragam? Esta pergunta 

mereceu a atenção dos estudantes dos 4ºs 

anos, que, como cientistas que buscam 

explicações sobre os fenômenos, pesquisaram o 

porquê de, após certo tempo, os alimentos…
Leia mais

Educação e Movimento

Aprender pelo movimento é uma das propostas 

de atividades variadas que o educador Lucas 

promoveu com as crianças do K2 ao K5, usando 

diversas técnicas para estimular o ...

Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/experimento-a-distancia-associacao-de-resistores/
https://morumbisul.com.br/experimento-a-distancia-associacao-de-resistores/
https://morumbisul.com.br/experimento-a-distancia-associacao-de-resistores/
https://morumbisul.com.br/voce-e-o-cientista/
https://morumbisul.com.br/voce-e-o-cientista/
https://morumbisul.com.br/educacao-e-movimento/
https://morumbisul.com.br/educacao-e-movimento/


27/mar - Beatriz Pinheiro - K4A

27/mar - Guilherme Junqueira - 2ºC

27/mar - Laura Ratz - 6ºB

28/mar - Henrique Pires - K4

28/mar - Beatriz Leonel - 5ºC

28/mar - Laura  Leonel - 5ºC

28/mar - Gustavo Bueno - 6ºA

29/mar - Manuela Melo - K4b

29/mar - Livia Silva - 1ºB

1/apr - Matheus Oliveira - K4B

1/apr - Marcelo fIlho - 4ºB

1/apr - Giulia Contreras - 2ºA

1/apr - Isabela Val - 2ºA

2/apr - Julia Marcondes - 1ºA

2/apr - Valentina Roballo - 3ºA

2/apr - Mariana Carreteio - 6ºB

2/apr - Lucas Correa 2ºA

Useful links Artigos e reportagens externas recomendadas para leitura.

         Put this on your calendar

➡ Programa USP 60+→  Clique Aqui - Cursos e atividades gratuitas para os mais idosos

➡ Adolescentes relutam em abrir as câmeras→  Clique Aqui - Para reflexão 

➡ Entenda como funciona o ENEM→  Clique Aqui - Dicas importantes sobre a prova

➡ SP para crianças→  Clique Aqui - peças de teatro e apresentações on-line

Dia 29/03 - *Início da Prova Anglo*

Instrumento de avaliação dos estudantes, 

do 3º ano do EFAI ao EM, estará disponível 

na plataforma Plurall até dia 12/04.

Dia 09/04 - Avaliação Morumbi Sul

Elaborada pelos Líderes de Áreas 

(educadores e especialistas), é uma prova 

composta por dez questões que abarcam 

as quatro áreas do conhecimento e o Inglês 

e avaliam o desempenho de nossos 

estudantes em seus segmentos, do EFAI ao 

Ensino Médio.

Acompanhe nossas redes sociais: 

@COLEGIOMORUMBISUL

http://prceu.usp.br/usp60/
https://emais.estadao.com.br/blogs/kids/adolescentes-relutam-em-abrir-a-camera-nas-aulas-online/
https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/enem
https://saopauloparacriancas.com.br/espetaculo-pequeno-principe-teatro-folha/
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/

