
Cada criança é única e 
aprende de um modo 
particular, por meio 
de estímulos diversos e 
no seu próprio ritmo.
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Conforme divulgado no dia de hoje pelo Governo do Estado, na próxima 
segunda-feira, dia 12 de abril, retornaremos com nossas atividades presenciais, 
atendendo a 35% dos alunos em esquema de rodízio, como já vinha sendo feito 
antes da Fase Emergencial. 

Destacamos abaixo alguns pontos importantes a se observar:

● Serão mantidos os grupos, 1 e 2, conforme formação anterior à Fase 
Emergencial;

● As atividades do Período Estendido, incluindo aulas do Programa Internacional, 
serão ofertadas presencialmente a todos os estudantes que necessitarem vir à 
escola, conforme critérios anteriores, resguardando o distanciamento 
necessário;

● Às famílias que optarem por não enviar seus filhos, asseguramos a 
continuidade das aulas e atividades no formato on-line;

● O serviço de transporte atenderá a todos, conforme já estava sendo feito. Em 
caso de dúvidas, pedimos que abra um chamado no app para o Setor de 
Transportes;

● Continuaremos mantendo todos os protocolos de segurança, com sanitização 
dos ambientes e veículos, uso de álcool em gel, aferição de temperatura e uso 
contínuo de máscaras, por essa razão enfatizamos que todos utilizem máscaras 
e tragam quantidade extra para trocas.

Contamos com o apoio de todas as famílias em mais esse retorno, reforçando que, 
como já divulgado anteriormente por decreto, a educação é um serviço essencial e 
precisamos atender aos nossos alunos. Este é e sempre foi o desejo do Morumbi 
Sul, que ressalta, também, a importância de atuarmos de forma integrada e unidos 
em torno de um retorno seguro para todos, estudantes e profissionais MS.

A Direção

Retorno às aulas 
presenciais - Rodízio.

I M P O R T A N T E



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

Construindo 
pontes com 

Da Vinci
O objetivo dessa atividade que envolveu conceitos de STEAM  (Ciências, 

Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) foi  permitir a construção e análise 

desse tipo de estrutura, verificando que,  mesmo construções aparentemente 

simples, trazem  soluções elegantes e eficazes para a resolução de problemas, por 

meio do olhar atento e de um raciocínio perspicaz, como demonstrou Da Vinci.



Após uma visita virtual à Exposição de Leonardo da Vinci, dentre várias de suas 

criações, os estudantes dos 8ºs anos tiveram a oportunidade de conhecer a 

Ponte Autoportante, uma estrutura que, pela sua  construção, sustenta o próprio 

peso e cargas nela aplicadas, sem necessidade de pregos, parafusos, cordas, 

vigas, pilares ou outros elementos. Supostamente construída por  volta do ano 

de 1485, a ponte foi oferecida ao Duque Ludovico de Milão. 

O modelo original foi feito à base de pedaços de troncos leves para serem 

transportados e montados e permitia, por exemplo, a passagem rápida e 

imprevisível de tropas sobre um rio, contribuindo para o fator surpresa, 

geralmente fundamental para o sucesso de uma batalha. Diante desse contexto, 

os alunos foram desafiados pelo educador Seiji a construir uma ponte 

semelhante, testando, na prática, a funcionalidade desse projeto de Da Vinci, 

utilizando materiais simples como palitos de sorvete, pedaços de papelão, lápis 

de cor com elástico etc.

Educador Seiji R. Fujji 

(Física e Matemática)



Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos

Assista ao vídeo do 

estudante Pedro Guireli - 

6º B declamando sua 

poesia sobre Esporte.

Clique aqui

Guarda-chuva Literário
Ler e escrever ganham 

novos contornos com a 

execução de um projeto 

literário cheio de 

criatividade e imaginação. 

Que o digam os estudantes 

do EFAF sob a orientação 

das educadoras

 Kátia Conilho e Cláudia 

Conceição, responsáveis.

Quantas ideias cabem sobre ou sob um 

guarda-chuva? De quantas formas é possível fazer 

um texto? Poesia ou prosa? Narração ou dissertação? 

… Com tantas possibilidades, o “Guarda-chuva 

literário” trouxe à tona verdadeiras expressões de 

envolvimento, dedicação e inspiração.

Ao entrar em contato com os diferentes meios de 

expressão, os estudantes leram, ouviram histórias e 

criaram seus textos, exercitando a criatividade com 

as formas com as quais se identificam, retratando 

seus sentimentos de maneira muito original.

https://youtu.be/U08QoKbjOOI
https://youtu.be/U08QoKbjOOI


O guarda-chuva? 
Ah, ele foi apenas o 
recurso que deu 
forma ao grande 
talento de nossos 
estudantes.



Viagens marítimas 
portuguesas
As longas viagens realizadas pelos 

desbravadores portugueses durante todo 

o século XV foi tema de estudo dos 

estudantes dos 4ºs anos sob orientação 

das educadoras Sheila e Priscila.

Com a proposta de conhecer mais sobre as 

“Rotas das Viagens Marítimas Portuguesas”, 

realizaram pesquisas sobre alguns dos principais 

personagens desse ciclo histórico, como D. João 

II, sempre em busca de enriquecimento para 

seu país, Vasco da Gama, o primeiro a chegar às 

Índias em busca de produtos valiosos, e 

Cristóvão Colombo, que à procura das Índias 

chegou às Antilhas. 

Por fim, Pedro Álvares Cabral, que também com 

intenção de buscar mercadorias nas Índias, 

desviou sua rota chegando ao litoral da terra 

que futuramente se chamaria Brasil, em 22 de 

abril de 1.500, marcando o seu descobrimento.

Confira mais: morumbisul.com.br

Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos

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


Maquetes     
   criativas

Os estudantes dos 3ºs anos 

desenvolveram maquetes criativas e 

caprichosas para representar o seu 

município e as apresentaram nas aulas 

on-line, mostrando tudo o que 

aprenderam.

Nas aulas de História e Geografia, sob a 

orientação das educadoras Tatiana e Kátia, 

eles conheceram diferentes modos de 

representação espacial e desenvolveram 

habilidades para identificar e representar 

imagens bidimensionais e tridimensionais, 

em diferentes tipos de representação 

cartográfica.

Vale a pena conferir algumas maquetes 

produzidas pelos estudantes.

Confira mais: morumbisul.com.br

Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos

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


Identidade corporal
Durante o mês de março a turma do Kindergarten 5 (K5) trabalhou o 

conceito da identidade corporal e sua percepção no mundo. Houve 

uma troca de informações entre a educadora Kauana e os estudantes, 

que concluíram a atividade criando um boneco que os representasse. 

Os resultados foram divertidos e muito criativos. 

Com a atividade foi possível trabalhar conceitos como espaço, 

lateralidade, coordenação motora fina, percepção corporal, criatividade 

e muito mais, além, é claro, de proporcionar muita descontração e 

ludicidade em um rico aprendizado.

Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos



Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

Confira mais: morumbisul.com.br

Feijão com arroz

As crianças do K4 realizaram uma atividade bem 

divertida com a parlenda “1,2 feijão com arroz”. 

A parlenda é um texto que fascina e envolve a 

criança, pois possibilita a aprendizagem da 

língua de forma...

Leia mais

Visible thinking routine: I used to think… Now 

I think.

Question: What has changed since your first 

thought? Ao usar a técnica “Visible thinking 

routine: I used to think… Now I think” com as 

crianças do Kindergarten 3 (K3), a teacher Alice 

procurou trabalhar aspectos… Leia mais

Fruit salad: delicious!!!

Os alunos do 3º ano discutiram sobre 

alimentação saudável oportunizando o 

vocabulário relativo às frutas e finalizaram a 

aula de Inglês com uma deliciosa “fruit salad”! 

De forma natural e rotineira vai ocorrendo a 

aquisição… Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/feijao-com-arroz/
https://morumbisul.com.br/feijao-com-arroz/
https://morumbisul.com.br/visible-thinking-routine-i-used-to-think-now-i-think/
https://morumbisul.com.br/visible-thinking-routine-i-used-to-think-now-i-think/
https://morumbisul.com.br/visible-thinking-routine-i-used-to-think-now-i-think/
https://morumbisul.com.br/fruit-salad-delicious/
https://morumbisul.com.br/fruit-salad-delicious/


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

Confira mais: morumbisul.com.br

O corpo em movimento: ossos

Muitos movimentos que realizamos resultam 

do trabalho integrado dos músculos 

esqueléticos e dos ossos. O ser humano adulto 

possui 206 ossos que têm como funções 

sustentar o corpo e proteger os órgãos vitais.

Leia mais

Torre de Hanói e a Matemática

Visando tornar mais atrativo o estudo de 

conteúdos de matemática com os estudantes 

dos 8ºs anos, o educador Seiji propôs uma 

atividade que associa o jogo “Torre de Hanói” 

com os conceitos de “potencialização”...

Leia mais

De gotinha em gotinha

O projeto em curso na Educação Infantil explora 

diversas habilidades e traz conhecimentos 

novos à turminha do K3. “De gotinha em 

gotinha” está trabalhando os animais do fundo 

do mar, incluindo, até mesmo, o “amigo...

Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/o-corpo-em-movimento-ossos/
https://morumbisul.com.br/o-corpo-em-movimento-ossos/
https://morumbisul.com.br/torre-de-hanoi-e-a-matematica/
https://morumbisul.com.br/torre-de-hanoi-e-a-matematica/
https://morumbisul.com.br/de-gotinha-em-gotinha/


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

Enquanto as aulas acontecem na 

modalidade on-line, o Colégio Morumbi Sul 

prossegue em sua proposta de investir na 

melhoria dos ambientes escolares, com 

novo mobiliário e incremento de recursos 

tecnológicos, proporcionando mais conforto 

aos estudantes e educadores.

Novos Ambientes de 
Aprendizagem

Além disso, a sala 

Maker, já apresentada 

às famílias, é um 

espaço de criatividade 

e protagonismo dos 

estudantes, em seus 

projetos.

Nos outros segmentos, várias 

reformas nas salas de aula e 

troca de mobiliário já foram 

realizadas, como se pode ver, da 

Educação Infantil ao EFAI. 



Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques Dicas para 

produção do 
portfólio

Todos os estudantes receberam no início do 
período a pasta Portfólio MS, para que 
pudessem fazer o seu registro individual sobre 
as atividades realizadas durante o ano e que 
impactaram em sua aprendizagem. 
Um portfólio escolar serve como 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.

- Abrir a imagem

*Nas dicas ao lado, informações sobre como 
usar este importante instrumento pedagógico 
no dia a dia escolar. Confira!

https://morumbisul.com.br/wp-content/uploads/2021/04/portifilio.png
https://morumbisul.com.br/wp-content/uploads/2021/04/portifilio.png
https://morumbisul.com.br/wp-content/uploads/2021/04/portifilio.png


Bilingual Education e Instituto Singularidades estão promovendo um 
curso de capacitação dos educadores da Educação Infantil e gestores 
do Colégio Morumbi Sul. É a “Trilha formativa para Educação 
Bilíngue”, um conjunto de cursos de extensão autoinstrucionais, 
distribuídos em 120 horas de aulas na modalidade EAD. 

São três trilhas distintas, cada uma destinada à formação de acordo 
com a fase educativa, utilizando conteúdo e metodologia conjunta do 
Instituto Singularidades, adicionados a dois cursos desenvolvidos 
exclusivamente para o Be – Bilingual Education, enfatizando o 
aprendizado para a educação bilíngue. 

A formação visa a fortalecer o aprendizado na educação bilíngue 
com intuito de apoiar o professor e educador no planejamento e nas 
práticas educativas em sala de aula.

Boas notícias para a formação de nossos educadores que se traduzem 
em resultados positivos para os estudantes.

Educadores MS
participam de 
capacitação na 
Educação Bilíngue



09/04 - THOMAS CLEMENTINO - 3º A

09/04 - ANA YAZLLE - 8º A

09/04 - MATHEUS LIMA - 9º A

09/04 - JOÃO DAMASCENO - 9º B

10/04 - MANUELA STENS - 1º A

12/04 - LAURA - 1º A

13/04 - JOAQUIM EVANGELISTA - K2A

13/04 - MARIA RITA FERREIRA - 1º A

13/04 - LETICIA CASTRO - 2º A

14/04 - LETICIA MARQUES - 8º A

15/04 - VALLENTINA SILVA  - 1º B

15/04 - MIRELLA SOUZA - 3º D

15/04 - GUILHERME BASTOS - 6º C

16/04 - THEO NASCIMENTO - K5A

16/04 - VICTOR CAVALCANTE - 5º C

16/04 - GUILHERME LOPES - 7º B

Useful links Artigos e reportagens externas recomendadas para leitura.

Put this on 
your calendar 

➡ Porvir→  Clique aqui - Bullying não é coisa pra deixar pra lá.

➡ Noções básicas de higiene na pandemia→  Clique Aqui - Dicas do Instituto Butantan

➡ “O Lá é Aqui”→  Clique Aqui - Peça infantil sobre a preservação do meio ambiente

➡ Içami Tiba →  Clique Aqui - Artigo: Pais, filhos e amigos virtuais dos filhos

Dia 07 - Dia Mundial da Saúde

Dia 09 - Encerramento de inscrições Sisu

Dia 13 - Dia do Hino Nacional brasileiro

Dia 12 - Prazo final da Prova Anglo - P1

Dia 13 - Prazo final da Prova Anglo - P2

Dia 15 - Dia Mundial da Arte

     Dia Nacional de Conservação do Solo

      Dia do Desarmamento Infantil

Acompanhe nossas redes sociais: 

@COLEGIOMORUMBISUL

https://porvir.org/bullying-no-presencial-ou-no-online-nao-e-coisa-de-deixar-pra-la/
https://publicacoeseducativas.butantan.gov.br/web/cartilha-higiene/pages/pdf/cartilha-higiene.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6KkN1NQGC-k
https://educacao.uol.com.br/colunas/icami-tiba/2011/10/18/pais-filhos-e-amigos-virtuais-dos-filhos.htm
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/

