
“Um dos maiores danos que se pode causar a 
uma criança é levá-la a perder a confiança na 
sua própria capacidade de pensar.”

Emília Ferreiro
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Celebration of Practice 
Destacamos realizações feitas por nossos educadores e que se 
refletem na aprendizagem

Os desafios 
     do crescimento

Nos primeiros anos de vida, é um grande desafio subir as 
escadas do escorregador, chegar ao topo da casinha, atravessar 
a ponte e vencer o medo do balanço. Assim, cada nova 
brincadeira que a criança aprende e novo brinquedo que explora 
contribuem para seu desenvolvimento e sua autoestima.

As crianças do Berçário MS se divertem no parque, 
acompanhados de perto pelas recreacionistas que as ajudam a 
vencer seus desafios, sempre com muito carinho e atenção.

Educadora Érica Benfica 

(Berçário)



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

Artistas mulheres 
e sua expressão

No núcleo formativo de Criação e Estudos de 
Artes, os alunos da 1ª série fizeram 
experimentos práticos sobre o conteúdo 
“Artistas Mulheres e seus lugares de 
representação, criação e fala”, utilizando um 
retroprojetor e os recursos virtuais para 
interações simultâneas (presencial e on-line).

Com base na linguagem da performance, foi 
possível analisar novas possibilidades para o 
hibridismo da arte por meio da palavra, som, 
projeção e expressão corporal, entre outros 
elementos.

Em suas aulas, o educador Tom Rezende emprega recursos que 
permitem aos estudantes confirmar o espaço ilimitado que a 
arte pode ocupar na vida e na sociedade.



Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos

Literatura Infantil

Durante essa semana as turmas do 

Kindergarten desenvolveram suas 

atividades relacionadas ao clássico Sítio 

do Picapau Amarelo. Para isso, as 

crianças produziram desenhos e 

colagens, usando criatividade e 

imaginação, tão presentes na obra do 

homenageado, Monteiro Lobato.

O próximo dia 18 de abril comemora 

o Dia Nacional do Livro Infantil,  data 

escolhida para celebrar a literatura 

infantil nacional em celebração ao 

nascimento, em 1882, do escritor  

Monteiro Lobato, considerado o pai 

da literatura infantil brasileira.



Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos

Estados físicos
da água

Nas aulas on-line, a 

turminha também pode 

realizar a experiência.

A turma do Kindergarten 3 (K3) está aprendendo 

sobre os estados físicos da água e para isso as 

crianças realizaram alguns experimentos que as 

ajudaram a compreender melhor o que a 

educadora Daniela explicou.

Realizadas em etapas, as atividades 

com guache e gelatina proporcionaram 

conhecimentos práticos sobre a 

transição do estado líquido para o 

sólido, e vice-versa, assim como do 

líquido para o gasoso.

Confira mais fotos em: 
morumbisul.com.br

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


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

Confira mais: morumbisul.com.br

Reações Oxirredução – Pilhas
Para compreender os conceitos de Oxirredução, 

os estudantes da 2ª série do EM foram até o 

laboratório de Química para construir uma 

pilha, utilizando recursos presentes...

Leia mais

Lava, lava, lava as mãos!
No Período Estendido as crianças do 

Kindergarten 2 (K2) e Kindergarten 3 (K3) estão 

aprendendo sobre a importância da água, 

economia e aproveitamento…
Leia mais

Coordenação motora e criatividade

Os alunos do 1º ano estão trabalhando as letras 

do alfabeto de forma bastão e cursiva. Para sua 

atividade, deixaram o lápis de lado e usaram 

hastes flexíveis de algodão …
Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/reacoes-oxirreducao-pilhas/https://morumbisul.com.br/reacoes-oxirreducao-pilhas/
https://morumbisul.com.br/lava-lava-lava-as-maos/
https://morumbisul.com.br/coordenacao-motora-e-criatividade/
https://morumbisul.com.br/coordenacao-motora-e-criatividade/
https://morumbisul.com.br/lava-lava-lava-as-maos/
https://morumbisul.com.br/reacoes-oxirreducao-pilhas/https://morumbisul.com.br/reacoes-oxirreducao-pilhas/


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

Confira mais: morumbisul.com.br

Matemática descomplicada

Os 2ºs anos utilizaram o “material dourado” 

para entender na prática conceitos 

matemáticos. Também conhecido como 

“material base 10”, esse recurso de fácil 

manipulação auxilia o estudante a…
Leia mais

MS em movimento

Do K2 ao K5, ninguém ficou parado. Com a 

introdução de movimentos da Ginástica 

Olímpica, as crianças pularam, rolaram e se 

divertiram a valer com movimentos...

Leia mais

Como os navios flutuam?

Há algumas semanas o mundo acompanhou o 

encalhe de um imenso navio cargueiro no canal 

de Suez. Após bilhões em prejuízo financeiro, 

finalmente o canal foi desobstruído e …
Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/matematica-descomplicada/
https://morumbisul.com.br/ms-em-movimento/
https://morumbisul.com.br/como-os-navios-flutuam/
https://morumbisul.com.br/matematica-descomplicada/
https://morumbisul.com.br/como-os-navios-flutuam/


Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

Confira mais: morumbisul.com.br

Snow White – o projeto
Ao participar de um projeto “encantador”, o 

“Fairy Tales” (Conto de Fadas), as crianças do 

Kindergarten 4 (K4) produziram elementos da 

história usando massa de modelar (playdough). 

Leia mais

Aquisição de vocabulário
Em seus diferentes níveis de vocabulário, os 

estudantes são estimulados ativamente a 

adquirir repertórios linguísticos e, pouco a 

pouco, ir se familiarizando com o idioma inglês 

na rotina escolar…
Leia mais

Período Estendido e a nova sala de jogos

Estudantes dos 4ºs e 5ºs anos que frequentam 

o Período Estendido participaram de momentos 

divertidos na sala de jogos, um espaço 

destinado à convivência e brincadeiras, com 

jogos de tabuleiro, montagem de peças...

Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/snow-white-o-projeto/
https://morumbisul.com.br/aquisicao-de-vocabulario/
https://morumbisul.com.br/periodo-estendido-e-a-nova-sala-de-jogos/
https://morumbisul.com.br/periodo-estendido-e-a-nova-sala-de-jogos/
https://morumbisul.com.br/aquisicao-de-vocabulario/
https://morumbisul.com.br/snow-white-o-projeto/


17/abr - HEITOR MONTEIRO - K2 A

17/abr - LUCAS MENESES - 1º C

17/abr - ANNA JULIA SOUSA - 2º A

18/abr - HANAH DE OLIVEIRA - 8º B

19/abr - DIEGO JUBERTO - K5 A

19/abr - LEONARDO PACE - K5 B

19/abr - MARIA EDUARDA SILVA - 1º A

20/abr - PEDRO GUIRELI - 6º B

20/abr - EDUARDO FERREIRA - 7º B

20/abr - PEDRO SOUSA - 9º A

22/abr - ISADORA VIEIRA - 1º A

22/abr - PEDRO ANDRADE - 6º A

22/abr - JOÃO MENDONÇA - 7º A

22/abr - LUIS PAULO MENDONÇA - 7ºB

Put this on your calendar 

Links educativos -  Clique aqui 
Uma ajuda de português - conjugação de verbos

Biblioteca digital mundial - Clique Aqui 
Pesquisas sobre temas globais

Trabalhos em madeira - Clique Aqui 
Dicas de produção mão na massa em madeira

Alimentação saudável na pandemia - Clique Aqui 
Cuidados importantes

18/abr - Dia Nacional do Livro Infantil

18/abr - Dia de Monteiro Lobato

19/abr - Dia do Índio

19/abr - Dia do Exército Brasileiro

21/abr - Tiradentes

22/abr - Descobrimento do Brasil

22/abr - Dia do Planeta Terra

23/abr - Dia Mundial do Livro

Acompanhe nossas redes sociais: 

@COLEGIOMORUMBISUL

http://www.conjugador.com.br
https://www.wdl.org/pt/
https://publicacoeseducativas.butantan.gov.br/web/cartilha-higiene/pages/pdf/cartilha-higiene.pdf
http://www.trabalhosemmadeira.com/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/10-dicas-de-alimentacao-saudavel-em-tempos-de-pandemia-2/
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/


Suplemento - Educadores MS

I M P O R T A N T E

Este espaço é dedicado a você, educador, pensando nas possibilidades de recursos 
que podem incrementar sua carreira e potencializar seus conhecimentos. 

Tudo o que você viu, nas páginas anteriores, é fruto do seu trabalho, da sua 
dedicação e criatividade. Por essa razão compartilhamos esse ambiente de 
informação e conhecimento para que possam, cada vez mais, enriquecer seu 
repertório pedagógico e didático.

E, lembrem-se, sugestões são sempre bem-vindas!

Ferramentas digitais para professores
Aqui o educador encontra dezenas de 
ferramentas para tornar as suas aulas 
ainda mais interessantes e causar maior 
engajamento com os estudantes.

Clique no link abaixo e confira os 
recursos disponíveis.
ACESSE AQUI

Coletivo Leitor
Este guia auxilia o educador no uso da 
plataforma PAR Literatura, extraindo dela os 
melhores meios para a sua aula.
A partir da próxima semana os educadores da 
área de linguagem do EFAI ao EM receberão o 
login por e-mail e assim poderão desfrutar 
dos cursos e materiais disponíveis.
ACESSE AQUI

https://morumbisul.com.br/wp-content/uploads/2021/04/ferramentas.pdf
https://morumbisul.com.br/wp-content/uploads/2021/04/guia-do-usuario.pdf


Os brasileiros e o esporte
Estudos demonstrados por meio de 
Dados Google trazem informações 
atualizadas sobre a relação entre os 
brasileiros e o esporte.
ACESSE AQUI

As inscrições para o Congresso Anglo 
2021 estão abertas!
Nesta primeira edição teremos palestras 
sobre os temas mais relevantes para a 
educação em 2021, acesse o site do 
evento para conferir a programação e 
realizar a inscrição da sua escola. Vagas 
limitadas!

 Programação e inscrições: 
bit.ly/CongressoAnglo2021

Na última semana de abril as soluções 
educacionais da Plurall Store estarão 
liberadas para um período de 
experimentação gratuita de 60 dias, um 
benefício exclusivo para as escolas 
parceiras da SOMOS.
Todos os membros da comunidade 
escolar embarcados no Plurall poderão 
solicitar a degustação diretamente do seu 
perfil na plataforma. Saiba mais: 
http://bit.ly/degustacao_plurallstore

https://morumbisul.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Google_Sports_Study_Final.pdf
http://bit.ly/CongressoAnglo2021
http://bit.ly/degustacao_plurallstore


Nesse momento delicado que estamos 
vivendo, precisamos cuidar da nossa saúde 
mental para ficarmos mais fortes. Por isso, a 
Conquer liberou, de forma gratuita, o curso 
completo de Inteligência Emocional. Faça a 
inscrição e compartilhe com o maior número 
de pessoas! É hora de tornar-se mais forte! 
#PorTodosNós 
http://bit.ly/Conquer_Int-Emocional

GraphoGAme - Tempo de aprender
Um aplicativo educativo que torna mais 
divertida a aprendizagem.
Destinado a estudantes da pré-escola e dos 
anos iniciais do ensino fundamental a 
aprender as primeiras letras, sílabas e 
palavras, com sons e instruções em 
português. 
http://alfabetizacao.mec.gov.br/grapho-game

Alteração de datas
O Simulado Unesp seria aplicado nos dias 19 
e 20 de abril, na sequência do Simulado 
UERJ, dia 17/04, e do 2º dia de provas do 
Simulado SOMOS Enem, dia 18/04. Visando 
reduzir a carga de provas sequenciais e 
oferecer maior oportunidade para que todos 
os alunos realizem os simulados, estamos 
reorganizando a aplicação do Simulado 
Unesp, conforme:
1ª fase - 1º ciclo - 26/04 - 17h às 22h
2ª fase - 1º ciclo - 27/04 - 17h às 22h
Acesse aqui

http://bit.ly/Conquer_Int-Emocional
http://alfabetizacao.mec.gov.br/grapho-game
https://morumbisul.com.br/wp-content/uploads/2021/04/adiamentounesp_anglo-1.pdf-errata.pdf


📌 Dica do dia: Matific! 
Gente, bora engajar as escolas no aprendizado 
de matemática de maneira divertida? Conheça 
alguns benefícios da Matific! ✨
▶ Aprendendo Matemática por meio de 
jogos divertidos e instigantes os alunos que 
utilizam a plataforma mostraram melhora de 
34% nos resultados em provas individuais de 
matemática, 90% dos alunos elevaram o nível 
de aprendizado e interesse em matemática e 
-90% de alunos foram reprovados.
Tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3jr_nD
HgC4&feature=youtu.be

Divulgue para seus alunos!

Temos mais um Simulado SOMOS 
Enem chegando! Já avisou os seus 
alunos? 
🗓 Data: 18/04 - Domingo  ⏰ 
Novo horário: 14h às 19h.

A aplicação do simulado será 
on-line no Plurall. 

➡ Tutorial detalhado de como 
acessar e realizar simulados no 
novo ambiente: 

http://bit.ly/simuladosomos-plurall

https://www.youtube.com/watch?v=Y3jr_nDHgC4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y3jr_nDHgC4&feature=youtu.be
http://bit.ly/simuladosomos-plurall

