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(...) Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam 

a arte do voo. (...) Escolas que são asas não amam pássaros 

engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar 

aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem 

fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. 

O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.”

Rubem Alves

e há escolas que são asas.



Mural da Terra

Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos

Mural  da Terra
O Dia da Terra, celebrado em 22 de abril, 
foi a inspiração para as crianças do 
Kindergarten 2 (K2), sob orientação da 
professora Clarissa, produzirem um mural 
utilizando recursos como colagem de 
materiais naturais em papel: folhas, 
temperos, gravetos e grãos.

As crianças gostaram muito da 
experiência e ficaram felizes em ver o 
resultado de seu “trabalho” em equipe. 
Assim, desenvolveram habilidades 
relacionadas à coordenação motora, 
noção de espaço e cooperação, para citar 
algumas.



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

Questions and Answers
Na aula de inglês dos 6ºs anos, as turmas 
realizaram uma atividade na qual usaram os 
Chromebooks para acessar a plataforma Pear 
Deck!, destinada a estudantes e professores para 
atividades educativas. 

Todos os alunos entraram (de casa e da escola) e 
participaram escolhendo algumas opções e 
respondendo às questões, envolvendo números 
equivalentes a centenas e milhares, por exemplo, 
além de praticar o listening, indicando o número 
correspondente após ouvir a fala da educadora 
Mariana.

São formas de ensinar e aprender que fogem do 

convencional e engajam o estudante com a 

aprendizagem em um ambiente 

que já faz parte do seu cotidiano, 

tornando a aula mais dinâmica.

https://www.peardeck.com/
https://www.peardeck.com/


Picture of Practice 
Em foco, nossos educandos

Teatro de 
sombras e a 
lenda chinesa

A combinação de luz e sombra é 
um tema inspirador para os 
estudantes dos 2ºs anos, que de 
forma colaborativa e usando de 
muita criatividade produziram 
teatros de sombras. Antes, 
ouviram da Educadora Paula a 
lenda que deu origem a essa 
velha tradição oriental.

A lenda chinesa
“Existe uma lenda chinesa a respeito da 
origem do teatro de sombras. 
No ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia 
Han, desesperado com a morte de sua 
bailarina favorita, teria ordenado ao mago da 
corte que a trouxesse de volta do “Reino das 
Sombras”, caso contrário ele seria decapitado.

O mago usou a sua imaginação e, com uma 
pele de peixe macia e transparente, 
confeccionou a silhueta de uma bailarina. 
Depois, ordenou que, no jardim do palácio, 
fosse armada uma cortina branca contra a luz 
do sol, de modo que deixasse transparecer 
a luz.

No dia da apresentação ao imperador e sua 
corte, o mago fez surgir, ao som de uma 
flauta, a sombra de uma bailarina 
movimentando-se com leveza e graciosidade. 
Neste momento, teria surgido o teatro de 
sombras, que agora se tornou uma 
forma de arte.”

https://morumbisul.com.br/teatro-de-sombras-e-a-lenda-chinesa/
https://morumbisul.com.br/teatro-de-sombras-e-a-lenda-chinesa/
https://morumbisul.com.br/teatro-de-sombras-e-a-lenda-chinesa/


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

O que toda criança precisa 
saber sobre emergências

O projeto literário dos 4ºs anos 
trabalhou neste trimestre a obra “O 
livro das emergências”, da escritora 
Aline Angeli, que aborda os cuidados 
que as crianças devem ter com 
acidentes domésticos, principal causa 
de morte em crianças de 1 a 14 anos no 
Brasil, de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Pediatria.

O projeto literário do trimestre foi 
concluído com um debate, que 
envolveu a participação de todos os 
estudantes, no ambiente presencial e 
nas aulas on-line, assim como as 
professoras dessa série.

Aproveitando o gancho, as educadoras 
abordaram os temas Bullying e 
Ciberbullying, situações de perigo à saúde 
física e emocional, que podem estar 
presentes no cotidiano, mas que, quando 
bem orientados, os estudantes são 
preparados para evitar que aconteçam ou 
até mesmo que saibam lidar de forma 
mais adequada com a questão. 



A dica é: 

Movimente-se!
Ao apresentar modalidades esportivas 
diferentes das apresentadas no cotidiano, a 
escola promove e estimula o desejo no 
estudante de se movimentar e se envolver 
mais com as atividades propostas. 

Olimpíadas radicais
Esportes radicais proporcionam a 
sensação de liberdade, tão 
importante em tempos de 
confinamento e distanciamento 
social. Pensando nisso, o professor 
Rafael trouxe modalidades 
adaptadas como surf, skate, parkour 
e slackline, diversificando a aula de 
um jeito que os estudantes 
aproveitaram e se divertiram muito.

Caça-palavras e patins

Durante as aulas de patins, a 

instrutora Flávia adicionou um 

complemento para deixá-las ainda 

mais interessantes: um 

caça-palavras que desafiou os 

estudantes em um animado 

circuito.

Krav-maga
Desenvolvida pelo instrutor Jorge, 

no Período Estendido,o Krav 

maga, sistema de combate corpo 

a corpo, surgido em Israel, 

envolve técnicas de luta e defesa 

pessoal que despertam no 

estudante  a autoconfiança, peça 

chave para um bom desempenho.

Movimente-se!



Note & Announcements
Aqui a família encontra notícias em destaques

Confira mais: morumbisul.com.br

Questions and Answers
Na aula de inglês dos 6ºs anos, (EFAI), as turmas 
realizaram uma atividade na qual usaram os 
Chromebooks para acessar a plataforma Pear 
Deck!, destinada a estudantes e professores 
para atividades educativas…
Leia mais

Mural da Terra
O Dia da Terra, celebrado em 22 de abril, foi a 
inspiração para as crianças do Kindergarten 2 
(K2), sob orientação da professora Clarissa, 
produzirem um mural utilizando recursos como 
colagem de materiais naturais em
Leia mais

O que toda criança precisa saber sobre 

emergências

O projeto literário dos 4ºs anos trabalhou neste 

trimestre a obra “O livro das emergências”, da 

escritora Aline Angeli, que aborda os cuidados 

que as crianças devem...

Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/questions-and-answers/
https://morumbisul.com.br/mural-da-terra/
https://morumbisul.com.br/o-que-toda-crianca-precisa-saber-sobre-emergencias/
https://morumbisul.com.br/mural-da-terra/
https://morumbisul.com.br/questions-and-answers/
https://morumbisul.com.br/o-que-toda-crianca-precisa-saber-sobre-emergencias/
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Teatro de sombras e a lenda chinesa
A combinação de luz e sombra é um tema 
inspirador para os estudantes dos 2ºs anos, que 
de forma colaborativa e usando de muita 
criatividade produziram teatros de sombras. 
Antes, ouviram a lenda que deu…
Leia mais

Os movimentos da dança
Em uma aula bem diferente da convencional, a 
educadora Poliana mostrou aos estudantes 
como os ossos se movimentam durante alguns 
passos de dança, ressaltando a importância de 
se prevenir lesões ou outros tipos de danos…
Leia mais

Piquenique saudável em família
Durante essa semana as turmas dos 4ºs anos 
das educadoras Sheila e Priscila finalizaram a 
atividade de Ciências sobre o tema alimentação 
saudável de um jeito muuuito especial: com um 
piquenique. Antes…
Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/teatro-de-sombras-e-a-lenda-chinesa/
https://morumbisul.com.br/os-movimentos-da-danca/
https://morumbisul.com.br/piquenique-saudavel-em-familia/
https://morumbisul.com.br/piquenique-saudavel-em-familia/
https://morumbisul.com.br/teatro-de-sombras-e-a-lenda-chinesa/
https://morumbisul.com.br/os-movimentos-da-danca/
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“Todo dia é dia do índio”…
No último dia 19/04 os estudantes da Educação 
Infantil participaram de diversas atividades para 
comemorar o “Dia do Índio”, enfatizando a 
importância desse povo e de sua cultura para o 
Brasil. A turma do Kindergarten…
Leia mais

Uma atividade, várias aprendizagens
No Kindergarten 3 (K3), a teacher Alice 
introduziu em aula as formas geométricas 
(circle, square and triangle) e os alunos 
trabalharam a coordenação motora fina para 
criar “The three shapes”....
Leia mais

Acompanhamento pedagógico
Os estudantes dos 1ºs anos que frequentam o 
Período Estendido receberam o apoio da 
educadora Juliana para o processo de 
alfabetização. Com a sua ajuda a turma 
desenvolveu um mural do alfabeto…
Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/todo-dia-e-dia-do-indio/
https://morumbisul.com.br/uma-atividade-varias-aprendizagens/
https://morumbisul.com.br/periodo-estendido-acompanhamento-pedagogico/
https://morumbisul.com.br/uma-atividade-varias-aprendizagens/
https://morumbisul.com.br/todo-dia-e-dia-do-indio/
https://morumbisul.com.br/periodo-estendido-acompanhamento-pedagogico/
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Do ENEM para a sala de aula – um 

experimento de Física

Na aula de Formação Geral da 1ª Série do 

Ensino Médio os alunos se depararam com uma 

questão do ENEM, proposta no material do 

Anglo: “(ENEM) Em um experimento…
Leia mais

Sentindo na pele: uma escada, uma aula de 

Física e o equilíbrio estático 

Levar uma escada extensa e pesada de um 

canto a outro da sala. Qual a melhor forma de 

realizar essa ação se estiver sozinho? Onde 

segurar a escada? E com duas pessoas? 

Leia mais

A representação das zonas térmicas

Os estudantes dos 5ºs anos estão estudando as 

zonas térmicas, assim definidas para 

representar as oscilações de temperaturas 

existentes …
Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/do-enem-para-a-sala-de-aula-um-experimento-de-fisica/
https://morumbisul.com.br/sentindo-na-pele-uma-escada-uma-aula-de-fisica-e-o-equilibrio-estatico-%ef%bb%bf/
https://morumbisul.com.br/a-representacao-das-zonas-termicas/
https://morumbisul.com.br/a-representacao-das-zonas-termicas/
https://morumbisul.com.br/sentindo-na-pele-uma-escada-uma-aula-de-fisica-e-o-equilibrio-estatico-%ef%bb%bf/
https://morumbisul.com.br/do-enem-para-a-sala-de-aula-um-experimento-de-fisica/
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Educação e movimento: circuitos

As crianças do Kindergarten 2 (K2) ao 

Kindergarten 5 (K5) participaram de um 

animado circuito na aula de Educação e 

Movimento, com o educador Lucas…
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

Por dentro do corpo humano

Neste trimestre os estudantes dos 5ºs anos 

estão estudando os sistemas do corpo humano, 

sempre com muitas novidades e curiosidades 

nas abordagens feitas pelas educadoras Camila, 

Eni e Aline…
Leia mais

https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/educacao-e-movimento-circuitos/
https://morumbisul.com.br/ms-em-movimento/
https://morumbisul.com.br/por-dentro-do-corpo-humano/
https://morumbisul.com.br/educacao-e-movimento-circuitos/
https://morumbisul.com.br/por-dentro-do-corpo-humano/


23/abr - LORENZO OGOSHI F. COIMBRA - 2ºD

23/abr - JORGE MOURA MELLO - 4ºA

24/abr - JULIO CESAR DE OLIVEIRA SUARES -  6ºA

24/abr - MARIA VITÓRIA M. BITENCOURT - EM

25/abr - LETICIA BASTOS CRUZ B. BARGE - 5ºA

25/abr - JULYAH OLIVEIRA DE GODOY LEITE - 2EM

25/abr - MARIA EDUARDA C. ALENCAR - 2EM

26/abr - ISABELLA CARVALHO GARCIA - K2A

26/abr - SOFIA  AMORIM  SANTOS - 1ºC

26/abr - VALENTINA V. REGUEIRA  NUNES - 2ºB

26/abr - LAURA ARAUJO FOGASSA  - 2ºC

26/abr - LAURA TERINI GAMA SILVA - 2ºC

26/abr - CAUÃ SOUZA MARINHO ROSENO - 5ºC

26/abr - RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA - 6ºB

27/abr - RAUL CATANOSO DE JOSÉ PINTO - K3D

27/abr - GIOVANNA M. RODRIGUES - K4D

27/abr - MATHEUS MORINEAU FERREIRA - 1ºB

28/abr - LARA FERREIRA MATIVE - 1ºD

29/abr - YASMIN ALVES FERREIRA - 7ºB

29/abr - MARIA EDUARDA C. DOS SANTOS - 2EM

30/abr - HIANI GALBINE  HANSEN  - 3EM

Put this on 
your calendar 

Dia Mundial da Terra -  Clique aqui 
O que significa o assunto em meio à pandemia

Passeio kids- Clique Aqui 
Visita virtual ao planetário

Agenda de vacinação - Clique Aqui 
Programação de vacinação em SP/ Covid-19

Dicas para uma vida saudável  - Clique Aqui 
Cuidados importantes

24/abr - Dia Nacional da Língua 

24/abr - Brasileira de Sinais

28/abr - Dia da Educação

29/abr - Dia Internacional da Dança

29/abr - Início da Reunião de Pais

Acompanhe nossas 
redes sociais: 

@COLEGIOMORUMBISUL

https://www.tempo.pt/noticias/actualidade/comemoracao-dia-mundial-da-terra-22-de-abril-pandemia-novos-desafios.html
https://passeioskids.com/visita-virtual-ao-planetario-passeios-kids/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/20/governo-de-sp-anuncia-vacinacao-contra-a-covid-19-para-motoristas-e-cobradores-de-onibus-e-pessoas-com-doencas-previas.ghtml
https://gnt.globo.com/bem-estar/noticia/10-dicas-para-ter-uma-vida-saudavel.ghtml
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/

