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A educação transforma limites em oportunidades.
Conhecimento em atitude.
Sonho em realidade.
E assim vai transformando o futuro.



Picture of Practice 

Esta proposta de conhecimento 
das partes do corpo será 
concluída com o desenho e 
pintura do restante do corpo. 

Mas esta ainda é outra notícia…
Veja mais aqui.

Com esta atividade as crianças do Berçário MS 
puderam se familiarizar com elementos do rosto: 
boca, olho e nariz. Mas antes de começar, música 
para descontrair e envolver com a proposta. A 
escolhida foi “Nosso Corpo”, que eles ouviram e 
cantaram imitando os gestos.

Depois, em uma ação complementar, num rosto 
feito com papelão as crianças tinham que encaixar 
as partes do rosto, num exercício de coordenação 
motora que elas gostaram de fazer.

Nosso Rosto

https://morumbisul.com.br/nosso-rosto/


E o que é muito importante, 
com transporte incluso (de acordo com 
o plano) e opções de dias e horários 
diferenciados de acordo com a 
preferência do estudante e necessidade 
da família.

A rotina no 
Período Estendido

Passar o dia na escola envolve 
uma programação que preencha 
com qualidade o tempo do 
estudante, desde os menores do 
Kindergarten ao maiores do 
Ensino Fundamental Anos Iniciais 
e Finais. 

Após as aulas do Período Regular, 
os estudantes do Estendido 
participam de uma ampla 
programação de atividades, nos 
mais diversos campos do 
conhecimento, em ambientes 
temáticos e específicos por faixa 
etária, conforme opção escolhida.



Mas, como funciona?

12h30

12h30 às 13h50 

13h50 às 15h30 

15h30 às 15h50 

15h50 às 17h30 

17h30

Acolhimento e higienização das mãos para o almoço;

Almoço, descanso (soninho), escovação e troca de máscaras;

Atividades esportivas e pedagógicas;

Lanche, troca de máscaras;

Atividades esportivas e pedagógicas;

Troca de máscaras e organização da saída dos estudantes.

Kindergarten - Educação Infantil
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EFAI e EFAF - 1º ano ao 9º ano
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Alterando as 
propriedades 
da matéria

Como é possível que num carro, em uma cidade com temperaturas 
extremamente baixas, a água do radiador não congele?

Para entender como podemos mudar as propriedades de algumas substâncias, 
a turma da 3ª série do Ensino Médio realizou um experimento em que é 
possível reduzir o ponto de congelamento da água, ou o ponto de ebulição, 
simplesmente dissolvendo  substâncias. Neste caso foram trabalhados  dois 
elementos comuns no cotidiano: açúcar e sal.

Com essa mistura, é possível  mudar as propriedades da matéria, como ponto 
de fusão ou ebulição. “Adicionamos açúcar à água e colocamos para ferver em 
outra mistura, na qual acrescentamos gelo em água líquida e sal”, informa o 
professor.

A água congela a zero grau, porém, com essa mistura, 
a temperatura reduziu para -5 ºC. Já a água, que aqui 
em São Paulo entra em ebulição com 98ºC, com a solução 
de açúcar alcançou impressionantes 102ºC.

Gilson Nery

(Química e Biologia)

Resposta: 
Por isso a água do mar não 
congela, o sal presente na água 
faz com que apenas a água doce 
congele, igualmente à água do 
radiador.

Se a água solidifica abaixo de zero grau, como é possível ter um iceberg no 
mar e a água em sua volta não congelar?



Em um mundo globalizado onde falar dois 
idiomas se tornou muito comum, investir  no 
Programa Internacional é uma excelente 
maneira de oferecer aos seus filhos a 
oportunidade de se desenvolver acima da 
média e de criar um diferencial pessoal desde 
o ensino básico. Esta afirmação é ainda mais 
verdadeira, pois além de ter aulas em inglês 
as crianças também seguem a grade 
curricular americana preparando-se para, a 
partir do 9º ano, cursar matérias do High 
School na plataforma Assist Education, como 
se estivessem em uma aula nos EUA, o que 
lhes conferirá um duplo diploma ao concluir o 
Ensino Médio. 

As vantagens não param por aí! O convênio 
com a Universidade de Nevada permite o 
ingresso de alunos com esta dupla 
certificação sem a necessidade de certificados 
de proficiência.

Por que fazer 
parte do Programa 
Internacional MS?

Aproveite:  este ano você ganha o 
material didático incluindo 
plataformas interativas ao efetuar a 
sua matrícula.



Celebration of Practice

Ora bolas movimento, energia 
e velocidade!

Uma bolinha de pingue-pongue é posicionada sobre uma bola 
        de basquete. De certa altura as duas são soltas e caem 
            praticamente juntas em direção ao solo, na vertical.  
               A  bola de basquete toca no solo e transfere seu 
                 movimento para a bolinha de pingue-pongue, que  
                  sobe, adquirindo grande velocidade. 

       Será que é possível determinar a velocidade 
      com que a bola de pingue-pongue é lançada para 
   cima a partir desse simples experimento?



Simples, mas com grande efeito, esta atividade motivou a 
discussão a respeito das transformações de energia, 
colisões e quantidade de movimento. 
Energia potencial gravitacional e elástica, cinética, térmica 
envolvida, a quantidade de movimento de uma bola e 
outra e a sua conservação foram temas abordados.Educador Seiji R. Fujji 

(Física e Matemática)



Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

The big book

Desde sua implantação, o Colégio 
Morumbi Sul utiliza o material didático da 
BE – Bilingual Education na formação da 
Educação Infantil Bilíngue, o Kindergarten. 
E esse recurso ganha grande relevância no 

Leia mais

“Scientists and Explorers 
of the Forest”

Leia mais

Teacher Alice – K3 Os estudantes do 
Kindergarten 3 (K3) concluíram um projeto 
muito rico em conteúdo e forma: 
“Scientists and Explorers of the Forest”...

Parlendas para aprender
As parlendas são textos recitados com um 
determinado ritmo, facilitando a 
compreensão das crianças. Essa prática 
proporciona a experiência do aluno com as 
diversas formas de expressão da língua por 
meio das músicas, das brincadeiras...

Leia mais
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Let’s be green
Alunos do 4º ano do EFAI participaram de 
uma aula de inglês em que tiveram que 
colocar as mãos na terra. É isso mesmo, 
para celebrar o Dia da Terra...

Leia mais

Ora bolas – movimento, 
energia e velocidade!

Leia mais

Uma bolinha de pingue-pongue é 
posicionada sobre uma bola de basquete. 
De uma certa altura as duas são soltas e 
caem praticamente juntas em direção..

Alterando as propriedades 
da matéria
Se a água solidifica abaixo de zero grau, 
como é possível ter um iceberg no mar e a 
água em sua volta não congelar? Como é 
possível que num carro, em uma cidade...

Leia mais
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“Scientists and Explorers 
of the Forest”

Os estudantes do Kindergarten 3 (K3) 
concluíram um projeto muito rico em conteúdo 
e forma: “Scientists and Explorers of the Forest” 
ou “Cientistas e Exploradores da Floresta”. Com 
todas as atividades envolvidas, a proposta foi 
plenamente realizada com o entendimento a 
respeito de sua responsabilidade sobre o meio 
ambiente.

Neste projeto o tema central foi a floresta 
Amazônica e alguns de seus  animais, por meio 
de atividades que desenvolveram habilidades 
motoras e treinaram a capacidade do estudante 
de reconhecer e relatar nomes, fatos, 
descrições, além de ajudá-los a comparar e 
estabelecer relações entre o conteúdo 
aprendido.

Ao longo do projeto, as crianças “exploraram o 
mundo”, expressaram suas ideias, participaram 
de experimentos e se reconheceram no contexto 
estudado, aprendendo a relacionar os animais 
aos seus habitats naturais.

Além dos novos conhecimentos transmitidos aos 
estudantes, uma outra grande conquista surgiu 
naturalmente com a aprendizagem: a ampliação 
do repertório linguístico em outro idioma, assim 
como deve acontecer na Educação Infantil 
Bilíngue.



Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Meu tamborzinho

As crianças do Berçário MS ajudaram a 
fazer um brinquedo que todos gostam 
muito: o tambor. Para isso, desenharam – a 
seu modo, é claro – e “imprimiram”...

Leia mais

Eletrólise e a corrente 
elétrica – experimento

Leia mais

Educador Gilson – Química Como podemos 
separar substâncias para obter 
matérias-primas importantes em nosso dia 
a dia, como os metais? Para responder...

Nosso rosto

Com essa brincadeira as crianças do 
Berçário MS puderam se familiarizar com 
elementos do rosto: boca, olho e nariz. 
Mas antes de começar, música para...

Leia mais

https://morumbisul.com.br/eletrolise-e-a-corrente-eletrica-experimento/
https://morumbisul.com.br/meu-tamborzinho/
https://morumbisul.com.br/nosso-rosto/
https://morumbisul.com.br/category/noticias/
https://morumbisul.com.br/meu-tamborzinho/
https://morumbisul.com.br/meu-tamborzinho/
https://morumbisul.com.br/eletrolise-e-a-corrente-eletrica-experimento/
https://morumbisul.com.br/eletrolise-e-a-corrente-eletrica-experimento/
https://morumbisul.com.br/eletrolise-e-a-corrente-eletrica-experimento/
https://morumbisul.com.br/nosso-rosto/
https://morumbisul.com.br/nosso-rosto/


Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Determinação de massa e 
volume
Educador Seiji / Física Como determinar o 
volume de uma bolinha de gude sem fazer 
o cálculo do volume de uma esfera? Como 
saber a massa de um cilindro de bronze...

Leia mais

Minha casa em todos os 
ângulos

Leia mais

Educador Eduardo / Matemática Os 
estudantes dos 6ºs anos produziram um 
trabalho com o tema “Minha casa em 
todos os ângulos”, sob orientação do...

Brinquedos e 
brincadeiras
K4 – Educadora Daniela Brinquedos e 
brincadeiras é o tema do projeto 
pedagógico que as crianças do 
Kindergarten 4 (K4) estão trabalhando...

Leia mais
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Observatório de 
Fenômenos Biológicos
Educadora Katiucha Em sua formação no 
Núcleo de Estudos Avançados, os 
estudantes da 1a série do Novo Ensino 
Médio participaram do Observatório...

Leia mais

Programa Internacional – 
aula prática

Leia mais

Os alunos do 4th e 5th grades do Período 
Internacional estão conhecendo os estados 
sólido, líquido e gasoso e, para comprovar 
que todos os elementos...

Estudantes avançam em 
seus estudos de física
Educador Seiji A 3ª série  do Ensino Médio 
avança nos estudos de Eletromagnetismo, 
aprendendo conceitos de indução 
eletromagnética e corrente induzida...

Leia mais
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01/mai - MARIA LUISA GENTIL F.  GUIMARÃES (4ºA)

02/mai - BRUNA AOKI NOGUEIRA (2ºB)

02/mai - NICOLAS SOARES  LISBOA  (8ºB)

03/mai - CAIO VITA ZANATTI  SOFIATTI (3ºD)

03/mai - HELOISA DE AQUINO ALVES (5ºC)

03/mai - GIOVANNA ANTAO DOS SANTOS 040º2ºA)

04/mai - MARIANA MALDONADO L. DOS SANTOS (K2A)

04/mai - ALICE CORBETTA NUNES (1ºB)

04/mai - LARA DEL NEGRO MARTINS  (9ºA)

05/mai - LAURA DANTAS DIAS (K3A)

05/mai - MURILO GOMES OLIVEIRA (K4B)

05/mai - GUILHERME RODRIGUES MARZOTTO (K5A)

05/mai - DAVI LUCAS BARBOSA AMORIN (8ºB)

05/mai - MARIA VITORIA SOUSA HUNGARO (8ºB)

06/mai - PEDRO AGUIAR CAVALCANTE (2ºA)

06/mai - HENRIQUE MENDES  SILVA (2ºD)

06/mai - VINICIUS IANNUZZI DE  LIMA (5ºB)

07/mai - GUSTAVO MELO MENDES PIRES (6ºC)

07/mai - ARTHUR DA COSTA  FRATUCCI (8ºA)

Put this on 
your calendar

MAY

São Paulo para Crianças -  Programação infantil 
Passeios, peças de teatro, desenhos e muito mais.

Biblioteca do IBGE-  Informações úteis 
Dados e consultas on-line.

Museu do Patrimônio Histórico Nacional -  
Acervo e Publicações
O patrimônio cultural brasileiro ao seu alcance.

01 - Dia Mundial do Trabalho
       
01 - Dia da Literatura Brasileira

Acompanhe nossas 
redes sociais: 

@COLEGIOMORUMBISUL

https://saopauloparacriancas.com.br/
https://biblioteca.ibge.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/
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/

