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Maio - Mês das Mães!



Mamãe - Eu te amo muito!



Acesse 
mais fotos

Clique aqui

https://photos.app.goo.gl/SScTs5FNi2mVz8c2A


   Celebration of Practice



Stone age ou Idade da pedra 
As turmas do Kindergarten 5 (K5), estudantes 
das teachers Luciana e Mariana, concluíram o 
projeto Stone Age, uma verdadeira viagem no 
tempo em que as crianças entraram em contato 
com alguns elementos do período pré-histórico, 
com ênfase sobre os dinossauros, personagens 
que povoam e mexem com o imaginário infantil.

Teachers Luciana e Mariana

 o projeto!



Além de aprimorar a 
coordenação motora 
fina, tão importante 
nesta etapa do 
desenvolvimento, os 
alunos concluíram de 
forma lúdica e divertida 
o projeto do primeiro 
trimestre.

Para ilustrar o aprendizado, todos realizaram 
atividades diferenciadas, como a observação e 
análise de corpos de diferentes dinossauros, 
comparando suas estruturas corporais por 
meio de imagens fotográficas e brinquedos.
A partir daí, trabalharam com a “salt dough” 
(massa de modelar), que eles mesmos 
prepararam, reproduzindo os dinossauros 
preferidos de cada um.

Alguns estudantes trabalharam com a 
“magic box”, onde, com olhos fechados, 
colocavam as mãos e tocavam os 
dinossauros, tentando descobrir qual era. 
Em seguida, por meio de associações, 
tinham que apontar nos esqueletos 
expostos quais tinham tocado na caixa



Minichefs em ação



Música, pintura, brincadeiras com 
pecinhas de montar, diversas atividades 
que divertem, estimulam e desenvolvem 
as crianças em habilidades motoras e 
cognitivas.

Em uma manhã bem divertida no berçário, sob o 
som da música “Sopa”, do grupo Palavra 
Cantada, as crianças construíram um fogão 
com material reciclável e brincaram num 
“faz-de-conta” em que elas eram minichefs.



Os alunos dos 9ºs anos iniciaram os estudos em Óptica Geométrica e estão 
entendendo a questão da formação das imagens, relacionando fenômenos luminosos, 
distâncias, semelhanças de triângulos, propagação retilínea da luz, na determinação 
das dimensões efetivas das imagens produzidas em telas e no olho humano. Para 
motivar os estudos nessa área da Física, foi proposto que eles criassem situações nas 
quais pudessem fazer fotos divertidas e interessantes envolvendo a questão do 
ângulo visual e suas possibilidades. 

Uma câmera, 
criatividade e o 
ângulo visual

“É claro que o Sol não está 
entre as mãos da pessoa 
fotografada, não é mesmo? 
Mas, então, como esse efeito 
visual foi produzido? O 
esquema, em perfil, procura 
explicar esse efeito.” 
(Caderno 2 de Física – Anglo).



Picture of Practice

Lavar as mãos
Uma questão de atitude! 

Lavar as mãos e reforçar a higiene se tornou 
ainda mais uma questão de atitude e 
comprometimento com a saúde. Desde 
2007 a OMS – Organização Mundial de 
Saúde -, instituiu o dia 05 de maio como 
*Dia Mundial de Higienização das Mãos*, 
como forma de alertar para a importância 
desse ato. Entretanto, com a Covid-19 esse 
gesto, tão simples, ganhou ainda mais 
relevância.

Para orientar sobre a prática, os estudantes dos 4ºs anos foram ao banheiro 
com as suas professoras e aplicaram a técnica correta de lavagem das mãos 
bem como do uso de álcool em gel.



1º de Maio
Homenagem aos 

profissionais



Os alunos da Educação Infantil ao 5º ano, que 
habitualmente têm a fantasia de se vestir como 
adultos, encontraram nesse dia de homenagens a 
oportunidade de usar roupas alusivas às profissões.

“Dia do Trabalho”

Médicos, executivos, operários, bombeiros, policiais, cozinheiros, engenheiros, e 
muitos outros “profissionais” desfilaram pelo Colégio, mostrando, principalmente, 
que todas as profissões são importantes e que merecem respeito.



Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Será que dá certo?

Avançando um pouco mais nos estudos de 
Óptica Geométrica, os alunos do 9º ano 
foram provocados a responder uma 
questão: “será que é possível descobrir o 
diâmetro de um ventilador usando uma...

Leia mais

Uma câmera, criatividade 
e o ângulo visual

Leia mais

“É claro que o Sol não está entre as mãos 
da pessoa fotografada, não é mesmo? 
Mas, então, como esse efeito visual foi 
produzido? O esquema, em perfil...

(Vídeo) - Grupo de Dança
Homenagem ao 
Dias das Mães!

Clique e assista
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Stone age ou Idade da 
pedra – o projeto!
As turmas do Kindergarten 5 (K5), 
estudantes das teachers Luciana e Marina, 
concluíram o projeto Stone Age, uma 
verdadeira viagem no tempo em que...

Leia mais

Vencendo atritos

Leia mais

Como sempre faz, o educador Seiji 
apresentou algumas questões para estudo, 
reflexão e experimento dos estudantes. 
Neste caso a aula da 1ª série abordou a 
força de atrito, sua ação, formas de cálculo 
e influência...

Lavar as mãos – uma 
questão de atitude! 

Lavar as mãos e reforçar a higiene se 
tornou ainda mais uma questão de atitude 
e comprometimento com a saúde. Desde 
2007 a OMS – Organização Mundial de...

Leia mais
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Minichefs em ação

Em uma manhã bem divertida no berçário, 
sob o som da música “Sopa”, do grupo 
Palavra Cantada, as crianças construíram 
um fogão com material reciclável e 
brincaram num “faz-de-conta” em que...

Leia mais

Identidade coletiva

Leia mais

Na última semana as turmas do K5 
finalizaram o projeto “Identidade coletiva”, 
que propôs a discussão sobre os papéis 
que exercemos em nossos meios, como a 
família, escola, casa, bairro, cidade...

Homenagem aos 
profissionais

Em uma justa referência ao trabalhador, 
por ocasião do “Dia do Trabalho”, os 
alunos da Educação Infantil ao 5º ano, que 
habitualmente têm a fantasia de se....

Leia mais
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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



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, 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.

EFAI e EFAF - 1º ano ao 9º ano



08/mai - VICTORIA ZANFERRARI HADERMECK - 9º B

08/mai - LAURA MENDES CIRIACO - 3ª EM A

09/mai - ALICE REZENDE MOLINA - 2º D

09/mai - LUIZA DE ABREU  TELLES  - 7º B

09/mai - VINICIUS OLIVEIRA  LIMA  - 3ª EM A

10/mai - ANA CORAGEM MAZZARO - 2º A

10/mai - ARTUR REIS - 2º B

10/mai - LUCAS ALIER FIGUEIREDO - 2º C

10/mai - ANA CLAUDIA ANTUNES STRADIOTTO - 5º C

11/mai - VITOR SILVA  CASTRO - 7º A

11/mai - BETTINA CRUZATO DE  ALMEIDA  - 3ª EM A

12/mai - ALICE DE SANTANA  NOGUEIRA - K4 A

12/mai - NICOLAS COSTA PINTO - 8º B

13/mai - DIOGO BATISTA  NUNES - 4º A

13/mai - AMANDA GONZAGA SENHOR - 4º B

14/mai - JOANA LOPES PONTEADO - K3A

Put this on 
your calendar

MAY

Visitas virtuais -  Museus e exposições - Conheça 
muitos lugares 360° sem sair de casa.

Discussões em família -  A educação que inspira- 
Relatos de professores, alunos, pais e todos aqueles que 
contribuem com a educação no país.

Contação de histórias -  Fique em casa e aproveite 
Aproveite diversos links para contação de histórias aos 
pequenos.

09 -  Dia das Mães

13 -  Dia da Abolição da Escravatura 

Acompanhe nossas 
redes sociais: 

@COLEGIOMORUMBISUL

https://www.eravirtual.org/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-inspirar/
https://guia.folha.uol.com.br/crianca/2020/03/fique-em-casa-conheca-canais-do-youtube-com-contacao-de-historias-para-os-pequenos.shtml
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/

