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Neste trimestre o Berçário MS está 
trabalhando o projeto “Os cinco 
sentidos” e, com isso, as crianças 
participaram de uma proposta  que 
promoveu a estimulação sensorial tátil a 
partir da exploração de macarrão cru e 
cozido. 
Com essa atividade em que os bebês 
literalmente colocaram a mão na massa 
foi possível ampliar as experiências 
sensoriais, expressivas e corporais, a 
partir das sensações provocadas nesta 
ação de tatear.

Segundo a definição, tato é o ato ou efeito de tatear. É o sentido por meio do qual se 
conhece ou percebe, usando o corpo, a forma, consistência, peso, temperatura, 
aspereza etc. de outro corpo ou de algo. E, seguindo esse caminho, os pequenos do 
Berçário usaram suas mãos para explorar texturas e experimentar novas sensações.

Os cinco sentidos – tato

“O caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do movimento e 
do toque que os pequenos exploram e decodificam o mundo ao seu redor”. 

(Montessori).



Picture of Practice Separação de misturas



Os estudantes dos 9ºs anos aprenderam com o educador Gilson Nery a 
importância da separação de misturas, com exemplos práticos que os ajudaram 
a entender melhor o tema. 

Na natureza, as mais diversas matérias primas não se encontram em seu estado 
puro, e precisam passar por um processo de separação, como a água.  Afinal, 
como tornar a água de um rio lamacento em água potável? Para começar, pela 
filtragem. Utilizado em toda a América Latina e por povos no mundo inteiro, o 
filtro invertido consiste em colocar pequenos fragmentos rochosos de 
diferentes tamanhos em um frasco e seu funcionamento se dá pelo acúmulo de 
partículas sólidas nessas camadas.

Obs: Ainda assim, a água não é potável. 
Para se tornar potável, é necessário que a ela seja 
fervida ou ainda que lhe sejam adicionadas umas 
gotinhas de cloro.

Com o auxílio de uma garrafa pet e pequenas 
pedras ornamentais de aquários, os alunos 
simularam esse método de filtragem, 
confirmando o resultado preconizado na prática 
mundial. 

Educador Gilson Nery



Projeto Brinquedos e Brincadeiras: 
Amarelinha



As crianças do Kindergarten 4 
(K4) se divertiram com a 
“Amarelinha”, uma brincadeira 
que serviu de inspiração para 
diversas atividades 
contextualizadas pelo projeto 
“Brinquedos e Brincadeiras”, da 
Educação Infantil.

Teve de tudo, momentos de 
“pular amarelinha”, recorte e 
colagem com sequência 
numérica de 1 a 10, colagem 
dos nomes das vogais que 
iniciam os nomes dos 
animais, “amarelinha de 
vogais” e muito mais, numa 
combinação de atividades 
lúdicas com aulas para 
envolver os pequenos com o 
processo de aprendizagem, 
tudo sob a orientação da 
Educadora Érica.

Projeto Brinquedos e Brincadeiras: 
Amarelinha



Pau de fitas

Os alunos do Kindergarten 5 (K5) estão 
estudando as regiões brasileiras e, nesta 
semana em especial, abordaram a cultura da 
região Sul. Com a orientação da educadora 
Kauana fizeram a releitura da obra “Pau de 
fitas”, do desenhista Mausue, que retrata a 
tradicional dança das fitas, típica do sul do 
Brasil.

Para a realização de suas 
produções, observaram a 
obra, perceberam 
detalhes, formas, cores e 
outros elementos que os 
inspiraram a fazer suas 
releituras.

   Celebration of Practice



  Classificação dos   
  poliedros



Os 5ºs anos classificaram 
poliedros a partir de 
construções com palitos e 
massinha de modelar.

Esta proposta de 
“matemática na prática” 
envolveu concentração na 
montagem, além da 
aplicação do conteúdo 
teórico quando foi 
solicitado aos estudantes a 
contagem das arestas, 
vértices e faces. Eles 
também identificaram as 
arestas paralelas, as 
perpendiculares e as 
reversas.

  Classificação dos poliedros

Veja mais, clique aqui

Educadoras Eni Takeushi e Camila Ramos

https://morumbisul.com.br/classificacao-dos-poliedros/
https://morumbisul.com.br/classificacao-dos-poliedros/


Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Plano inclinado, Dinâmica e a 
Univesp nas aulas de Física
Quais são as forças que atuam num corpo? 
Como identificá-las, como representá-las, 
num plano horizontal, num plano 
inclinado? Como calcular essas forças: 
tração, atrito e outras?...

Leia mais

A carta misteriosa

Dando continuidade ao aprendizado do 
Período Regular, os alunos dos primeiros 
anos que frequentam o Período Estendido 
“encontraram” uma carta misteriosa e cheia 
de pistas malucas. A atividade, com saltos 
para a direita, passos...

Em arte, inspiração musical...

As escolhas pessoais identificam muitas 
coisas sobre a personalidade de cada 
pessoa. E a escolha de estilos musicais? No 
caso dos estudantes do 6ºC, os estilos 
inspiraram os estudantes na produção de 
estampas e no...

Leia mais

Leia mais

https://morumbisul.com.br/em-arte-inspiracao-musical/
https://morumbisul.com.br/a-carta-misteriosa/
https://morumbisul.com.br/plano-inclinado-dinamica-e-a-univesp-nas-aulas-de-fisica/
https://morumbisul.com.br/category/noticias/
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Teor de acidez do vinagre
Você sabia que o vinagre possui um teor 
de ácido acético? E qual seria esse teor?  
Para comprovar se o vinagre que é 
consumido pelos brasileiros segue a 
legislação corretamente, os estudantes da 
2ª série...

Leia mais

Os cinco sentidos – tato

Neste trimestre o Berçário MS está 
trabalhando o projeto “Os cinco sentidos” e, 
com isso, realizaram uma atividade que 
promove a estimulação sensorial tátil a 
partir da exploração de macarrão cru...

Separação de misturas

Os estudantes dos 9ºs anos aprenderam 
com o educador Gilson Nery a importância 
da separação de misturas, com exemplos 
práticos que os ajudaram a entender melhor 
o tema.  Na natureza, as mais diversas 
matérias primas...

Leia mais

Leia mais

https://morumbisul.com.br/teor-de-acidez-do-vinagre/
https://morumbisul.com.br/separacao-de-misturas/
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Frequência respiratória
Em uma aula conjunta entre os 
professores Eni e Lucas, a turma do 5º ano 
atuou para avaliar a sua frequência 
respiratória após a realização de atividade 
física intensa. Para isso, antes, mediram a 
pulsação...

Leia mais

O começo da vida … 
Quem sou eu?

As crianças no Berçário, apesar de muito 
pequenas, contam com uma programação 
de atividades em sua rotina que visam 
promover uma infância saudável...

Leia mais

Café com leite e o equilíbrio 
térmico

Presente em milhões de residências 
diariamente, a dupla café com leite, 
dependendo das proporções de mistura, 
pode ser a média ou até mesmo um...

Leia mais

https://morumbisul.com.br/o-comeco-da-vida-quem-sou-eu/
https://morumbisul.com.br/frequencia-respiratoria/
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Pau de fitas
Os alunos do Kindergarten 5 (K5) estão 
estudando as regiões brasileiras e, nesta 
semana em especial, abordaram a cultura 
da região Sul. Com a orientação da 
educadora Kauana fizeram a releitura da 
obra “Pau de fitas....

Leia mais

Alunos do MS e a Teoria da 
Relatividade de Einstein
Os alunos da 3ª Série do Ensino Médio estão 
estudando tópicos da Teoria da Relatividade 
Restrita de Einstein. Por esta teoria, eventos 
que fogem ao entendimento do senso...

Leia mais

Crescimento saudável

No Berçário MS uma ampla programação de 
atividades e brincadeiras diverte e 
proporciona desenvolvimento saudável às 
crianças em sua rotina diária. Com os 
especialistas e berçaristas as crianças...

Leia mais

https://morumbisul.com.br/wp-content/uploads/2021/05/149-5-360x270.jpeg
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22/mai - FERNANDO MALDONADO DE B.OLIVEIRA  - K4A

22/mai - FELIPE BANDEIRA RYDVAL - K5B

22/mai - PATRICK CAUBIANCO GALLO - 7º A

22/mai - MANUELA CAUBIANCO GALLO - 7º B

22/mai - LARISSA BARRETO OLM - 9º A

23/mai - LUIS FELIPE DOS ANJOS BERTOLDO - K3D

23/mai - ANA CAROLINA  FERNANDES - 4º B

23/mai - HENRIQUE QUEIROZ  BARBOSA - 5º A

24/mai - DAVI FONSECA GIMENES - K4A

24/mai - RAFAEL FELIPE SILVA MACEDO - 5º A

24/mai - PABLO ALVES  RODRIGUES - 5º B

25/mai - ISABELLA DE SOUZA SANTOS  - 4º A

26/mai - DANIEL OLIVEIRA DE  LIMA  - 5º C

26/mai - VALENTINA RODRIGUES MIKALAUSKAS - 8º A

26/mai - HELEN SANTANA BECK - 3ª EM A

27/mai - LEONARDO BARBOSA RAPHAEL BACCI - K5D

27/mai - LEONARDO MINORU YWASSA - 1º A

27/mai - NICOLAS PINTO DOS  SANTOS - 1º C

Put this on 
your calendar

MAY

Semana Mundial do Brincar -  Confira as atrações
Valorizar o brincar de casinha e tradicionais, cantigas e 
jogos lúdicos, passados de geração em geração: esta é a 
proposta da 12ª Semana Mundial do Brincar (SMB 2021), 
realizada de 22 a 30 de maio. O tema deste ano é Casinhas 
de Infância. 

Fazendas Históricas SP - Conheça e programe-se - Cinco 
fazendas históricas para visitar no interior de São Paulo.

Criança segura-  Segurança em casa - Site apresenta várias 
dicas sobre segurança no ambiente doméstico.

** Mês do Maio Amarelo 

22 - Dia Intl. da Biodiversidade

24 - Dia do Vestibulando

25 - Dia do Orgulho Geek

26 - Dia do Desafio -Ativs. Físicas

27 - Dia Nacional da Mata Atlântica

Acompanhe nossas 
redes sociais: 

@COLEGIOMORUMBISUL

https://bora.ai/sp
https://www.guiadasemana.com.br/turismo/galeria/5-fazendas-historicas-para-visitar-no-interior-de-sp
https://criancasegura.org.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/



