
Da teoria à prática, 
desvendando o DNA 

DESTAQUE DESTA EDIÇÃO

04 - JUN - 2021



Na  aula de biologia, os alunos da 1ª série do Ensino 
Médio aprenderam na prática a estrutura e a função do 
ácido nucleico DNA, responsável por armazenar a 
informação genética do ser vivo. 

Para esse experimento, extraíram o DNA da cebola 
(Allium cepa) e conseguiram visualizar os filamentos que 
o compõem.  Com essas informações, fizeram os 
registros e confirmaram os conteúdos teóricos do 
material Anglo.

    Estrutura do DNA
Educadora 

Katiucha Karolina 
Biologia





Kindergarten - Educadora Litta Mogoff

Picture of Practice

As crianças do Kindergarten começam a 
entrar em contato com diversas 
expressões a partir das aulas de Arte. 

Sob o olhar atento da educadora Litta, as 
crianças contaram com uma fonte de 
inspiração pra lá de especial: as obras de 
Tarsila do Amaral, uma das principais 
expressões da Arte Moderna. 
Todas as atividades foram feitas a partir 
da observação de sua obra, sendo que 
cada turma do Kindergarten trabalhou 
um tema diferente.

Nesta atividade os estudantes 
utilizaram pincel e outros 
recursos para se preparar para o 
uso da tela de pintura.

 Iniciação em Arte

Veja mais momentos dessa 
atividade aqui

https://morumbisul.com.br/iniciacao-em-arte/


De repente 
começa a chover. 
Que objetos você pode usar para 
não se molhar? A partir dessa 
pergunta realizada na aula de 
Ciências, os alunos do 2°ano C 
foram testar as propriedades 
encontradas nos materiais do 
guarda-chuva e da capa de chuva 
que impedem a passagem de água. 
Descobrindo de uma maneira 
divertida a principal característica 
dos mesmos: a 
IMPERMEABILIDADE.

Impermeabilidade

Educadora Letícia - 2°ano C



   Celebration of Practice

Head, shoulders, 
knees and… 

TOES!

K4 - Educadora Irina Câmara

Durante esta atividade do projeto “Body and 
Movement”, o Kindergarten 4 descobriu que, 
em inglês, fingers são os dedos da mão e 
toes são os dedos dos pés!

Após identificar e nomear as parts of the 
body (partes do corpo), os alunos viveram a 
experiência de pintar com os pés. Foi uma 
atividade desafiadora… – e também muito 
engraçada-, na opinião deles.

Você sabia que, em português,  
nós não diferenciamos os dedos 
das mãos e dos pés e que, em 
inglês, existem palavras 
específicas para eles? 

Segundo a psicologia, esse tipo de 

atividade ajuda o aprendiz de uma língua 

a fixar melhor o vocabulário, uma vez 

que atividades significativas geram 

emoções que tornam as memórias mais 

longevas, portanto mais efetivas.



Cantinho “caipira” 
das selfies
3ºs anos

Uma das principais 
características das 
tradicionais festas 
juninas é o modo 
quase ingênuo de 
retratar a vida simples 
do interior, o jeito 
“caipira” de ser e viver.

As crianças do 1º 
ano trabalharam 
suas produções sob 
a inspiração de 
Alfredo Volpi, 
consagrado pela 
pintura das 
bandeirinhas.

No Mural do andar, a 
merecida exposição dos 
trabalhos realizados no 
EFAI.



A Educacross é uma Plataforma de Aprendizagem e Ensino Híbrido 
destinada a estudantes do 1º e 2º anos, com Programas 
Educacionais de Matemática, Alfabetização e Multiletramento (com 
opção bilíngue) para Cultura Digital Imersiva, Modularizada e 
Adaptável para a realidade de cada Escola.

Pensando nisso, o Colégio Morumbi Sul trouxe 
essa plataforma para agregar e divertir nosso 
método de aprendizagem, tornando-o prazeroso 
e ainda mais  divertido.

Os estudantes já receberam no e-mail institucional uma carta de 
acesso com login e senha para que possam se cadastrar. Confira o 
passo a passo para o primeiro acesso.

Você sabe o que é o 

#FicaaDica

No dia 09/06/2021, 
quarta-feira, às 7h45, os 
estudantes MS terão uma 
aula inaugural Educacross 
com a equipe criadora da 
plataforma.



Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

As formas da matemática

2ºs anos B e D - Educadora Leila - Os 
estudantes dos 2ºs anos estão aprofundando 
seus estudos em matemática e, nessa etapa 
atual, aprenderam a reconhecer e nomear os 
sólidos geométricos. Os alunos observaram os 
sólidos disponibilizados

Leia mais

Efeito fotoelétrico: Einstein, 
Planck e Física Moderna
Ensino Médio- Educador Seiji 
Já se perguntou como ocorre o funcionamento 
das portas de shoppings que se abrem 
sozinhas? Como um sistema de iluminação 
pode acender e apagar sozinho? ...

Leia mais

Estrutura do DNA 
Na  aula de biologia, os alunos da 1ª série do 
Ensino Médio aprenderam na prática a 
estrutura e a função do ácido nucleico DNA, 
responsável por armazenar a informação 
genética do ser vivo...

Leia mais
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

Micromundo: Lavazônia

Little Maker - Instrutora Carol 
Nesta semana, nas aulas de Little Maker, os 
estudantes dos 3°s anos iniciaram o novo 
Micromundo que se chama Lavazônia...

Leia mais

Pintura com bexiga
K4B - Educadora Érica Benfica 
Brincar ensina muita coisa, além de divertir e 
proporcionar momentos de descontração. 
Neste caso, no Projeto Brinquedos e 
Brincadeiras, a turma do Kindergarten 4 (K4) 
fez pinturas com bexigas, uma atividade...

Leia mais

Head, shoulders, knees 
and… TOES!
K4 - Educadora Irina Câmara 
Você sabia que, em português,  nós não 
diferenciamos os dedos das mãos e dos pés e 
que, em inglês, existem palavras específicas 
para eles? ...

Leia mais

https://morumbisul.com.br/pintura-com-bexiga/
https://morumbisul.com.br/micromundo-lavazonia/
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

No clima das festas 
juninas
1º ano - Educadoras Marli e Amanda 
O mês de junho chegou e, com ele, a inspiração 
das tradicionais festas juninas, que acontecem 
anualmente nesse período. Mas, como as 
festas ainda não podem ser feitas...

Leia mais

Iniciação em Arte
Kindergarten - Educadora Litta Mogoff 
As crianças do Kindergarten começam a entrar 
em contato com diversas expressões a partir 
das aulas de Arte. Nesta atividade elas 
utilizaram pincel e outros recursos para se 
preparar para o...

Leia mais

Espaço “caipira” das selfies
3ºs anos - Educadoras Kátia e Tatiana 
Uma das principais características das 
tradicionais festas juninas é o modo quase 
ingênuo de retratar a vida simples do interior, o 
jeito “caipira” de ser e viver. E como a

Leia mais
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Note & Announcements

Confira mais: morumbisul.com.br

A obra de Volpi e as 
festas juninas
Os Estudantes do 1º D conheceram a obra do 
artista Alfredo Volpi, um pintor ítalo-brasileiro, 
destaque da Arte Moderna Brasileira, com 
pinturas que se caracterizam por casarios e 
bandeirinhas coloridas...

Leia mais

A family member
Nesta aula com os estudantes do Kindergarten 
3 (K3) a teacher Alice propôs uma atividade na 
qual as crianças relembrassem o conteúdo 
estudado a respeito das partes do rosto...

Leia mais

Ciclos de vida
Os estudantes do Elementary 3rd, Programa 
Internacional, estão estudando os ciclos da vida 
e, para ilustrar o que viram com a teacher 
Clarissa, fizeram produções com desenhos e 
colagem para...

Leia mais
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O cenário pandêmico, nunca antes vivido por nós, trouxe também 
dores irreconhecíveis. Isolamento, protocolos, solidão, falta de 
conversas, de abraços, de olho no olho estão fazendo falta ao nosso 
convívio e bem-estar. Como continuar seguindo, focando nos 
estudos, prazos, entregas? A tela nos separa, mas o coração 
conversa!

Sentimos nossos alunos carentes, precisando de atenção, auxílio, 
um acolchoado de palavras carinhosas... É hora de estreitar nossas 
relações dentro de casa e com quem convivemos presencialmente; 
hora de abrir o coração; chorar se for preciso; rir se conseguirmos; 
entreter o tempo também com leituras, caminhadas, bate-papos 
virtuais, filmes, seriados, jogos, para continuarmos caminhando 
rumo ao país vacinado.

Porém, não esperemos a vacina para amar e cuidar de quem está ao 
nosso lado. Às vezes, o diálogo pode ser difícil, mas é essencial para 
a convivência saudável.

 Você já conversou com seus filhos hoje?
 Você já disse aos seus pais que não está muito bem?
 Usemos a família como força motora para nossa sanidade.
 Usemos o amor sempre!

Educadora Débora Nogueira

ESCOLA DE PAIS

Recado do coração para 
pais e alunos do Morumbi Sul



Participe dessa transformação

Educação e leitura são as chaves de toda transformação na sociedade. É pensando nisso 
que pelo segundo ano consecutivo promovemos diálogos inspiradores para nos cercamos 
de esperança, ideias e afeto. O Conversas que Transformam é um congresso digital 
gratuito para educadores de todo o Brasil.

Durante três dias, estaremos juntos 
em conversas que realmente fazem a 
diferença, ao lado de grandes nomes 
da Leitura e Educação. A Árvore existe 
para apoiar educadores e o Conversas 
que Transformam vem exatamente 
para oferecer esse apoio, promovendo 
diálogos e a partilha de experiências. 
Para que o evento realmente faça 
sentido, contamos com vocês, 
educadores de todo o país! 

https://arvore.com.br/conversas-que-transformam 

ESCOLA DE PAIS

https://arvore.com.br/conversas-que-transformam
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No próximo sábado, dia 05 de junho, será comemorado o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Esse dia será marcado por diversos eventos e atividades ao redor do 
mundo e nós não poderíamos ficar de fora. O Instituto Casagrande irá promover 
o Simpósio de Cidadania, Educação e Meio Ambiente em debate, onde serão 
abordados temas de grande relevância para o nosso planeta.

O Simpósio será 
gratuito e acontecerá 
no dia 05/06 (sábado), 
das 14h às 18h, com 

a participação de 
personalidades 

envolvidas com o 
tema.

https://www.youtube.
com/watch?v=oPSS1

Fm8k5o 

ESCOLA DE PAIS
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05/jun - LUCAS DE JESUS ROCHA  LOPES  - 2º D 

05/jun - MIGUEL MENDONÇA UNGARO - 8º A 

05/jun - VANIA ZOE CONTRERAS CONZALEZ - 9º A

05/jun - HENRIQUE  SUBIRANA - 1ª EM A 

06/jun - LAVINIA DE CAMPOS DIAS - K3A

06/jun - LARISSA LEON LEITE CONCEICAO - 6º B

06/jun - LEONARDO CONTI FERREIRA  - 7º A

06/jun - RAPHAELLA MORAES M.  SANTOS - 2ª EM A

07/jun - MARINA SILVEIRA  MAGALHAES - 6º A 

07/jun - RAFAEL SILVEIRA  MAGALHAES - 6º A

08/jun - GIOVANNA FERRARI BELISARIO - 4º B

09/jun - CATARINA SOUZA  FARIA - K3A 

10/jun - VITORIA LUCCHESI XAVIER - 4º B

10/jun - THAINA DI GIORGI SOUZA - 2ª EM A

11/jun - LIZ RICCI NAVEGA - K4B 

11/jun - CAROLINA SOUSA DE  OLIVEIRA - 3º A 

11/jun - MARIA CLARA MELO GARCIA  - 6º A 

Put this on 
your calendar

Liberdade de Imprensa -   A situação no mundo
Classificação mundial da liberade de imprensa feita pela 
equipe do Repórteres Sem Fronteiras - RSF

Oceanos pelo mundo- Motivos para comemorar?
Diversas atividades, em todo o mundo, estão acontecendo neste 
exato momento, e de forma insustentável. 

Enem 2021-  Confira datas
Todas as informações sobre o Enem 2021 estão neste link do 
INEP

07/JUN - Dia liberdade de imprensa

08/JUN - Dia Mundial dos Oceanos

12/JUN - Dia dos Namorados

12/JUN - Dia Mundial do Combate 
      ao Trabalho Infantil

Acompanhe nossas 
redes sociais: 

@COLEGIOMORUMBISUL

https://rsf.org/pt/classificacao%20
https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?71543/Dia-Mundial-dos-Oceanos
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/
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/


#COLEGIOMORUMBISUL


