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Qual é a sua equipe?
NO PRÓXIMO DIA 21 DE MAIO, TEM INÍCIO MAIS UMA EDIÇÃO DA GIPA,

A GINCANA INTERNA PADRE ANCHIETA.

OS ESTUDANTES SÃO DISTRIBUÍDOS

EM DUAS EQUIPES,

VERMELHA E AZUL, E PARTICIPAM

DE DIVERSAS COMPETIÇÕES

Com mais de 30 anos de história, a GIPA tem
sido um dos eventos mais aguardados do ano

pelos estudantes do Anchieta. Além de
celebrar a amizade e o companheirismo entre
as crianças e adolescentes, a atividade tem
um dia especialmente dedicado ao exercício

da solidariedade, quando os alunos arrecadam
alimentos para serem doados a instituições de

amparo social da cidade. Neste ano, os
estudantes do Ensino Fundamental II da

instituição vão inaugurar o evento com as
provas aquáticas, realizadas no Campus

Universitário Prof. Pedro Clarismundo Fornari.

Stitch - mascote
da equipe azul

Rainha de Copas
mascote da equipe vermelha

Alunos constroem
réplicas de fósseis
OS FÓSSEIS PODEM SER DEFINIDOS COMO MATÉRIA ORGÂNICA DE UM
ANIMAL OU VEGETAL.

Por meio do estudo sobre os fósseis, os alunos viram que o planeta Terra, desde sua
origem, vem se modificando continuamente, e que, ao longo do tempo, muitos seres
vivos surgiram e outros desapareceram.
Com base nessas informações, foi discutida a importância do descobrimento e estudo
dos fósseis, que são restos ou vestígios de seres vivos que habitaram o nosso planeta;
esses restos são encontrados, na maioria das vezes, em rochas. Seu estudo permite
descobrir características físicas do animal, como tamanho e forma dos ossos ou dos
dentes, além de permitir a identificação de alguns de seus hábitos, como o tipo de
alimentação, e possibilitar o estudo e o entendimento da evolução das espécies ao longo
do tempo.
Parte dos estudos foi dedicada à confecção de réplicas de fósseis, que são um modelo, a
imitação de uma peça, facilitando a compreensão de como ocorre o processo de
fossilização. Os estudantes se destacaram em suas criações e o resultado do trabalho foi
excelente.

Com esse sorriso no rosto é fácil perceber que a aula foi um show



03
201608 maio

O dia a dia de um

REPRESENTANTE

DE SALA
É por todos conhecida a importância da representatividade nas comunidades democráticas organizadas. A escola, enquanto

comunidade ligada às questões do conhecimento acadêmico e das relações entre os cidadãos do país, não pode prescindir da liderança

escolar como exercício de cidadania.
Quanto maior o desenvolvimento tecnológico, maior a necessidade de líderes verdadeiramente humanos. Eles é que fazem a diferença.

O líder deve ser capaz de criar esperança, de ter valores e crenças que empolguem as pessoas. Na escola, o líder de turma propicia a

união do grupo e facilita a comunicação com os membros da Equipe Diretiva.
Os objetivos de se explorar a vivência da liderança e da representatividade no ambiente escolar são muitos; entre eles, é possível citar:

a sensibilização sobre a importância da liderança; o estabelecimento de elo de comunicação direta entre alunos, professores e equipe

gestora; o envolvimento dos representantes de turma, e consequentemente dos demais alunos, nas tomadas de decisões; a

compreensão dos objetivos da educação e das normas da escola; a reflexão dos estudantes acerca dos seus direitos e deveres segundo

o Regimento Escolar; a valorização da cooperação em lugar da competição, procurando sempre a união do grupo.

ESTUDANTES DE QUINTO A NONO ANOS

PASSAM POR EXPERIÊNCIA QUE OS

PREPARA PARA SITUAÇÕES FUTURAS

Ensino Fundamental

Todos os alunos participam na votação Aqui o voto é secreto Quem escolher?
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Não há estratégia melhor do que aprender na prática.
Foi assim que os alunos dos oitavos anos do Ensino

Fundamental II realizaram a experiência “A ação de
uma enzima”. Em sala de aula, os alunos provaram

pipocas preparadas sem sal e sem açúcar e perceberam a
ação da amilase, uma enzima presente na saliva, que
transforma o amido do milho em um tipo de açúcar
mais simples. Orientados pelas professoras de ciência
Juliana Farrão Mescollote e Suely Pignatari Zani, os

alunos puderam observar e comprovar alguns fenômenos
que ocorrem em nosso organismo.

SOB A ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA KÁTIA CRISTINA MORON, ALUNOS APRENDEM

MATEMÁTICA DE FORMA PRAZEROSA.

O ensino da Matemática deve ser realizado de forma prazerosa e significativa, e é nesse
enfoque que o Projeto Supermercado permite aos alunos tomarem contato com as ideias
matemáticas a partir da vivência de situações de compra e venda em um supermercado,
montado com embalagens vazias. A atividade oportuniza a construção de conhecimentos e
contribui para a reflexão sobre hábitos de consumo consciente.
Os alunos vivenciam situações de cálculo, fazendo compras e pagando com dinheiro fictício.

MATEMÁTICA DESCOMPLICADA

Ensino Fundamental

Turminha que participou da aula

Será que ficou boa?

Depois de aprender é hora de comer



Projeto Propaganda –
Globalização
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Com o objetivo principal de conscientização sobre
questões ambientais, os estudantes de nono ano do
período matutino das Escolas Padre Anchieta
desenvolveram um projeto de propaganda sobre o meio
ambiente, visando atender a necessidades sociais
contemporâneas.
Para o desenvolvimento dessa proposta de trabalho, os
alunos foram divididos em grupos e criaram produtos com
menor impacto ambiental, sob a lógica da
sustentabilidade, viabilizando assim a utilização dos
recursos ao máximo, por meio da reutilização, reciclagem
e/ou redução da quantidade de matéria-prima no

ORIENTADOS PELA PROFESSORA DE GEOGRAFIA

DAIANE FRANCELINO DOS SANTOS, ALUNOS

CRIARAM PRODUTOS ECOLOGICAMENTE

CORRETOS E ELABORARAM PEÇAS PUBLICITÁRIAS

PARA DIVULGÁ-LOS.

processo de produção. Na sequência, desenvolveram uma campanha para
divulgar o produto, ou seja, um anúncio, que poderia ser apresentado tanto em
estrutura de vídeo (propaganda), quanto em formato de painel outdoor. No final
da apresentação, os estudantes deveriam expor os objetivos da criação do
produto, o público-alvo a que se destinava e a lógica desenvolvida para o
convencimento, ou seja, a estratégia de persuasão.
A conclusão desse trabalho foi extremamente satisfatória, pois houve a
necessária interação entre os componentes dos grupos e o comprometimento
com o trabalho coletivo, dando oportunidade a todos de se expressarem a favor
da sustentabilidade do nosso Planeta Terra.
Parabenizamos nossos estudantes pela participação e dedicação a esse projeto,
expandindo seus conhecimentos e tornando as aulas de Geografia mais
significativas e prazerosas.

Ensino Fundamental

Apresentação do trabalho "Bio Bag"

Alunos do 9º ano capricharam nas apresentações

Apresentação do "Inovador secador de toalhas"



Diário de bordo
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Este projeto tem como objetivo principal
desenvolver o gosto pela escrita,
valorizando o potencial que cada um tem e,
diante disso, encontrar meios para que a
prática da escrita seja prazerosa,
considerando os valores culturais e a ludicidade como um
caminho a ser explorado para alcançar tal objetivo.
A leitura e a escrita são pontes incontestáveis para que haja a
inclusão do indivíduo na sociedade, tendo a escola a
responsabilidade de sistematizar esses saberes. Nesse
processo, o professor é o mediador no desenvolvimento do
conhecimento necessário ao aluno para essa aquisição.
O projeto é realizado diariamente entre os alunos do terceiro
ano, e todos participam direta ou indiretamente das atividades
de elaboração dos registros escritos, leitura e apresentação das
produções. Esse momento é muito prazeroso, e todos
interagem.
A escrita do texto pode ser acompanhada de colagens,
desenhos, dobraduras ou fotos, valorizando-se outras formas de
expressão além da linguagem verbal.

ALUNOS DOS TERCEIROS ANOS

DO ENSINO FUNDAMENTAL I

CAPRICHAM NA PRODUÇÃO DE

TEXTOS.

J O G O S
M A T E M Á T I C O S

Segundo Vygotsky, por meio dos jogos as crianças desenvolvem a identidade e a autonomia. Seguindo esta teoria, o aspecto lúdico da construção de
conhecimentos foi explorado no processo de ensino e aprendizagem com os alunos.
Os objetivos deste trabalho diferenciado com os jogos em sala de aula são: despertar a curiosidade, enfrentar desafios, resolver problemas, estimar, calcular,
desenvolver o raciocínio lógico e seus aspectos cognitivos.
Desta forma, o projeto visa levar o aluno a vivenciar tais experiências por meio dos jogos, de forma lúdica, estimulando-se também o processo de interação,
uma vez que as atividades são desenvolvidas em grupos nos quais os alunos podem compartilhar o conhecimento e trocar ideias e estratégias, tendo o
professor como mediador dessas atividades.
Nessa perspectiva, este projeto contribui para que as aulas de Matemática sejam mais prazerosas e dinâmicas, proporcionando uma aprendizagem mais
significativa.

SOB ORIENTAÇÃO DAS PROFESSORAS KÁTIA CRISTINA MORON E SUSANA APARECIDA AGUIRRE, ESTUDANTES
DE QUARTO E QUINTO ANOS TRABALHAM O RACIOCÍNIO LÓGICO
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Com esses cadernos, a vontade de escrever é grande

Isabela mostra orgulhosamente sua redação
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Projeto Sistema Solar
ESTUDANTES DOS QUINTOS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I ESTÃO DESENVOLVENDO A ATIVIDADE, QUE CONTRIBUI
PARA A COMPREENSÃO DE FENÔMENOS NATURAIS.

Explorando o mundo
por meio de

um microscópio
Orientados pelas professoras Suely Pignatari Zani e Elaine Marcucci, os alunos dos sextos anos do Ensino Fundamental II
identificaram os componentes de um microscópio óptico, aprenderam a manuseá-lo corretamente e a interpretar a
imagem observada, representando as suas estruturas atrás de desenhos.

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II PARTICIPARAM DE AULA PRÁTICA EM LABORATÓRIO DE BIOLOGIA.

Além de explorarem o sistema solar, aprendendo os nomes dos planetas e suas características, obtendo
conhecimentos para a compreensão do funcionamento do Universo, os estudantes aprofundaram seus
conhecimentos sobre o planeta Terra, seus movimentos e seu satélite natural, a Lua.
Todos já devem ter notado que o aspecto da Lua muda regularmente ao longo do mês. Ora ela está maior,
ora está menor. Ao observarmos esses diferentes aspectos que a Lua apresenta, é possível identificar suas
fases. Os alunos dos quintos anos estudaram essas fases e fizeram representações delas para entenderem
melhor essas mudanças.
Os alunos também estudaram os movimentos do planeta Terra. Por meio de um experimento, perceberam
que é dia quando o Sol ilumina uma região da Terra e que é noite quando essa região não está iluminada.
Isso é decorrência do movimento de rotação do planeta.
Os alunos também exploraram uma representação de outro movimento da Terra: ao mesmo tempo em que
a Terra gira em torno de seu próprio eixo, também gira em torno do Sol. Esse movimento que a Terra
executa em torno do Sol é chamado de movimento de translação, que, associado à inclinação do eixo de
rotação da Terra, é responsável pelas diferentes estações do ano.

Trabalhar em equipe é mais divertido As quatro fases da lua

Alunos aprendem sobre o sistema solar de uma forma diferente

Ensino Fundamental



NÃO SE CONFORME.NÃO SE CONFORME.

ATREVA-SE!ATREVA-SE!

Vestibular

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comércio Exterior
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Produção
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Estética e Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Gestão de Recursos Humanos
Letras – Português/Inglês
Logística
Marketing
Nutrição
Pedagogia
Processos Químicos
Psicologia
Publicidade e Propaganda
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