
ENSINO FUNDAMENTAL

Junho 2017

De olho em um amigo

O projeto tem como objetivo principal a

aprendizagem no ensino da Física "Óptica

Geométrica" e construir uma relação entre os

alunos do segundo 2º ano do Ensino Médio

Técnico e os alunos do segundo 2º ano do

Fundamental da Escola Padre Anchieta,

proporcionando um momento

de pesquisa e troca

entre nossos alunos.

De 01 a 31 de Julho - Férias
02/08 - Retorno às aulas

Meio Ambiente
A principal função do trabalho sobre o Meio Ambiente é

contribuir para a formação de cidadãos conscientes,

aptos a decidirem e atuarem na realidade

socioambiental de um modo comprometido com a vida,

com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e

global. Para atingirmos esses objetivos, mais do que

trabalhar com informações e conceitos, é preciso que a

Escola trabalhe também com a formação de valores e

atitudes. Nessa perspectiva, foram elaboradas

atividades, jogos, plantio e brincadeiras,

com o tema “Preservar o Meio Ambiente,

significa compromisso com a Vida”. Na última sexta-feira, dia 12/05, os alunos do 2º ano
realizaram uma atividade lúdica envolvendo o uso ea função do sistema monetário brasileiro.Brincando de mercadinho e manuseando nossas

cédulas e moedas, as crianças puderam escolher os
produtos, analisar se o dinheiro dava para comprartudo o que queriam, pagar e receber o troco.Com essa atividade prática, os alunosdesenvolveram o cálculo mental e aprenderamsobre o uso do dinheiro. Dessaforma fica mais divertido trabalhar algunsconceitos matemáticos.

Brincando de compra e venda

Dia 30/06 das 7h30 às 12h para
os do 6º ao 9º ano

e das 13h às 17h30 para
nossos caipirinhas do 1º ao 5º ano.

compadres e comadres

Preparem-se:
o Arraiá do Anchieta

está chegando!

Preparem-se:
o Arraiá do Anchieta

está chegando!



combate de

ROBÔS
Empregando material reciclável, os alunos do Ensino Fundamental II e Médio
das Escolas Padre Anchieta serão orientados por professores na construção de
pequenos veículos robôs de combate, os “Robôs Gladiadores”. As etapas de
montagem e funcionamento dos robôs estão vinculados às disciplinas
curriculares, associando conceitos tecnológicos atuais, além do aspecto lúdico,
uma vez que os robôs participarão de um torneio entre equipes que será
realizado na Feira Científica Cultural 2017. Cada equipe participante concorrerá
a prêmios que serão entregues de acordo com o desempenho de seus robôs.

Premiação para 2017
- 1º Lugar um troféu e medalhas + 50 Pontos
- 2° Lugar medalha de prata   + 40 Pontos
- 3° Lugar medalha de bronze + 30 Pontos

1º COMBATE DE
ROBÔS GLADIADORES

Período de inscrição 05/06 a 16/06 Pontos

Vídeo de construção do robô
e postagem do primeiro
teste

14/08 a 18/08 15 pontos

Comparecimento aos
encontros para avaliação de
montagem dos robôs

21/08 a 30/09 05 pontos

Entrega das atividades
(questões de avaliação de
desempenho dos robôs)

25/09 a 30/09 15 pontos

Sorteio dos combatentes
(rounds)

10/10 – 13h
Prédio Tenerife – (Prédio

do Ensino Médio)
05 pontos

GIPA 2017
Foram dias incríveis! Os alunos competiram, brincaram e, principalmente,

compartilharam momentos inesquecíveis com os colegas.


