
No intervalo das aulas, 
aproveitaram os ritmos 
carnavalescos para brincar e dançar 
com muita alegria. 
 

Carnaval – Momento Criativo! 
 

 

  

Oficinas de Arte com o tema 
“Olimpíadas” coordenada pela 
professora Maria Célia. 

Os alunos confeccionaram 
silhuetas e máscara para a decoração 
da Escola. 



Tema Gerador 
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Projeto - Preparando para a Vida 
 

Por uma cultura de paz e não 
violência, reconhece a cota de 
responsabilidade de cada um com o 
futuro da humanidade, especialmente 
com as crianças de hoje e as gerações 
futuras. Cada indivíduo deve se 

comprometer – em sua vida diária, em 
sua família, no seu trabalho, na sua 
comunidade, no seu país e na sua 
região, a: 

Respeitar a vida e a dignidade 
de cada pessoa, sem discriminação ou 
preconceito;  rejeitar a violência sob 
todas as formas;  defender a liberdade 
de expressão e a diversidade cultural; 
respeitar os princípios democráticos , 
de modo a construir novas formas de 
solidariedade visando o fim da 
exclusão, da injustiça e da opressão 
política e econômica e promover um 
comportamento de consumo 
responsável  pela preservação do 
equilíbrio da natureza do planeta. 

UNESCO 2000 



Os alunos iniciaram a 
primeira semana de aula com 
muita integração, animação e 
aprendizado na proposta de 
atividades dos professores de 
Educação Física. 

Com o jogo “Perfil 
Olímpico” os alunos dos 6os aos 
9os anos, tinham que descobrir 
através de dicas qual era o 
Esporte Olímpico e o atleta que 
ficou famoso na modalidade. 

Finalizamos com um 
vídeo de reflexão: “Gentileza no 
Esporte”. 

Os alunos gostaram 
muito e puderam interagir com 
os colegas e professores. 

 
Ana Carolina, David e Edison. 
Professores de Educação Física 
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Volta às aulas em ritmo de Olimpíadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Volta às aulas em ritmo de Olimpíadas 
 

Sabemos que em 2016 um 
grande evento acontecerá no Brasil: os 
jogos olímpicos. Foi com base nisso que, 
na disciplina de inglês para os alunos dos 
6os e 8os anos do período matutino das 
Escolas Padre Anchieta, foi proposta 
uma atividade de acolhimento durante a 
primeira semana de aula: a English 
Olympic Games.  

        O objetivo da atividade era revisar 
alguns conteúdos estudados pelos 
alunos no ano anterior e que serão 
importantes para este ano também; 
além de proporcionar aos alunos um 
ambiente acolhedor e descontraído. No 
caso dos 6os anos, por exemplo, 
conteúdos como números, profissões, 
países, nacionalidades e estrutura de 

frases, compuseram alguns dos 
conteúdos abordados nos jogos. 
         A atividade envolvia a participação 
de todos os alunos, que foram dispostos 
em duas equipes e deviam sempre 
chegar a um consenso sobre quem os 
representaria em cada atividade, 
reconhecendo, desta forma, qualidades 
em seus colegas de classe. A proposta 
dessa atividade também teve como 
base o tema gerador de 2016: “O 
primeiro passo para vencer é acreditar 
que você pode!”, pois ao serem 
motivados a participar dos jogos e 
representar suas equipes, os alunos 
estariam colocando em prática todo seu 
conhecimento adquirido, acreditando 
em seu próprio potencial. 
         Os alunos estavam muito 
participativos e demonstraram um 
grande interesse pela atividade, além de 
mostrarem um ótimo conhecimento do 
que já havia sido estudado. Com isso, 
ficaram prontos para uma revisão mais 
ampla de determinados conteúdos nas 
aulas seguintes e, consequentemente, 
para os conteúdos do novo ano escolar. 

 

Amanda - Professora de Inglês 


