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PÁSCOA NO COLÉGIO
Momento de celebrar a vitória e a alegria da vida.
Desde a Páscoa, toda a comunidade educativa participa de diversas atividades
construindo significado para os símbolos da data, refletindo sobre o Mistério Pascal, de
acordo com a faixa etária. Coerentes com o carisma de Santa Cândida, assumimos o
compromisso da educação por um mundo mais justo, onde prevaleça a ética e o
cuidado com o humano.

Cobertura Completa
www.colegioimaculada.com.br

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
6º AO 9º ANO

MOMENTOS CELEBRATIVOS E REFLEXIVOS
1º AO 5º ANO

MOMENTOS CELEBRATIVOS
EDUCAÇÃO INFANTIL

ATIVIDADES LÚDICAS
EDUCAÇÃO INFANTIL

PAG.2

MARÇO - ABRIL DE 2012

EDUCAÇÃO
FÍSICA

TRILHAS DE
CONHECIMENTO
PROJETO FLOW MAKER

Dentre as ferramentas de Tecnologia Educacional, o Colégio conta
com Google for Education, plataformas Meu Bernoulli 3.0 / Meu
Bernoullli XP e a Cultura Maker - Flow Maker. A tecnologia
educacional possibilita e promove a colaboração e a co-criação,
contribuindo para uma formação ainda mais ativa, em que o aluno,
motivado e envolvido, seja protagonista na construção de seu
conhecimento.
Acesse no site do Colégio a primeira trilha de conhecimento realizada
pelos alunos do 2º ano, no projeto Flow Maker.

REPRESENTANTES
DE TURMA

TROTE TEMÁTICO
9º ANO

O programa Representante de
Turma tem dois objetivos práticos. Ao elegerem seus líderes,
os estudantes aprendem a exercer seus direitos e deveres como
cidadãos. E ainda desenvolvem
habilidades relacionadas à liderança, convivência, respeito e à
capacidade de mediar, organizar, escutar e dialogar.

O ano de 2022
será ainda mais
especial para essa
turma. No 9º ano,
os alunos serão preparados para
um novo ciclo, o Ensino Médio.
Mas até lá, teremos muitos trotes
solidários, diversos projetos,
aprendizado, alegria e amigos.

As aulas de Educação Física
estão
cada
vez
mais
diversificadas e dinâmicas.
Nos esportes contemplados,
os alunos reconhecem seus
elementos comuns e regras, e
desenvolvem
habilidades
como o trabalho coletivo e o
protagonismo para solucionar
desafios.
De forma lúdica e prazerosa,
os alunos refletem sobre as
estruturas
corporais,
as
potencialidades e limites
individuais, tendo sempre
como bem maior a promoção
da saúde física e mental.

