Aconteceu no 2º Semestre de 2017

ROBÓTICA NA
ESCOLA

Iniciamos, no mês de agosto, a Oﬁcina Robótica
E d u c a c i o n a l . A p a r t i r d o s co n h e c i m e n to s
matemáticos, a robótica educacional estabelece
relações com outras disciplinas, tais como: a física, a
química e o inglês, de forma não fragmentada e
associada a questões atuais.
A atividade é ofertada no contraturno das aulas
como complemento ao processo de ensino
aprendizagem.

O Dia do Estudante, é uma data muito especial, foi
comemorada com muitas brincadeiras, alegria e
descontração no Gallego Diversões.

Homenagens, muito amor e fortes emoções
marcaram a comemoração do Dia dos Pais no
Colégio Ideal.
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COLÉGIO IDEAL
COMPLETANDO 18 ANOS!
No dia 18/08, comemoramos o aniversário da escola.

18 anos
de bênçãos!

No dia 19 de agosto, tivemos o Aulão de Matemática
com o Professor Lizias Ribeiro. Foi uma manhã
prazerosa de muita descontração e aprendizado. O
p ro fe ss o r t ra b a l h o u a s CO M P E T Ê N C I AS E
HABILIDADES DO ENEM com os nossos alunos de 9º
ano Ensino Médio. AULA SHOW!

Nosso Intervalo Cultural, que foi um sucesso no início
do ano, seguiu com muito entusiasmo nesse 2º
semestre. Foram muitas músicas, danças e
apresentações teatrais.
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A turma do 5º Ano visitou
o Laboratório de Anatomia
da UNIC.
Uma aula e
tanto!

Durante a Semana da Pátria, o Colégio Ideal
promoveu atividades cívicas reforçando os
conceitos de cidadania, democracia, amor e respeito
à PÁTRIA.

FESTA DA FAMÍLIA 2017
A Festa da Família marcou o mês de setembro no
Colégio Ideal. É um evento que tem por objetivo
aproximar cada vez mais a família e a escola.
Conﬁra abaixo algumas fotos do nosso projeto
“Família e Escola”.

PASSEIO CICLÍSTICO

Educação infantil ao Ensino Médio!
No dia 26 de Agosto, realizamos a Feira do
Conhecimento. Foram apresentados trabalhos de
pesquisa com os mais variados temas.

PALESTRA

VÔLEI PARA AS MÃES
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MISSA COMUNIDADE CRISTO REI

Projeto de Leitura
Marta Cocco no 1º ano do Fundamental I
A autora veio falar de seu livro “Sabichões” que
conta a história dos bichos sabidos através de
haicais. O trabalho não parou por aí, ela ensinou
nossos pequenos a construir poemas. Foi um
trabalho muito valioso!

FESTA DA
FAMÍLIA 2017

Comemorações ao dia do Professor

Encontro Pedagógico
Nossos professores também param para aprender.

15 de outubro, data em que se homenageia os
responsáveis pelo desenvolvimento da educação e
do conhecimento no país.

O Colégio Ideal homenageou seus profissionais em grande estilo.
Além de um delicioso jantar, muitos presentes foram sorteados.
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Ação Solidária
Os alimentos arrecadados na Festa da Família foram
entregues à Pastoral
Nossa equipe pedagógica foi até os locais de prova
passar aquela energia positiva dando um abraço
apertado nos alunos que foram realizar o Exame
Nacional do Ensino Médio.

Palestra Motivacional
A Psicóloga Juliana Felippin com a 3ª série do Ensino
Médio.

Projeto Melhor Idade
(Casa dos Idosos)

Projeto “A Magia da Literatura Infantil”
(Educação Infantil)
Nessa nova etapa, os pais vieram até o colégio para
contar uma história.

No mês de novembro, os nossos alunos participaram
do PROJETO “MELHOR IDADE”coordenado pela
professora de Artes Valeska Jimenez. Momento de
muita dedicação e respeito ao próximo porque:

‘‘Gentileza gera gentileza’’
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Passeio Pedagógico ao Camping
Águas Claras
Nossos alunos participaram, também, nesse mês de
novembro, do acampamento pedagógico. Muita
festa, alegria e aprendizado em um só lugar.

Finalizando as oficinas
(Exposição de Telas / Oficina de Pintura)

Oficina de Capoeira
Educação infantil ao Fundamental I
Os alunos da Educação Infantil e Fundamental I
trouxeram para o palco “o mundo do cinema”, foi um
grande evento com muita música, dança e magia.
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Apresentação Musical – 30/11
Disciplina de Música

Formatura Terceirão

Educação Infantil e
Fundamental I.
Dia mais esperado pelos
alunos.
Neste ano, tivemos a visita surpreendente do Papai
Noel.

O Último dia de aula para o TERCEIRÃO
foi marcado com muita alegria, diversão,
emoção e ARTE
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Desaﬁando Gigantes
(Facingthegiants) – dirigido e
estrelado por Alex Kendrick. EUA,
2006.
Valor destacado: Perseverança
Shiloh Eagles é o time de futebol
americano de um colégio dos
Estados Unidos. O grupo sonha
em vencer uma temporada, mas
os fracassos são tantos que o treinador que prepara
o time há seis anos, Grant Taylor (Kendrick), está a
ponto de desistir. Um visitante inesperado, porém, o
faz mudar de ideia.
Indicação: livre.

Hardﬂip – o que fazer quando sua
vida dá uma virada de 180°?
(Hardﬂip) – dirigido por Johnny
Remo e estrelado por John
Schneider, Rosanna Archette e
Randy Wayne. EUA, 2012.

O caipira vai visitar o compadre. Como a porta está
aberta, ele vai entrando e encontra o compadre no
quarto, assistindo à televisão.
- E aí, cumpade, ﬁrme?
- Não, futebor.
Pergunta o Professor:
"Me diga com sinceridade Joãozinho, você reza
antes de comer?"
Ao que o menino responde sorridente:
‘‘Claro que não professor, isso não é preciso. Minha
mãe é uma excelente cozinheira e merece toda nossa
conﬁança..."

Valor destacado: Reconciliação
Enfrentando o desaﬁo de
trabalhar em dois empregos para
ajudar a mãe que está doente e cheio de mágoa
com o pai que abandonou a família, o adolescente
Caleb Jones (Wayne) faz do skate uma válvula de
escape. A fuga da realidade só termina quando um
improvável conselheiro o estimula a perdoar seu pai.
Indicação: 12 anos.

