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Nesta semana homenageamos 

os animais de todo o mundo. 

Fizemos  uma roda de 

conversa com os alunos onde 

eles reconheceram a 

importância dos animais, a 

interdependência a outras 

espécies, características, 

semelhanças, diferenças e 

hábitos. Exploraram os sons, 

habitat e experiências com 

animais. 

- Os alunos fizeram uma  

dobradura do animal de sua 

preferência e criaram uma 

cena para o animal escolhido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 Na semana da criança  

homenageamos todas as 

crianças do nosso Colégio e do 

mundo todo! 

- Realizamos uma atividade 

chamada ‘’Baú dos Sonhos’’. 

Nossos alunos  escreverão 

qual é o maior sonho que 

pretendem realizar em suas 

vidas. Em seguida,  fizemos as 

devidas correções e colamos 

em um cartaz contendo um 

baú aberto. Deixamos em 

exposição na sala de aula e 

mandamos muitas energias 

positivas para que um dia, 

esse sonho de criança se 

realize até a fase adulta. 

Fizemos atividades de 

recreação com as crianças na 

quadra. Foi muito divertido e 

eles aproveitaram o máximo! 

 

 

  



 

 

 

 

Os alunos do Fundamental 2 

trabalharam com o Tangram, e 

como lembrança os alunos 

ganharam um para levarem 

para casa para se divertirem 

com a família, e um saquinho 

contendo alguns doces e uma 

bola mágica...também um 

quebra cabeça para exercitar 

o raciocínio.....eles 

adoraram...principalmente os 

doces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Nesta semana comemoramos  

também o Dia dos Professores. 

Fizemos  uma atividade 

coletiva para reconhecermos o 

verdadeiro valor dos 

Professores que contribuem 

para que o nosso Brasil cresça 

na Educação. Solicitamos  aos 

alunos que fizessem um 

acróstico com a palavra 

PROFESSOR. 

  



 

 

 

 

Nesta semana 

homenageamos todos os 

livros que nos ajudam e 

nos ajudam a aprender 

cada vez mais em nossa 

trajetória escolar. 

Realizamos uma atividade 

chamada ‘’MEUS LIVROS  

FAVORITOS’’!  

Eles escreveram o nome 

do livro que mais 

gostaram na capa e 

dentro eles fizeram uma 

ilustração do mesmo. 

 

 

Empenhamo-nos para 

estudar com os alunos 

para as provas 

solucionando as dúvidas e 

realizando atividades de 

reforço. 

 

  



 

 

 

 

Destacamos que a escolha das 

fotos é feita aleatoriamente, 

pensada apenas para que 

formem uma boa diagramação 

em questão de tamanho e 

tonalidade. 

Edição de Agosto/2017 do 

PalavraViva News. 

Aguardem a próxima edição! 

Acompanhe nossos projetos no 

Facebook:  

http://www.facebook.com/Colegi

oPalavraViva 

E no site do colégio: 

http://www.colegiopalavraviva.c

om.br/ 
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