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Você conhece os riscos
 da automedicação?

Estudantes do Ensino Médio 
entrevistam médica e apresentam mais 

informações sobre os perigos da 
automedicação.

Madre Maria das Neves:
um exemplo a ser seguido

Estudantes do Ensino Fundamental I 
encenam peça teatral em homenagem 
à Madre fundadora da Congregação das 
Irmãs Carmelitas da Divina Providência.

Diversão e aprendizado caminham 
lado a lado nas atividades 

desenvolvidas com as turmas da 
Educação Infantil.

Jogos Simbólicos:
aprender brincando

Celebrações eucarísticas e homenagens
a Nossa Senhora marcam as festividades
do Centenário do Colégio Carmo de Viçosa,
com momentos de muita emoção, de paz
e de alegria.

Colégio Carmo
de Viçosa celebra

100 anos de fundação

PÁGINAS 6 e 7
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COLÉGIO CARMO REALIZA CERIMÔNIA
DE PARTILHA DO PÃO PARA CELEBRAR
A PÁSCOA

No dia 12 de abril, quarta-feira, foi realizada uma celebração da 
partilha do pão entre seus alunos, pais, funcionários e educadores. A 
atividade, coordenada pela diretora, Irmã Sônia, buscou despertar entre 
os estudantes o verdadeiro espírito da Páscoa, mostrando a todos a 
importância da partilha e dos ensinamentos deixados por Cristo para nós.

No turno da tarde, as crianças do Primeiro Ano do Ensino 
Fundamental e do Primeiro Período da Educação Infantil apresentaram 
duas peças de teatro, recordando a Semana Santa e a Ressurreição de 
Jesus Cristo. Caracterizados como personagens bíblicos, os pequenos 
emocionaram a todos e transmitiram uma mensagem de paz e de alegria.

ALUNOS DA 2ª SÉRIE B RECEBEM
ADVOGADA PARA DISCUTIR A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA

Em 24 de março, foi realizado mais um “Círculo de Leitura”; projeto 
elaborado pela professora de Língua Portuguesa, Fernanda Ribeiro, com 
os seus alunos do Ensino Médio.

 Alguns alunos da 2 Série B pesquisaram sobre o tema “A Reforma da 
Previdência”, apresentaram os pontos relevantes sobre a mesma e 
criaram um debate com os membros da turma.

Os alunos contaram com a presença da Doutora Neide Rodrigues de 
Souza, advogada, especializada em Direito Previdenciário, que abordou os 
principais pontos da reforma tão temida pelos brasileiros e tirou as 
dúvidas apresentadas durante o debate pelos alunos.

Maria Eduarda Rodrigues – 2ª Série 
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PARLAMENTO JOVEM 2017
O Projeto Parlamento Jovem é uma iniciativa da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que tem por objetivo levantar 
discussões de temas de relevância política em escolas de Ensino Médio. 
Também visa estimular a formação política e cidadã de estudantes.    

O projeto realiza, no ano de 2017, a sua 14° edição, com o tema 
“Educação Política”. Esse assunto tem grande relevância e deve ser 
discutido de forma minuciosa com os nossos jovens. Percebemos, tanto 
pelo cenário nacional, quanto pelos temas levantados em nossa cidade, 
que há uma grande necessidade de conscientizarmos todos sobre o 
assunto em questão.

O Colégio faz presente, mais uma vez, participando do polo de Viçosa. 
Os alunos vêm demonstrando grande interesse em participar das 
plenárias de discussão que ocorrerão ao longo do ano. Esperamos que 
nossos jovens possam iniciar uma mudança em nosso cenário político, 
pois, através dos debates realizados, podem surgir boas ideias para ajudar 
a direcionar a política de nossa Cidade, Estado e, talvez, por que não, de 
nosso País. 

Viçosa, 4 de março de 2017.

Prezado Senhor prefeito Ângelo Chequer,

Gostaria de expressar minha opinião a respeito do 
assunto de grande interesse da nossa população: o 
transporte público da cidade.

Tenho ouvido boatos relacionados ao aumento da tarifa 
do transporte público em nosso município. Gostaria que esse 
assunto fosse discutido com bastante atenção pelos órgãos 
competentes e pela população.

Penso que o cidadão viçosense seria prejudicado 
(principalmente os assalariados), pois um pequeno 
aumento na passagem afetaria “o bolso” das pessoas.

CARTA DA ALUNA LETÍCIA (1ª SÉRIE A)
ENDEREÇADA AO PREFEITO DA CIDADE.

Também venho pedir-lhe que analise a 
opção de colocar mais ônibus disponíveis em 
horários de pico. O senhor deve saber que, 
quando a empresa União aumenta o preço dá 
passagem, as pessoas esperam uma melhoria 
no sistema de transporte público, o que de 
fato não ocorrerá. 

Ao decorrer dos fatos analisados, acredito 
que é importante reivindicarmos os direitos 
como cidadãos.

Peço ao senhor que leve em consideração 
esse meu pedido, para que não seja tomada 
nenhuma atitude arbitrária em função do 
referido reajuste.

Atenciosamente,
         Letícia Santos Silva.

OS JOGOS SIMBÓLICOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Os jogos simbólicos são uma oportunidade para a construção de 
conhecimentos. Eles estimulam o trabalho em grupo e facilitam o 
aprendizado, tanto individual quanto coletivo, além de promoverem a 
aproximação criança x professor.

Dentre as diversas atividades lúdicas, os jogos simbólicos podem ser 
utilizados como um recurso valioso na Educação Infantil. Por meio dele, é 
possível ao professor trabalhar com a criança tanto como ser individual, 
quanto como ser social, instigando as relações interpessoais, a afetividade, 
a inteligência, a imaginação, o pensamento e a fala, para que as crianças 
cheguem futuramente ao jogo dramático, que tem como objetivo o 
desenvolvimento por meio das vivências das situações cotidianas, 
reformuladas e problematizadas.

Nossas crianças do Maternal II têm a possibilidade de representar ao 
explorar os brinquedos dramáticos disponíveis em sala (panelas, fogões e 

carros em miniatura), assim como por meio das situações elaboradas 
pela professora.

Paola Santana Silva, 
Professora do Maternal II B
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AS HISTÓRIAS QUE NOS ENCANTAM...
CLÁSSICOS DA LITERATURA INFANTIL

A Literatura Infantil é um caminho que leva as crianças a desenvolverem a 
imaginação, as emoções e os sentimentos de forma prazerosa e significativa. 
Reconhecendo essa importância e tendo como objetivo incentivar a 
formação do hábito de leitura, na primeira semana de aula, as turmas dos 
Primeiros Períodos A, B e C da Educação Infantil, das professoras Maria Eunice 
Nogueira Leite, Fernanda Aparecida Rodrigues e Roberta Magalhães 
Abranches Ferraz, apreciaram algumas histórias da nossa Literatura Infantil. 
São elas: “João e o pé de feijão”, “Bela, a borboleta”, “Os Três Porquinhos”, “A 
Centopeia e os seus sapatinhos” e “O Rugido do Leão”. No final de cada 
história, os alunos confeccionaram e levaram para casa os personagens das 
leituras. 

Maria Eunice Nogueira Leite, Fernanda Aparecida 
Rodrigues e Roberta Magalhães Abranches Ferraz, 

professoras do Primeiro Período da Educação Infantil

Na Educação Infantil, a criança aprende brincando a desenvolver 
habilidades motoras e a socialização. Para tanto, é preciso oferecer 
diferentes possibilidades corporais, o que contribui para o 
desenvolvimento de maneira integral. Os educadores do Colégio  têm por 
objetivo proporcionar um amplo leque de possibilidades através de ações 
motoras, gerando diferentes desafios corporais que contribuam para esse 
desenvolvimento dos alunos.

Durante as aulas de movimento, as crianças interagem socialmente, 
e essa interação, ocorrida nessa fase, ajuda os alunos na compreensão de 
si mesmos e de seus outros sociais, construindo os alicerces para a 
vivência efetiva da cidadania. As brincadeiras e atividades simulam a 
sociedade e a compreensão da vida em sociedade, com o respeito às 
diferenças e ao próximo.

As aulas de movimento exercem um importante papel na 
consolidação do processo de socialização das crianças, permitindo, 
dentre outras coisas, a formação de parte da identidade, hábitos de bom 
comportamento. As crianças também aprendem valores morais e éticos 
que envolvem a sociedade.

Cíntia Xavier,

professora de Movimento da Educação Infantil

AULAS DE MOVIMENTO
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OS PERIGOS DA AUTOMEDICAÇÃO
Entre os dias 7/02 e 21/03, a professora Fernanda realizou o projeto do 

Círculo de Leitura com os alunos dos Primeiros Anos do Ensino Médio. Nós 
apresentamos trabalhos sobre temas atuais, que geraram debates entre os 
alunos. As aulas foram produtivas e dinâmicas, porque prenderam a atenção 
de todos, e cada um teve a oportunidade de demonstrar a sua opinião em 
relação ao assunto. 

No Primeiro Ano A, o nosso grupo, formado por Adilson, Ana Alice, Clara, 
Elisa, Júlia, Tainá e Vinícius, apresentou um vídeo a respeito dos perigos da 
automedicação, através de uma entrevista com a doutora Tânia Saldanha.

ENTREVISTA
Tânia Saldanha é médica, especializada em clínica geral e oncologia 

clínica. Ela trabalha na Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa e 
vai nos conceder uma entrevista sobre os perigos da automedicação. 

Entrevistadora 1 (Ana Alice): Bom dia, doutora Tânia. Em sua clínica 
diária, você percebe casos de automedicação? Se sim, quais substâncias são 
mais utilizadas? 

Entrevistada: Bom dia aos alunos do Colégio Carmo. Percebo muito. As 
pessoas usam principalmente os antitérmicos, analgésicos e anti-                
-inflamatórios. Mas todo grupo de medicamento é utilizado na 
automedicação, até mesmo medicamento controlado, que a farmácia tem 
que reter prescrição médica. Uma pessoa, às vezes, receita para a outra e 
ainda dá o remédio para ela experimentar.

Entrevistadora 1 (Ana Alice): Quais são as causas da automedicação? 
Entrevistada: São três as causas da automedicação. A primeira é falta 

de consciência que as pessoas têm dos malefícios dessa prática, a segunda é 

a dificuldade de acesso ao médico, e a terceira é a enorme facilidade de ir 
até a farmácia e comprar o medicamento, que é receitado até pelo 
balconista. Os únicos medicamentos de que a farmácia exige a prescrição 
médica são dos antibióticos e daqueles que atuam no sistema nervoso 
central.

Entrevistadora 2 (Clara): Quais são os riscos da automedicação?
Entrevistada: Os riscos da automedicação são enormes, 

começando pelas reações alérgicas e pela toxicidade dos medicamentos. 
Às vezes, a pessoa tem uma disfunção de um órgão, como uma disfunção 
renal, ou uma disfunção do fígado. Então, ela não pode tomar qualquer 
medicamento, além da interação entre os medicamentos e a resistência 
bacteriana.

Entrevistadora 2 (Clara): O que é resistência bacteriana? 
Entrevistada: A resistência bacteriana é quando a pessoa usa várias 

vezes um antibiótico, toma na hora errada ou por um tempo incorreto. A 
bactéria é capaz de criar mecanismos para evitar o efeito do antibiótico 
nela. Então, ela se torna resistente, conseguindo sobreviver e se 
multiplicar. 

Entrevistadora 3 (Júlia): O que é interação medicamentosa? 
Entrevistada: Interação medicamentosa é quando a pessoa usa 

mais que um medicamento, sendo que esses podem interagir, ou 
potencializando o efeito um do outro, ou reduzindo o efeito. Se 
potencializa, pode aumentar a toxicidade e, se reduz o efeito, não obtém 
a função desejada.

Entrevistadora 3 (Júlia): Existe alguma forma de automedicação 
que não é considerada arriscada?

Entrevistada: A automedicação é sempre um risco, mas existem 
situações pontuais em que a pessoa pode se automedicar até chegar um 
médico: se ela já tem um diagnóstico, conhece a dose do medicamento e 
sabe como usar, não tem alergia e nem problemas com o medicamento. 
Por exemplo, uma enxaqueca. Se ela reconhece aquela dor de cabeça 
como uma enxaqueca, que ela já tem, e possui a prescrição do 
medicamento, pode usá-lo até chegar ao médico. Mas são casos muito 
específicos, pois sempre há o risco de mascarar uma situação e se 
comprometer com ela. Se você toma um analgésico para inibir uma dor, 
se for uma apendicite, pode levar até a morte caso não dê sequência ao 
tratamento.

Entrevistadora 3 (Júlia): Obrigada pela entrevista, doutora Tânia.
Entrevistada: Por nada. Foi um prazer.

Clara Saldanha – Primeiro Ano A

ABERTURA DA CAMPANHA
DA FRATERNIDADE

Os alunos do Quarto Ano A, coordenados pela professora Fernanda 
Pires, fizeram a abertura da Campanha da Fraternidade, no Colégio, com 
uma incrível peça teatral. O tema da Campanha deste ano é  “Fraternidade: 
biomas brasileiros e a defesa da vida”.

A peça fez referência ao modo usado pelo homem para destruir a 
natureza. O teatro contou a história de quando os portugueses chegaram 
ao Brasil. Mostrou também os pescadores tentando meios de 
sobrevivência, como a pesca; fato que não conseguiram por causa da 
destruição do ambiente pelo homem.

A peça foi realmente incrível, pois nos ensinou a cuidar e a proteger o 
grande presente que Deus nos deu: nossa casa comum!

Maria Júlia Rosado Franco, Quarto Ano A - Ensino Fundamental I

Fernanda Pires, professora do Quarto Ano A do Ensino Fundamental I
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COLÉGIO CARMO DE VIÇOSA
CELEBRA 100 ANOS DE HISTÓRIA

O dia 3 de maio de 2017 foi uma data muito especial para toda a 
comunidade escolar do Colégio Nossa Senhora do Carmo de Viçosa, 
ocasião em que a escola completou seu centenário de fundação. As 
comemorações foram intensas e repletas de festividades durante toda a 
semana.

A festividade principal ocorreu na tarde do dia 6, com uma Celebração 
Eucarística, presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Mariana, o 
Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Geraldo Lyrio Rocha e concelebrada 
pelos Reverendíssimos Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa, Padre Paulo 
Dionê Quintão, Padre Geraldo Felício da Trindade, Padre Paulo Vicente 
Ribeiro Nobre e Diácono Lucas Germano de Azevedo. Na ocasião, também 
estiveram presentes pais, estudantes, educadores, ex-alunos, ex-
educadores do Colégio e muitas representantes da Congregação das Irmãs 
Carmelitas da Divina Providência, vindas de: Barbacena, Belo Horizonte, 
Cataguases, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São João Del Rei e Teresópolis.

Na manhã do dia 3, o Padre Sérgio José da Silva celebrou uma missa 
nas dependências do Colégio, com a participação dos estudantes do 
Ensino Médio e do Ensino Fundamental II, além dos pais e dos educadores. 
Na parte da tarde, foram os pais e alunos do Ensino Fundamental I que 
participaram da celebração, presidida pelo Padre Geraldo Felício da 
Trindade. As crianças da Educação Infantil realizaram homenagens a Maria, 
em mais uma celebração especial desta data.

Também foi realizado o descerramento de uma placa comemorativa 
dos 100 anos da escola. A cerimônia foi realizada pela Diretora Presidente, 
Irmã Sônia Maria Estevam, e pela Diretora Administrativa, Marina de 
Oliveira Magalhães, contando, ainda, com a presença dos alunos do Ensino 
Médio.

Fundado no ano de 1917, quando as Irmãs Carmelitas da Divina 
Providência chegaram a Viçosa para dedicar-se à Educação, o Colégio 
Nossa Senhora do Carmo vem, desde então, cumprindo com sua missão 
de formar mentes e corações para a vivência dos valores humano-cristãos, 
com liberdade e responsabilidade.
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As dentistas Liliane Honorato Gonçalves e Ronilda Fontes fizeram 
palestras sobre higienização bucal, nos dias 13/03/17 e 17/03/17, no 
Colégio, para os alunos do Segundo Ano do Ensino Fundamental I.

As crianças aprenderam sobre a importância de uma alimentação 
saudável para a prevenção da cárie, assim como compreenderam que 
os alimentos ricos em açúcar são especialmente prejudiciais pelo 
fato de estimularem o rápido crescimento das bactérias causadoras 
da destruição dos dentes.

Os alunos foram orientados sobre o processo de troca dos dentes 
provisórios para os permanentes, visto que estão na idade em que 
esse processo acontece.

As crianças também aprenderam a fazer uma boa escovação e 
como devem fazer o uso correto do fio dental.

 

SAÚDE BUCAL

Nos dias 09/ 03 e 14 /03, no Colégio, o professor de Educação 
Física, Ricardo Franco, promoveu uma atividade lúdica, interativa e 
interdisciplinar com os alunos dos Terceiros Anos do Ensino 
Fundamental I. 

Os objetivos do educador eram retomar e aprofundar processos 
de contagem, explorar noções e procedimentos referentes às 
operações matemáticas, especialmente a adição e a subtração. Os 
alunos aprenderam conteúdos matemáticos de forma divertida e 
significativa.

Seguem, abaixo, depoimentos de duas alunas dos Terceiros Anos 
sobre a aula tão especial:

 “Na Educação Física, o professor Ricardo fez uma atividade de 
futebol diferente. Foi bem divertida. Cada vez uma pessoa devia 
chutar a bola e fazer um gol. Esse dia foi tão emocionante! Todos 
queriam fazer um gol. Eu fiz um gol, mas outros amigos fizeram três. 
Foi ótimo aquele dia!”

Alice Ferraz Barreto - Terceiro Ano A (Ensino Fundamental) 

UM FUTEBOL DIFERENTE

UM JOGO DE FUTEBOL DIFERENTE UM FUTEBOL DIFERENTE
            “Na aula de Educação Física, fizemos o jogo Um futebol 

diferente.  Nele, cada um tinha três chances de jogar a bola e tentar 
fazer um gol. Cada gol valeria um ponto. Quem fizesse mais gols no 
total ganharia o jogo. Foi uma atividade do livro de Matemática. Ela 
foi muito divertida e aprendemos muito!”

Elena Pereira Rigueira - Terceiro Ano B (Ensino Fundamental)

A peça sobre Madre Maria das Neves ensinou a todos que ela foi 
uma das mulheres mais batalhadoras e esforçadas que serviu a Deus, 
aos pobres e aos enfermos no Brasil. E já que ela era uma pessoa tão 
dedicada ao que fazia, nós, alunos do Quarto Ano B, dedicamos essa 
homenagem a essa pessoa tão especial, que inspirou, através de seu 
exemplo, a vida de várias mulheres, que hoje fazem parte da 
Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência; família 
religiosa pela qual ela zela junto a Jesus.

A peça foi muito interessante e, durante os ensaios, fomos 
orientados pelo pelo professor Adriano, de Educação Religiosa, e pela 
nossa professora Carina, que sempre acreditou em nós e nos ajudou 
quando precisamos.

No início, estávamos um pouco fora do pique, mas, depois de 
muito esforço, foco, fé, paz e alegria, fizemos a peça com todo carinho 
e dedicação do mundo. 

ENCENAÇÃO DA VIDA E OBRA
DE MADRE MARIA DAS NEVES

Gostaria de agradecer a oportunidade de a nossa turma encenar 
essa peça sobre a história tão bonita da fundadora da Congregação 
que deu origem ao nosso Colégio Nossa Senhora do Carmo.

Muito obrigado!

Thomaz Leal Luz de Souza e Silva - Quarto Ano B.

Paula Ribeiro, Vilma Bastos e Ana Helena,
professoras dos Segundos Anos do Ensino Fundamental I
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ATIVIDADES DE ESCRITA DE LETRAS
E NÚMEROS

Um dos objetivos do Segundo Período, além do prazer da 
Educação Infantil, como brincar, é aprender brincando a escrita das 
palavras. Traçar letras e números corretamente é muito importante.

Antes de chegarmos à fase da escrita, outras etapas são muito 
importantes: o trabalho com a massinha, o alinhavo, o ato de colorir e 
de desenhar e todas as atividades com movimento de punho, pois 
enfoca a coordenação motora grossa e fina, importante para o 
desenvolvimento psicomotor.

Estudiosos da área da educação afirmam que, quanto mais 
movimentamos e fazemos o uso das mãos, especialmente os 
polegares, mais sinapses o cérebro faz, aumentando a capacidade de 
raciocínio.

Sabendo disso, os Segundos Períodos A e B realizam 
atividades com o objetivo nesse desenvolvimento, desde o 
traçado correto das letras e dos números com tinta, areia, papel 
picado, bolinhas de papel crepom, até a escrita com lápis e papel. 
Tudo isso de forma lúdica e divert ida, incentivando a 
aprendizagem.

Ana Carolina Valadares Carvalho e Gisely Moreira Castro,

professoras do Segundos Períodos A e B

A BRINCADEIRA E O PENSAR:
DUAS PRÁTICAS QUE NÃO SE
SEPARAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

As brincadeiras são fontes inesgotáveis de interação lúdica entre as 
crianças. Os jogos são excelentes recursos que facilitam a aprendizagem, 
estimulam o raciocínio lógico e a criatividade, além de contribuir na 
formação de atitudes sociais como a cooperação, a socialização e o 
respeito mútuo. Nesse sentido, jogos, brinquedos e brincadeiras não são 
apenas um entretenimento, mas uma atividade que possibilita a 
aprendizagem de várias habilidades. A brincadeira faz parte do mundo da 
criança! É no brincar que ela experimenta, organiza-se, regula-se, constrói 
normas para si e para o grupo. Brincar é uma das formas de linguagem que 
a criança usa para entender e interagir consigo mesma, com os outros e o 
próprio mundo.

 
Fernanda Fernandes e Gisele Souza,

professoras do Maternal III A e B
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COLÔNIA DE FÉRIAS

No período de 12 a 22 de dezembro de 2016, aconteceu, no 
Colégio, uma divertida Colônia de Férias para crianças da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Nossa Colônia teve o objetivo de proporcionar aos alunos um 
momento lúdico, de recreação e de partilha, através de 
atividades artísticas, esportivas e culturais. Foi um valioso 
momento para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e 
motor das crianças. Estavam presentes várias atividades 
educativas, como: Encantadores de História, Culinária – meu dia 
de chefe, Práticas Esportivas, Brincadeiras Populares, Gincana, 
Sessão Pipoca - cinema, Karaokê, Teatro de Fantoches, 
Contação de Histórias e Oficinas de Artes com origami, pintura, 
recorte, colagem, entre outras técnicas manuais.

A equipe de profissionais envolvida atuou com muito carinho 
para que os pequenos se sentissem felizes e acolhidos.

Oferecemos aos pais a tranquilidade de poderem 
proporcionar aos seus filhos dias de lazer e de diversão em um 
local seguro.

Veja, abaixo, alguns depoimentos de quem participou da 
Colônia de Férias:

“A Colônia de Férias foi muito divertida. Nós fizemos um 
mosaico, enfeites de Natal, brincamos de várias coisas, 
praticamos esportes e fizemos novos amigos”.

Ana Luísa Mendes de Freitas – Terceiro Ano B

“Para mim, a Colônia de Férias foi muito legal! Nós fizemos 
muitas coisas divertidas, como esportes e assistimos a filmes”.

Igor Abramo de Abreu - Quinto Ano

“Eu gostei muito da Colônia de Férias. Fiz novos amigos e me 
diverti muito. Gostei das brincadeiras que foram boas para 
distrair um pouco, das atividades; enfim, de tudo”.

Analuisa Castro Cunha Rosado - Segundo Ano A



PARQUINHO DE AREIA
O parquinho de areia é o local onde acontece a socialização 

entre as crianças. Essa interação ocorre através da linguagem, que 
enriquece o vocabulário e torna os alunos mais criativos. Além 
disso, é um lugar que favorece o brincar junto, pois o espaço físico 
leva as crianças a planejarem juntas o que irão criar. Assim, alunos 
tímidos conseguem trabalhar melhor e interagir com os demais 
sem se expor tanto.

A areia é um elemento natural, que auxilia no trabalho com 
crianças agitadas, pois tranquiliza e tem o poder de fazer com que 
elas se concentrem no trabalho. O tanque de areia é também a 
atividade que trabalha os sentidos dos alunos: tato (texturas, 
temperatura), visão, olfato (aromas diferentes) e audição (escutar 
o outro).

Por se tratar de um espaço amplo, mas delimitado, o tanque de 
areia auxilia ainda na questão de respeitar limites e compartilhar o 
mesmo espaço. Uma verdadeira aula de convivência!

Brincar na areia torna as crianças mais resistentes a alergias e a 
doenças, uma vez que o contato com a natureza estimula o sistema 
imunológico dos pequeninos. Nosso parquinho de areia é tudo de 
bom!

Vilma Oliveira,
professora do Maternal II A
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BINGO DAS EQUAÇÕES DO 2º GRAU
Os alunos das turmas do Nono Ano, no dia 11/04, desenvolveram uma 

atividade lúdica, "Bingo das equações do 2° grau" na aula de Matemática. 
Como pré-requisito do jogo, os alunos deveriam estar aptos a resolverem 
equações do 2° grau incompletas e completas; conteúdo trabalhado em 
sala durante parte do bimestre.

No início da aula, a professora apresentou a ideia do jogo e explicou as 
regras para os alunos. Logo após a explicação, os alunos começaram o 
bingo.

"Em 11/04, nós, alunos do Novo Ano do Colégio, realizamos um 'Bingo 
das Equações do 2° grau' na aula de Matemática, para fins educativos e 
para a prática do conteúdo lecionado em sala. A aula foi muito interessante 
devido ao fato de que, além de ampliarmos nosso conhecimento, 
conseguimos ter alguns momentos de descontração antes da prova 
bimestral."

Ana Carolina Fontes Parrela -  Nono Ano A

"A aula de Matemática do dia 11/04 foi muito boa, pois nós jogamos o 
Bingo das Equações do 2° grau, que, além de muito divertido, ajudou-nos 
muito na matéria. Foi uma aula muito descontraída, que aprimorou muito 
nossos conhecimentos em relação às equações do 2° grau."

Gustavo Henrique Silva Queiroz -  Nono Ano A

"A atividade proposta pela educadora Thamyres trouxe uma forte e 
significativa interação entre o aluno e a disciplina Matemática; interação 
que, certamente, despertou um interesse muito maior de toda a turma 
pelos estudos e pelos cálculos algébricos."

Calebe Garcia -  Nono Ano B

"A aula que teve o Bingo das Equações do 2° grau foi muito criativa 
e interessante, pois foi uma atividade dinâmica, divertida e 
descontraída. Adorei participar do bingo e espero ter mais aulas assim!"

Débora Maria Fontes -  Nono Ano B
Thamyres Medeiros, professora de Matemática
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