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Iniciamos o mês de Dezembro 

confeccionando o nosso painel 

do Natal. Os alunos 

confeccionaram Papai Noel, 

Árvores de Natal e lindos 

anjos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Na semana do dia 11/12 a 

15/12 trabalhamos sobre o 

tema Natal. 

Este projeto teve por 

objetivo trabalhar o tema 

“Natal” e os seus símbolos, 

despertando nas crianças o 

respeito às diversas religiões 

por meio da afetividade e 

sociabilização, utilizando 

recursos criativos e dinâmicos, 

bem como resgatar o 

verdadeiro espírito da data 

vivenciando situações que 

refletiram sobre os 

sentimentos de solidariedade e 

cooperatividade em relação 

àqueles que passam por 

necessidades básicas de 

sobrevivência e, sobretudo 

compreender a importância do 

Nascimento de Jesus para a 

humanidade. Tivemos uma 

conversa informal sobre o 

tema e comentamos sobre o  

livro ‘’A Semente de Nicolau’’ 

onde o mesmo da aborda  uma 

história sobre quem acredita 

na generosidade e para quem 

não perde a esperança nas 

possibilidades de um mundo de 

trabalho, justiça, alegria e paz. 

Uma bola mal chutada, um 

vaso quebrado e a semente de 

uma grande amizade 

germinando... O velho Nicolau 

conta a sua história de 

dezesseis séculos para Bié e 

Lulu. E fala de suas 

dificuldades hoje, quando 

algumas crianças só querem 

consumir e outras sequer têm 

chance de aprender a 

escrever. 

.  

 

Depois, os três inventam um 

jeito de presentear todo 

mundo, ensinando que o 

melhor brinquedo é o que se 

constrói com amor e 

criatividade. No caminho, 

encontram o presente maior: a 

presença de um novo ser 

humano, recém-nascido. 

Este projeto sugiu ao 

pensarmos no tema Natal, que 

é atrativo para as crianças. 

Nossa intenção é conduzir uma 

série de atividades que 

facilitam a aquisição de 

conhecimentos das tradições  



natalinas, buscando integrar 

áreas do conhecimento sob as 

perspectivas histórica e social, 

mantendo as chamas da 

alegria, da esperança e da 

confraternização. Nele, 

procura-se resgatar os saberes 

e abordar sobre o tema Natal 

de forma criativa, 

participativa, dinâmica e 

lúdica, buscando compartilhar 

experiências. Levamos em 

consideração o respeito à 

diversidade e trabalhar o Natal 

sem apologias ou desrespeito 

a qualquer religião, em 

especial com as crianças 

pequenas, que se apegam e se 

interessam pelos objetos 

(símbolos) do Natal pelo 

concreto e não pelos 

conceitos ou por significados 

impostos. 

Eles fizeram a interpretação 

através de um desenho. 

  



 

O ano letivo terminou… 

  

É tempo de agradecer todas as 

bênçãos e também os desafios 

que nos fizeram crescer e nos 

tornaram mais fortes na 

conquista dos nossos sonhos. 

Estamos concluindo mais um 

ano de parceria entre escola e 

família na educação de nossos 

alunos. Quão importante torna-

se a escola, nossa segunda 

casa, onde encontramos 

profissionais que, 

efetivamente, se preocuparam 

em construir pessoas mais 

solidárias, autênticas e felizes; 

se preocuparam com todos os 

passos percorridos e trilhados 

nos mais diversos caminhos… 

  

Agradecer,  é agradecer às 

pessoas que lutam por uma 

sociedade mais soberana! 

Somos felizes por termos a 

escola! 

  

Sim, é tempo de agradecermos 

a Deus os resultados e a 

dádiva de uma feliz 

convivência neste ano de 

2017. 

  

 

 

Agradecemos a vocês, 

queridos professores, 

funcionários, pais, com quem 

pudemos somar esforços, 

acreditando que a educação é 

tarefa conjunta da família e da 

escola. Somos parceiros. As 

conquistas são visíveis, e nos 

alegram e encorajam. 

  

Agradecemos o trabalho e 

apoio de todos. Desejamos que 

a Paz de Deus recebida neste 

Santo Natal habite plenamente 

em cada coração e em cada 

família. Tudo é DOM! Tudo é 

GRAÇA! 

A todos os pais, professores,   

funcionários do Colégio 

Palavra Viva, desejamos um 

feliz 2018 e que seja mais um 

ano de muito trabalho e 

realizações. 

  

EQUIPE PALAVRA VIVA. 

 


