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Iniciamos o mês de 

Setembro comemorando a 

Independência do Brasil. 

Tivemos uma conversa 

informal explicando aos 

alunos a verdadeira 

importância da data e os 

símbolos que representam 

a nossa Pátria. 

Cantamos o Hino Nacional 

e o Hino da Independência 

no pátio. 

As crianças 

confeccionaram uma 

viseira onde eles pintaram 

a Bandeira Brasileira e 

fizeram uma colagem na 

mesma. 

 

 

 

  



 

 

 

 

EU E O MEIO EM QUE VIVO. 

 

Neste tema fizemos uma 

abordagem sobre a família de 

cada criança a fim de que 

conhecessem melhor seus 

familiares e as pessoas que 

fazem parte do meio em que 

vivem, respeitando de forma 

crítica e questionadora as 

normas e regras que as 

norteiam. 

 Os alunos confeccionaram um 

livrinho individual onde 

apresentaram seus familiares, 

o meio em que vivem lazer, 

escola, amigos entre outros. 

 

 

  



 

 

 

 

Para comemorarmos o início 

da Primavera os alunos 

confeccionaram um lindo 

painel com flores coloridas. 

Fizemos uma releitura de 

obras de arte onde eles 

desenharam a obra de 

apresentada e fizeram um 

breve comentário sobre a 

mesma. 

"O trabalho com “Releitura de 

Obras” faz com que as crianças 

entrem em contato com o universo 

da arte de forma participativa; após 

apreciar e ter informações sobre 

determinada obra. Ao reproduzir 

esta obra, a criança desenvolve 

habilidades com: percepção, 

imaginação e amplia seu universo 

cultural." 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/Cole

gioPalavraViva 

E no site do colégio: 

http://www.colegiopalavraviva.

com.br/ 
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Encerramos o mês com a 

montagem da nossa feira cultural 

onde o tema foi ‘’Sentimentos’’. 

Foi um sucesso! Os alunos 

apresentaram lindos trabalhos e 

adquiriram grandes experiências 

que serão aplicadas no dia-a-dia de 

cada um. 

Parabéns a toda Equipe do Colégio 

Palavra Viva, aos alunos e pais pela 

contribuição dada aos seus filhos. 

O nosso muito obrigado. 


