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Manuella Pedrazza Pizetta - 2° mês

Augusto Piano Farias de Moreas - 8º mês

Sophia Gonçalves da Luz Rios - 4º mês

Manuela Ribeiro de Araújo - 10º mês Gustavo Tessele

Guilherme Novroth - 8º mês Valentina de Assis - 3º mêsLuís Gustavo Rodrigues - 10º mês
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UM JEITO DE APRENDER QUE MUDA O SEU MUNDO
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O “Mensa na Escola” traz
em toda a edição dicas

para leitura infantil.
Obras que você encontra nas
melhores livrarias da cidade.

Sempre foi difícil ser Harry Potter e não é 
mais fácil agora que ele é um sobrecarregado 

funcionário do Ministério da Magia, marido e pai de três crianças em 
idade escolar. Enquanto Harry lida com um passado que se recusa a 
ficar para trás, seu filho mais novo, Alvo, deve lutar com o peso de um 
legado de família que ele nunca quis. À medida que passado e presente 
se fundem de forma ameaçadora, ambos, pai e filho, aprendem uma 
incômoda verdade: às vezes as trevas vêm de lugares inesperados.

HARRY POTTER E A CRIANÇA 
AMALDIÇOADA - PARTES UM E DOIS

(BROCHURA)

• AUTOR: ROWLING, J. K.
• TRADUTOR: VICENTINI, ANNA

Dica: Mundyal Livrarias

No dia 29 de outubro a escola de idiomas Kingsway realizou com muito sucesso a tradicional festa de Halloween, com muitos doces e travessuras, músicas, cabine 
de fotos e túnel do terror da CIA Burzum, onde todos puderam conhecer um pouco mais da cultura inglesa. Aprender é coisa séria!

Halloween Party Kingsway
Divulgação
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No dia 28 de outubro o Colégio 
Teresa Verzeri realizou a “II Feira 
de Ciência e Tecnologia”, onde cada 
turma do Ensino Fundamental I - 
Anos Iniciais e Ensino Fundamen-
tal II – Anos Finais, foi desafi ada a 
realizar montagens que fossem de 
relevância na vida das pessoas. 

Hoje o Colégio Verzeri enten-
de as atividades do Lego Zoom 
Education como um desenvolvi-
mento gradativo de habilidades 
gerais e específi cas das disciplinas 
trabalhadas. Cada uma de suas 
montagens tem um objetivo espe-
cífi co de relacionamento com as 
disciplinas e ainda desenvolve va-
lores amplamente trabalhados no 
Colégio como: Responsabilidade, 
Solidariedade, Amor, Respeito e 
Conexão.

Cada uma das atividades de-
monstra suas conexões com os va-
lores. Como a tecnologia pode estar 
trabalhando para auxiliar as pesso-

as a viverem/conhecerem melhor.
Todos os alunos realizaram 

seus projetos, montaram suas es-
truturas para apresentações de 
seus trabalhos, num amplo pro-
cesso de convivência e respeito 
com divergências e até mesmo 
frustrações pelo insucesso transi-
tório de algumas montagens.

Todas as turmas trabalharam 
em grupos diversos na mesma tur-
ma, mas intencionalmente cada 
grupo, com sua parte ligada a ati-
vidade posterior do grupo seguinte 
para trabalhar a solidariedade e res-
ponsabilidade com o material que 
deveria ser entregue para a realiza-
ção da atividade posterior, compro-
metendo-se com a capacidade de 
solução de problemas e/ou auxílio 
nas atividades dos demais grupos.

Cada montagem e programa-
ção foi desenvolvida em temas que 
poderiam imitar a vida e muitas 
das programações na realidade já 

fazem parte da automação existen-
te em residências, como a janela 
automática, em indústrias, como a 
esteira seletora e o carro inteligen-
te, na música, como a guitarra, na 
agricultura, como o pluviômetro e 
o inseto, nos esportes, como a cesta 
contadora, que auxilia a marcação 
de pontos nos jogos de basquete e 
outros... todos estudados com sua 
aplicação e transitoriedade com as 
diversas disciplinas.

Enfi m foi um evento grandioso 
também na participação da comu-
nidade verzeriana que desejou co-
nhecer, participar e compartilhar 
conhecimento elevando sempre 
seus valores.

“Meu colégio é inovador por-
que busca novos saberes, tecno-
logia e faz pensar. É humanizado 
porque aqui eu me sinto acolhido, 
valorizado e muito feliz!”  - Arthur 
Felipe Kluge – Aluno 6º ano/Tur-
ma1261.

“A Robótica a serviço da vida”
Divulgação Verzeri
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Os alunos do Maternal IIB, 
juntamente com as professo-
ras Adrieli B. Sari e Carol M., 
estão desenvolvendo o projeto 
pedagógico “Carros e motos”. A 
turma elegeu este tema pois fa-
lam muito sobre carros, motos, 
o veículo que a família possui, 
os que eles conhecem. Estamos 
realizando atividades diversifi-
cadas, como a construção de veí-
culos, estradas/ruas, descobrin-
do curiosidades e aprendendo 

sobre os cuidados no trânsito.  
Também recebemos uma visi-
ta muito importante em nossa 
escola: uma viatura da polícia 
militar. Os policiais comparti-
lharam conosco informações 
importantes para o nosso dia 
a dia, como o uso adequado do 
cinto de segurança e da cadeiri-
nha no carro e outros cuidados 
que precisamos ter no trânsito. 
Nossas tardes são super diver-
tidas e recheadas de novidades!

Projeto “Carros e motos”
Divulgação Criança e Companhia


