


Chegamos ao fim de mais um ano

letivo. Aqui se encerra um ciclo para

outro que começará muito em breve.



Com base na BNCC, desenvolvemos

atividades em que os alunos puderam

vivenciar e experimentar o conhecimento em

seu dia a dia conosco



Descobrimos como fazer sombras e foi muito

legal!

Brincamos no escuro e percebemos as várias

formas diferentes que o nosso corpo pode

fazer, usando a criatividade e imaginação



Mesmo diante da nossa nova realidade “virtual” 

aproveitamos e vivemos o mundo lá fora

Aprendemos as cores, as formas e os elementos da 

natureza



Observamos o céu e vimos como ele

muda de cor. Aprendemos que todos

têm uma rotina, até os animais



Fizemos experiências, viramos artistas, ouvimos histórias,

brincamos e nos divertimos bastante!



Os alunos aprenderão:

 A terem mais autonomia, claro sempre com auxílio do professor que o conduzirá neste processo;

 Passarão pela descoberta do uso de materiais coletivos para o uso individual;

Aprimorarão a coordenação motora fina e aprofundarão conceitos matemáticos.

As atividades e vivências propostas pelo livro Toni continuarão 



O Toni é uma proposta inovadora que ensina por meio 
de experiências que vai além das paredes da escola. 

O  aluno tem a oportunidade de compartilhar 
conhecimentos, expandir as linguagens que traz consigo 
e entra em contato com um universo mais amplo e 
repleto de possibilidades.



Queridos pais e alunos, 

Tivemos um ano diferente, mas acima de tudo cheio de descobertas. 
Apesar do nosso distanciamento, estivemos conectados através do 

coração.
Queremos agradecer as crianças que desde pequenas são tão acolhedoras 

e amorosas e aos pais que abriram as portas da sua casa para que a 
educação pudesse acontecer.

Aproveito para dizer que levo comigo um pouco de cada um e a experiência 
que vivemos este ano.

Sentirei muitas saudades 
Até breve.

Beijos no coração e que Deus abençoe.

Com carinho, Professora Bárbara e equipe Reducar



Avisos

Dia 12/12/2020 

10h às 11h – Drive da despedida ( acontecerá no colégio )

15h – Festa de encerramento on-line ( aproximadamente 50 minutos )

Dia 18/12/2020

Início do Recesso Escolar.


