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começar é preciso!

    Todo início de aulas mexe conosco, imagina com 
os alunos! Para o corpo docente após riquíssima se-
mana pedagógica o desejo de trocar o silêncio das sa-
las de aula  pelos  burburinhos dos alunos era enorme.
 E para os alunos a emoção de encontros e reen-
contros dos amigos, professores somando as descober-
tas de novidades no avanço de mais um ano escolar!
 Resumidamente em uma palavra definimos o início das au-
las: Mágico!  A expectativa é das melhores! Projetos marcan-
tes os esperam queridos alunos sejam todos muito bem vindos.

Direção

04/03           TODOS                         RECESSO

05/03           TODOS                         CARNAVAL

06/03           TODOS                         RECESSO - QUARTA FEIRA DE CINZAS

07/03           TODOS                         AULAS DO MATERNAL ao EM

08/03           TODOS                         DIA INTERNACIONAL DA MULHER

13/03           INF AO 5º ANO          1º REUNIÃO DE PAIS - ESCOLA DA INTELIGENCIA - 18h

15/03           4º e 5º Ano               aula de campo - Centro histórico

22/03           TODOS                         DIA MUNDIAL DA ÁGUA

29/03           TODOS                         ANIVERSARIO DE CURITIBA

março
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VIVENDO VALORES

mostra do conhecimento

    Ao final do ano passado decidimos adotar al-
guns dos temas sugeridos pela UNESCO que per-
meariam a Mostra do Conhecimento 2019.
 As turmas de Ed. Inf ao Fund I já tem definidos os cronogramas 
e o passo a passo de suas pesquisas que antecedem a mostra .
 Segundo a coordenadora Leila, conduzir as crianças a 
contruirem e aplicarem seus saberes motiva muito a escola, 
para facilitar este processo as professoras estão empenhadas 
nos caminhos da condução dos temas selecionados através 
de vídeos, visitas de campo, leitura aprofundada sobre os 
assuntos, são as experiências que demarcarão a melhor for-
ma dos alunos repassarem os resultados de seu aprendizado.

Temas:

Ed. Inf - Pequenos Cientistas
1º Ano - Mundo das Abelhas
2º Ano - Cultura Indígena
3º Ano - Cultura Indígena

4º Ano - Patrimônio Histórico
5º Ano - Tecnologias
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Retorno às aulas

  Alegria, Felicidade, Expectativa ... marcaram o retorno às aulas. 
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Palestra do Ensino Médio

Querido aluno/a Saint Germain,

 É com muita alegria e satisfação que agrade-
cemos a você, do Ensino Médio da Escola Saint
Germain, por estarmos juntos no encontro “Meu 
Futuro Começa Agora”, realizado durante a
primeira semana do ano letivo 2019.
Neste dia pudemos aprender um pou-
co mais sobre nós mesmos, entender o quanto somos
importantes e podemos fazer a diferença neste planeta.
 Utilizando os fundamentos da Pedago-
gia Moderna, Yoga Pedagógico e PNL com
Neuroaprendizagem, abordamos temas como: 
“O poder da gratidão”; “A importância de
mantermos o foco e o poder no agora”; “Os desa-
fios da comunicação nos dias atuais e o conflito
de gerações”; “Alimentação e qualidade do sono”; 
“A importância e o poder do grupo quando
transformado em equipe”; “Quebra de esta-
do como ferramenta para os estudos”; ”Como
construir estratégias para alcançar as me-
tas e objetivos na vida”; “A responsabilidade social
como fator motivacional para 2019”; “En-
contrando sua vocação e missão de vida”.
 Compreendendo as dificuldades encontradas no ce-
nário familiar e educacional em que vivemos,
a Vida Consultoria Sistêmica desenvolve uma me-
todologia, com o objetivo de auxilio nesta busca

 O Ensino Médio teve sua primeira palestra com o psi-
copedagogo Daniel Sales que  lhes deixou esta carta:
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em prol de uma comunicação mais assertiva e trans-
parente entre Pais, Alunos e Escola. Sabemos
que esse desenvolvimento pode trazer para to-
dos os envolvidos e principalmente para o jovem,
uma maior clareza sobre qual o seu verdadei-
ro papel no mundo, ampliando assim seu grau de
auto responsabilidade e inteligência intelectual e emocional.
 Entendemos que através deste trabalho de Orien-
tação Vocacional de forma abrangente com
foco no Ser Humano e em seus Valores e Capa-
cidades, a Escolha Profissional poderá ser feita
com muito mais clareza, diminuindo em mui-
to a possibilidade de perda de tempo, frustração
financeira e profissional tão comuns nos dias hoje.
 Teremos com certeza pessoas mais felizes, di-
minuição de estresse, aumento da qualidade de
vida e ganhos imensuráveis para si e para toda a sociedade.
“Que possamos ser a mudança que queremos ver no mundo”

- Daniel Sales dos Santos / Vida Consultoria Sistêmica
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1º Reunião de Pais

  Agradecemos a presença dos pais para nosso primeiro encontro! 
Agradáveis momentos de aproximação do colégio com os pais.
Temos certeza que o diálogo protege a escola, a família  e so-
bretudo a criança  que sem dúvida é a razão de nossa existência. 
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Semana Pedagógica

  De 04 a 08 de fevereiro , direção, coordenação e do-
centes reuniram-se para planejar o nosso ano letivo. 
 BNCC, Valores Humanos, Mostra do Conhecimento, Prazer da 
Leitura, Inclusão, Comunicação, Escola da Inteligência, Avalia-
ção foram alguns dos temas estudados. Contamos com a pre-
sença da escritora Marilza Conceição , da psicopedagoga Fa-
biane Bruniere e do psicólogo Deiver Greboggy assessor da EI.
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ESPAÇO EDUCAR

autonomia na adolescência

A importância da autonomia na formação do cidadão
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 A autonomia é uma das características mais importan-
tes no desenvolvimento dos filhos. Ela representa a indepen-
dência e responsabilidade que o indivíduo terá quando cres-
cer e, por esse motivo, é necessário incentivá-la ao longo dos 
anos. Trabalhar a autonomia na adolescência pode ser a cha-
ve para um mundo com pessoas mais decididas e seguras de si.
 Mas qual o papel dos pais no desenvolvimento da auto-
nomia? Como podemos fazer para dar aos filhos liberdade 
para tomar as próprias decisões sem perdermos a autoridade? 

Uma das maiores preocupações dos pais é criar filhos que este-
jam preparados para encarar o futuro. Por esse motivo, al-
guns acabam sendo superprotetores e, de certa forma, con-
troladores. Isso pode ser um problema se você quer que seus 
filhos sejam independentes: quando um pai escolhe e deci-
de tudo pelo filho, ele tira todo o seu poder de autonomia.
Além disso, engana-se quem pensa que essa é uma caracte-
rística que deve ser promovida apenas pela escola. É tare-
fa dos responsáveis criar um adulto prudente, independen-
te e seguro de si. Afinal, se a autonomia não é trabalhada ao 
longo da infância e, principalmente, na adolescência, pode 
ser que, no futuro, a criança se torne um adulto inseguro.
Uma das maiores preocupações dos pais é em como desenvol-
ver a autonomia no adolescente sem perder a autoridade como 
responsável. Felizmente, há uma grande diferença entre dar li-
berdade de decisão para os filhos e deixá-los fazer o que bem 
entenderem. Por isso, vamos mostrar 4 coisas que você pode fa-
zer na volta às aulas para incentivar a autonomia no seu filho.
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1. Deixe que ele organize sua própria rotina:
 Uma das coisas mais simples que você pode fazer pelo seu filho 
é deixar que ele organize sua própria rotina. Isso não significa que 
você deixará ele fazer o que bem entender: apenas dará liberdade 
para que ele planeje sua semana sozinho. Depois, vale a pena con-
versar sobre como os horários foram organizados e o porquê. Caso 
perceba algum problema nesse planejamento, converse a respeito.
2. Dê liberdade de escolha:
 Outro ponto importante no desenvolvimento da auto-
nomia é dar ao adolescente a liberdade de tomar as pró-
prias decisões. Isso vale tanto para escolhas pequenas quan-
to para decisões mais sérias. Deixe que seu filho tome as 
rédeas da própria vida: seja indo para a escola sozinho, fazen-
do o próprio café ou mesmo administrando a própria mesada.
3. Dê responsabilidades ao seu filho:
 A essa altura, provavelmente seu filho já faz pequenas tare-
fas de casa, como lavar e guardar a louça, arrumar a cama e 
organizar o próprio quarto, certo? Se não faz, deveria — isso é 
extremamente importante para o desenvolvimento de respon-
sabilidades. Então, por que não dar a ele uma responsabilida-
de maior, como pagar uma conta? Assim, todo mês, ele ficará 
responsável por algo importante.
4. Deixe que ele lide com frustrações:
 Algo muito importante para desenvolver autonomia na ado-
lescência é passar por uma frustração e lidar com ela. Isso por-
que, na vida adulta, todos passamos por frustrações diárias, des-
de perder o ônibus até uma demissão. E, se você não sabe lidar 
com isso, o processo de recuperação se torna mais complexo. Por 
isso, quando seu filho tiver alguma frustração, demonstre apoio 
e o ajude a encontrar uma solução, mas não faça isso por ele.
 Aproveite a volta às aulas e inclua essas peque-
nas responsabilidades na rotina de seu filho! Sem dúvi-
das, você perceberá um aumento considerável de respon-
sabilidade, segurança e independência por parte dele.
                                                                                        (Adaptado – Escola da Inteligência)
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ACONTECERÁ

Certificação

pesquisa

 Há 4 anos o Colégio Saint 
Germain adotou o  PES - Po-
sitivo English Solution para o 
Ensino Fundamental II ( 6º ao 
9º ano) na grade curricular, a 
proposta é tornar o aluno pro-
ficiente na Língua Inglesa do-
minando as quatro habilida-
des (ler, escrever, interpretar 
e falar) sem a necessidade de 
fazer um curso em um Centro 
de Idiomas. Em 2018 fechamos 
o ciclo dos 4 anos e os nossos 
alunos do 9º ano, realizaram o 
Exame de Cambridge. E gran-
de é o nosso orgulho pois 92% 
dos alunos foram aprovados e 
possuem agora uma certifica-
ção reconhecida  internacio-
nalmente e o Colégio recebeu 
o certificado de Centro de Pre-
paração para os exames. Pa-
rabéns aos alunos aprovados!

Senhores pais,

 No início de cada mês enca-
minhamos aos senhores nosso 
informativo com o dia a dia de 
nossos alunos e uma    agenda 
do mês. Gostaríamos de sua 
opinião de como prefere re-
cebê-lo. Segue o link da pes-
quisa ou escaneie o QR Code.

Link:
goo.gl/forms/duN0TjcyAijFHnCr1


