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Ensinar valores aos nossos filhos...

O Colégio realizou uma pesquisa com os responsáveis pelos nossos alunos sobre o tema Valores.
Vejam a opinião de  nossos  parceiros.Ruth Guerra –mãe do aluno Gabriel 

Guerra 
“A criança deve ser preparada des-

de quando nasce. A instrução e forma-
ção intelectual são objetivos primordiais 
a serem conquistados através da famí-
lia, dando continuidade na educação e 
desenvolvimento na escola. Os valores 
humanos  são fundamentos morais e 
espirituais da consciência humana. To-
dos os seres humanos podem e devem 
tomar conhecimento dos valores a eles 
inerentes. Muitas causas que afligem a 
humanidade, está relacionado ao des-
conhecimento desses valores que são o 
suporte e inspiração para o desenvolvi-
mento integral do potencial individual e 
social. A vivência dos valores alicerça o 
caráter e reflete na conduta como con-
quista espiritual da personalidade do ser 

Ortelina: mãe do aluno Asafe 
“Meu filho se deparou com um 

senhor catando lixo na frente de casa, 
correu e pediu para que desse algo 
para aquele homem comer e disse que 
era solidariedade”. Também contou que 
repartiu seu lanche com um colega e 
disse que tinha sido solidário.

Célia Regina:  mãe da aluna Brenda 
Regina  “Em minha opinião a escola vem 
desempenhando um ótimo trabalho. 
Além das matérias, ensina também 
valores para toda a vida”.

Ana Lígia:  mãe da aluna Júlia Bea-
triz “Ela evoluiu muito após freqüentar 
o Espaço do Saber, na fala, nos dese-
nhos e aprendeu a dividir suas coisas 
e a cantar bem bonitinho”. 

Maria Aparecida : mãe da aluna Ingridy 
“Os valores são fundamentais para a 

formação do caráter, devem ser ensinados 
desde o momento que a criança vem ao 
mundo. O espaço para aprendizagem extra-
pola o seio familiar, deve incluir ambientes 
sociais como a escola, a igreja e todos somos 
responsáveis por transmitir valores. Os pais 
em primeiro lugar, através de exemplos e 
ensinamentos, a escola auxilia e a igreja com-
plementa. Devemos ensinar nossos filhos a 
serem responsáveis, amáveis, respeitar os 
colegas, serem verdadeiros, solidários, entre 
outros bons valores”. 

Malú :  mãe da aluna Laura 
“Em uma ocasião viu uma criança pe-

dindo roupas e calçados usados e me pediu 
para dar um dos seus sapatinhos”.

Kathy : mãe do aluno Eros
“São os valores que regem a nos-

sa sociedade, ou assim deveria ser. É em 
casa que se aprende a ter respeito por 
si mesmo e pelo próximo, então assim 
sendo, é responsabilidade dos pais ou 
responsáveis ensinar tais valores. Contar 
com a escola no ensino de valores im-
portantes, como respeito, caridade, ho-
nestidade é de grande valia para mim. 
Tenho consciência do papel apenas 
complementar da escola”.

17/11/08 -  2º Simulado
19/11/08  -  Noite do pijama
29/11/08  -  Concurso de bolsa

Até 30 de novembro:   Manteremos o 
mesmo valor da  mensalidade de 2008, mais  bo-
nificação de 50% na lista de material de papelaria  
uso coletivo.
05/12/08 - Festival de Pizza  e  Festa  de  
                             encerramento com : 
Matine  Dançante:  18h00 às 20h00.  (alunos Ed.       

                  Infantil e Ensino Fundamental I 
Boate  a partir das 21h00 p/ os alunos  Ensino   

                    Fundamental II e  Ensino Médio 

06/12/08 -  Formatura  - Jd. II, 5º e 9º ano.

31/12/08  -  Promoção QIG (Quem Indica      
                                                Ganha) indique um aluno e fique    

                             insento de uma mensalidade

31/01/09  -  Plantão  p/ entrega de uniformes ,  
                                                    listas, livros e apostilas

02/02/09  -  Volta as aulas.   Sejam Bem Vindos

Idiney:  mãe da  aluna: Thainan Roberta 
–      “Percebo que ela vem aprendendo e 
simultaneamente vem colocando em prá-
tica nos dias de sua caminhada. Acredito 
que está sendo muito bom, são valores 
que ninguém jamais tirará dela”. 

BIEDS - Boletim Informativo 
Colégio Espaço do Saber 
Porque? Quando? Onde? Quem? O que? E como? 

De olho na agenda!

Valores para uma vida toda resultam em um investimento naquilo que para nós são fundamentais: o 
caráter e a capacidade de relacionar-se com o meio social.

Segundo Armindo Angerer - Diretor-Geral da Organização Educacional Expoente “Educar um filho é 
mais do que um ato de amor, é uma responsabilidade que herdamos ao receber os genes de nossos pais. 
Educar um aluno é receber uma responsabilidade que se multiplica na razão direta de uma progressão geo-
métrica em relação a cada um daqueles que nos comprometemos a educar e, por isso, exatamente por isso, 
cada professor deveria ter direito inquestionável à imortalidade”.

Demetrio Hugo Gibelli -Diretor –Financeiro Colégio Espaço do Saber
“ Todo esforço vale a pena para vermos nossos alunos alcançando resultados. Transformar pessoas  é 

um trabalho árduo porque conteúdo todo mundo tem; a diferença é a forma com que ele pode ser significa-
tivo para o aluno e principalmente formando pessoas de caráter”.

Terezinha Teixeira Silva – Diretora administrativa Colégio Espaço do Saber
“ A escola deve preocupar-se  com a formação cognitiva, mas acima de tudo, com a formação de perso-

nalidade. O professor deve transforma-se de medidor de conhecimento em um sujeito que ensina os alunos, 
aprendendo com eles. Sobretudo, deve ensinar através de uma educação voltada para os valores.”

Vera Márcia Gibelli –  Psicopedagoga e Diretora pedagógica Colégio Espaço do Saber 
“ Educamos em valores, quando corpo docente e discente  se fazem entender e entendem os demais 

colegas; aprendem a respeitar e a escutar o outro; aprendem a ser solidários , a ser tolerantes, a trabalhar 
em equipe, a compartilhar ou socializar o que sabem, a ganhar e a perder, a tomar decisões , enfim , é assim 
o resultado da educação em valores na escola: ajudar os alunos e colaboradores  a se desenvolverem como 
pessoas humanas .



  

Os pais e responsáveis tiveram a opor-
tunidade de conhecer a proposta pedagógica 
baseada em uma educação de VALORES.

O ESPAÇO FAMÍLIA é um momento re-
servado as famílias para reflexão, debate e 
aprendizado.

1ª reunião de pais e mestres 

2ª reunião de pais e mestres 
e comemoração ao dia das mães 
Além de lindas apresentações, tivemos 

uma palestra com a Drª Rosalba  Insert que 
abordou o tema: 

Relacionamento pais e filhos : Uma pro-
posta de amor e dedicação.

A sociedade humana resume-se em 
um conjunto de pessoas ligadas pela ne-
cessidade de se ajudarem umas às outras, 
a fim de que possam garantir a continui-
dade da vida e satisfazer seus interesses e 
desejos. Sem a vida em sociedade as pes-

soas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, 
necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo 
moderno, com a grande maioria das pessoas morando nas cidades com 
hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indús-
tria, não há quem não necessite de outros várias vezes ao dia. E foi 
assim que as professoras Ilma, Erika e Sebastiana  aproveitaram  o 
projeto Valores e usaram a Amizade com seus alunos durante as au-
las. Elas perceberam que através do projeto foi possível realizar ati-
vidades em grupo, como a confecção de maquetes para explanar os 
conteúdos do material didático Expoente. Nada como a parceria e a amizade 
para garantir o sucesso acadêmico.

NOTÍCIAS
O Colégio Espaço do Saber acredita que a 

implementação dos projetos determina um cui-

dadoso planejamento, exigindo uma equipe de 

profissionais capacitados e experientes para que 

respondam às necessidades de seus educandos, 

colocando em prática ações bem-sucedidas. Por 

isso a equipe está sempre participando de encon-

tros pedagógicos, trocando experiências e bus-

cando novos conhecimentos. 

Nossa responsabilidade 

com a comunidade que estamos 

inseridos é buscarmos o desen-

volvimento dos projetos e ativi-

dades voltadas para a formação 

integral de nossos educandos 

levando-os à execução de tare-

fas e, principalmente, à reflexão. 

O despertar do espírito científi-

co é instigado desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio e, de 

maneira participativa, todos os 

alunos estudam com aulas de 

campo, experiências, trocas,  pa-

lestras, atividades lúdicas e semi-

nários de acordo com cada nível 

educacional. Outro diferencial 

de nossa instituição é o simula-

do,  estudantes (à partir do 2º 

ano do ensino fundamental ao 

ensino médio) começam a se 

preparar para enfrentar etapas 

como  vestibular e concursos.

Nossa história tem sido tra-

çada e marcada por apresentar 

uma proposta pedagógica que 

valoriza e respeita a individuali-

dade de cada  aluno. Além disso, 

acreditamos que a construção 

do conhecimento é um proces-

so contínuo que deve ser con-

duzido de maneira motivadora 

e contextualizada para que os 

alunos vivenciem e perpetuem 

o aprendizado.

Observem como tudo isso 

acontece.  Boa leitura !

Vera Márcia Gibelli

Compreendendo



I love 
my 
school!!!

Com a teacher Elana os alunos de Ensi-
no Fundamental I , II e Ensino Médio  usaram 
a criatividade para realizar lindas atividades, 
seminários ,  aproveitando ao máximo a lín-
gua inglesa. Thanks a lot!

no Brasil
Japonesa Imigração 

Nesse ano de 
2008 estamos comemorando 100 
da imigração japonesa no Brasil. Em 18 
de junho de 1908 chegou ao Porto da San-
tos o navio Kasato Maru trazendo 165 famílias 
de japoneses. Atualmente, o Brasil é o país com 
a maior quantidade de japoneses fora do Japão. 
Plenamente integrados à cultura brasileira, contri-
buem com o crescimento econômico e desenvolvi-
mento cultural de nosso país. Os japoneses trouxeram 
junto com a vontade de trabalhar, sua arte, costumes, 
língua, crenças e conhecimentos que contribuíram 
muito para o nosso país. Para comemorar essa data 
especial os alunos de Educação infantil e Ensino fun-
damental I confeccionaram barcos, bandeiras do 
Japão, e claro, a maquiagem para representar os 
lindos olhinhos puxados dos japoneses. 

E viva nossos amigos japoneses!

Kasato Maru: navio que trouxe 
os primeiros japoneses ao Brasil

Assessora Pedagógica do Grupo Educacional Expoente, Lucinéia 
de Castro, esteve em nossa escola  e realizou atividades com os alu-
nos que, por sinal, gostaram muito. 

Durante a atividade realizada com alunos de Educação Infantil e 
1º ano do Ensino Fundamental, a assessora pedagógica utilizou uma 
história para trabalhar valores, e no desenrolar da história comen-
tou sobre os estudos de um dos personagens e aproveitou para per-
guntar ao grupo se eles sabiam onde o personagem havia estudado. 
Imediatamente o aluno Lucas do 1º ano respondeu: - Ele estudou no 
Espaço do Saber, tia Lú. A assessora então lhe perguntou por que 
ele achava que o personagem havia estudado em nossa escola. Ele  
levantou-se e disse com muita convicção: “Porque aqui é uma boa 
escola que ensina valores”. Foi então aplaudido pela sua espontanei-
dade por colegas e pela equipe pedagógica presente.
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SIMULADO
2008

Goiabada de marmelo, marmelada de goiaba, sitio 
do pica pau amarelo...

A Festa “Julina”. deste ano, trouxe como  tema  “Rei-
nações de Narizinho no Espaço do Saber “, que teve como 
objetivo relembrar e valorizar  as criações de Monteiro Lo-
bato.

Alunos, pais, visitantes e toda equipe caracterizados 
deram muito brilho ao evento, com as fantasias  caipira,  
principalmente dos personagens do sitio .Além das apre-
sentações, todos brincaram e se divertiram nas barracas 
: Pescaria do Pedrinho, Lace o Saci, Cuidado com a Cuca,  
correio elegante  e a boate dos formandos do 5º e 9º ano 

Os atrativos não pararam por aí. A praça de alimen-
tação também foi um sucesso com os quitutes da tia Nas-
tácia e sua barraca de feira : bolos, milho verde, espeti-
nhos, sarapatel com arroz branco, Maria Izabel com farofa 
de banana, cachorro-quente, bebidas em geral e o deli-
cioso stand do vinho.

Durante a noite as apresentações levaram muita ale-
gria ao público que ficou encantado com a performance 
dos nossos alunos. Tivemos desde pequeninas Emilias do 
Maternal saindo das caixas com seus Viscondes e teatro 
com o Juiz de Paz na Roça. A tradicional quadrilha, é cla-
ro, foi um sucesso. Além das músicas do Sítio do Pica-Pau 
Amarelo, tivemos apresentações com estilos country e 
country gospel. Até a edição deste informativo os pais 
continuavam elogiando o trabalho belíssimo da equipe 
pedagógica e administrativa, da participação de nossos 
alunos seus familiares e convidados. Valeu pessoal!!! Ano 
que vem tem mais novidades....Vale a pena conferir!!!

Pensamento: 
Alguns homens vêem as coisas como são, e dizem ‘Por quê?’ Eu 

sonho com as coisas que nunca foram e digo ‘Por que não ?’ 
George Bernard Shaw

     As fases  Simulado 2008 aconteceram em junho e novembro  
nas unidades I e II e teve a participação dos alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental I até o Ensino Médio. Durante a aplicação do simulado foi 
possível observar uma nova postura dos nossos alunos que demons-
traram responsabilidade e determinação para encarar a competitivida-
de do mercado. Assim percebemos que estamos caminhando na dire-
ção certa, levando-os para o topo do sucesso. “Uma geração constrói 
uma estrada por onde a outra trafega”.
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“O segredo da felicidade é fazer do seu dever, o seu prazer”.  (Ulisses Guimarães)

União que gera Excelência na Educação

Troféu Bola cheia
 O troféu Bola cheia  vai para 
nosso aluno André Ito que durante 
um belo jogo com seus amigos fez 
uma defesa espetacular. Em entrevista 
para nosso Bieds André Ito deixou uma 
mensagem positiva: “Eu quebro a mão, 
mas defendo o gol” (heheh)...
 Ainda bem que nosso atleta se 
recuperou rápido e ainda participou  
da Olimpiada e do Campeonato Pixote 
OBS. André você deu um  susto  na  tia 
Vera .

Mais do que a simples realização dos 
projetos, alunos têm vivenciado experiên-
cias significativas que os acompanharão 
sempre.

Os professores , Licinio, José Reis , Keli-
na Souza, realizaram  junto aos alunos várias 
atividades .Cada atividade desenvolvida foi 
de grande importância no desempenho es-
colar dos alunos bem como em seu compor-
tamento perante colegas e professores. 

O projeto Valores agregado a outros 
mini-projetos de leitura e conhecimentos 
têm objetivos semelhantes, dentre eles, o de 
proporcionar aprendizado de forma dinâmi-
ca e interativa.

Cooperação é a palavra chave para o sucesso do 2º ano 
Profs. Walesca e Flaviane , eles aprenderam que cooperar é 
muito mais que ajudar. Para eles cooperar é trabalhar em 
grupo, respeitando o tempo e o espaço de cada um. Por  isso, 
fizeram uma mesa redonda e elaboraram regras e normas de 
convivência que passaram a aplicar não só em sala, mas leva-
ram para casa.

Experiências 
significativas
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Ensinando
A profª Daniela do 5º ano está orgulhosa de seus alunos que estão levando a 

sério o Projeto Responsabilidade. Além da participação dos alunos, a professora ressal-
tou a parceria da família durante a realização de várias atividades e garante que isso foi 
essencial para o sucesso das atividades realizadas durante o ano. Um dos momentos 
marcantes foram as aulas sobre células, peso e medidas ,  em que os alunos confeccio-
naram maquetes demonstrando as partes das células e depois usaram toda a criativi-
dade elaborando uma célula para o portfólio a partir de materiais como: barbante, ar-
roz, feijão, macarrão e uma pitada de muito capricho, além de terem verificado o peso 
dos objetos. O trabalho ficou lindo. Parabens prof. Daniela por tanta criatividade...

Generosidade é uma palavra de grande significado para o 1º ano do Ensino 
Fundamental. Os alunos estão  alfabetizados de forma interdisciplinar a partir de 
atividades lúdicas e concretas. Para a profª Geovanna está sendo ótimo o desempe-
nho de seus alunos, pois eles têm praticado a generosidade com os colegas e quan-
do alguém tem uma atitude gentil, logo associam ao seu tema. Mas a generosidade 
não é só praticada em sala. Na semana do meio ambiente os alunos foram gentis 
com o meio ambiente e realizaram atividades como: a reciclagem de lixo (que eles 
mesmos coletaram) e elaboração de  painéis informativos. Depois de muita dedi-
cação e muito trabalho uma salada de frutas caiu muito bem e fechou a semana do 
meio ambiente em grande estilo.Parabens as professoras Geovana e Suzane  

¿Tú hablas español?
Pois é, os alunos do 9º ano estão falando espanhol com o apoio da professora Marta que aprovei-

tou o Projeto Superação para encorajar a turma soltar o verbo. No início do ano a professora percebeu 
a timidez dos alunos durante a realização das leituras e diálogos propostos no material didático Expo-
ente, e foi aí que envolveu toda a turma em uma pesquisa sobre regras de acentuação. A apresentação 
foi em ritmo de muita animação e  de valores como companheirismo e respeito que ficaram evidentes 
para a professora, esta, por sua vez, viu seus niños fazendo uma bela explanação do trabalho. Isso que 
é superação!

“A amizade é um amor que nunca morre”, já dizia Mário Quinta-
na. E assim, os alunos do Jardim I seguem desenvolvendo o seu Projeto 
Amizade. Durante as aulas, estão aprendendo a importância de se ter 
um amigo e de cultivá-lo. As profªs  Cristiane e  Karine realizaram  te-
atro de fantoches , briane cadeiras cujos personagens demonstravam 
como ser um bom amigo. As turminhas divertiram  muito  e  participa-
ram  com entusiasmo.

Os alunos do 4º ano desenvolveram muito bem o projeto Respeito ,  interagiram muito  
em todas as atividades propostas obedecendo cada passo dos projetos realizados.  Aprenderam 
a respeitar o  próximo como a si mesmo e que cooperar é muito bom. Para finalizar o semestre, 
realizaram um teatro em que cada personagem teve a tarefa de demonstrar a importância do 
respeito com seu semelhante e principalmente de identificar o seu valor enquanto ser humano. 
Parabéns aos nossos atores que, além da arte cênica, têm atuado na vida colocando em prática 
todos os ensinamentos .

6
Boletim Informativo Colégio Espaço do Saber - 2008

Os professores  de matemática, Celso e Giuliano  conseguiram  transformar a  disciplina de matematica , que muitas vezes é encarada como um monstro, em um doce. Com 
o intuito de caracterizar o projeto Valores, o professor formalizou uma metodologia seguida dos seguintes itens: divisão dos alunos em dupla; denominação dos elementos da 
dupla, em que um seria o anjo e o outro o aprendiz e, por último, o conteúdo a ser estudado. Dadas às regras, mãos a obra! O anjo deveria auxiliar o aprendiz no desenvolvimento 
dos conteúdos aplicados em sala de aula. Esse estudo poderia ser feito tanto na escola como fora dela de forma que houvesse parceria e também responsabilidade da dupla. O anjo 
ficou encarregado de organizar um cronograma de estudo, bem como, atribuir atividades ao aprendiz. Ao aprendiz coube a função de corresponder aos ensinamentos do anjo, pois 
ambos seriam avaliados em seminário. E Viva o Anjo da matemática!Aproveitamos para ressaltar a importancia das aulas de refor;o oferecidas pelo colégio sem custo aos pais.



Dia dos Pais

Alunos do 3º ano, após desenvolverem várias atividades teóricas e práticas 
em sala de aula, como mercadinho e banco utilizando cédulas de dinheiro e 
moedas do material didático Expoente, se reuniram animados para uma visita 
ao Hiper Modelo onde puderem pôr em prática os ensinamentos das professo-
ras Gauciara e Silvia. Durante a visita realizaram atividades como: pesquisa de 
preços, código de barras, peso, medidas, troco e data de validade de produtos, e 
aproveitaram, também, para tomar um delicioso lanche. Isso que é aula gostosa 
e divertida ! Obrigado ao gerente do Hiper Modelo que nos recebeu c/ carinho.

Encontro Temático

Comemoramos o aniversário da nossa Cidade em ritmo de   
Rasque ` Art  . Foi simplesmente maravilhoso! Várias atividades e 
apresentações abrilhantaram a nossa festa. 

Momento 
cultural

Toda Equipe Pedagógica e Administrativa participaram de mais um Encontro Temático realizado pelo 
Grupo Educacional Expoente, no Hotel Deville em Cuiabá, cujo tema foi: Como Ensinar Valores, Estimular 
Inteligências e Discutir Emoções. O Palestrante Celso Antunes é mestre em Ciências Humanas, especialista 
em Inteligência e Cognição, bacharel em Geografia pela USP e autor de vários livros. 

Para Celso Antunes, “Valores se ensinam, e mais ainda, sabemos que não se devem ensinar valores 
como ensinamos raiz quadrada ou como passamos informações sobre o funcionamento do pâncreas. Va-
lores se ensinam quando se estimulam pensamentos, despertam-se sentimentos, provocam-se reflexões 
por meio da linguagem interior e se exercita o cotidiano de sua pratica nas ações e sentimentos. Dizer aos 
alunos, por exemplo, que a honestidade é uma atitude louvável constitui ação tão inútil quanto se acredi-
tar que apenas palavras podem propiciar ações. Mas se, por outro lado, for criada uma situação em que 
juntos possamos refletir sobre a honestidade e/ou sua ausência se estabeleça um projeto através do qual 
sua prática se exercite e se contextualize no que se ouve e no que se vê, a probabilidade da formação de 
uma consciência crítica sobre esse valor aumentará”. 

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, vários alunos 
participaram de um concurso de redação. Os vencedores, além de 
receberem um certificado de Agente Ambiental Escolar, também 
ganharam a missão de orientar os colegas e familiares na conser-
vação do meio ambiente. Com essa turma o planeta está seguro. 
Parabéns, agentes, vocês fazem a diferença em nossa escola!

Agente Ambiental Escolar

O Colégio proporcionou aos papais mais 
um ESPAÇO FAMÍLIA desta vez em comemoração 
ao seu dia, várias dinâmicas foram realizadas , os 
alunos presentearam seus pais com uma mochila 
esportiva linda, afinal esporte faz bem ao coração 
do paizão.

Cuiabá!  Parabéns 

Que sorrisos lindos! Parece propaganda de creme dental, mas não. é. Es-
ses sorrisos se devem a descoberta de mais uma letrinha e  sua família silábica. 
Isso mesmo, a profª  aproveitou a introdução da Letra “D” e confeccionou um 
dente de garrafa pet com seus alunos do Jardim II. Além das descobertas da 
leitura e escrita, cuidados com a higiene bucal foram relembrados. Sorriso bo-
nito garantido! Pois a cada consoante aprendida uma brincadeira nova inseri-
da.Parabéns jardim II. e obrigada a visita do Sr. Dentinho em nosso colégio.

Dia das crianças no SESI Park
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Ensinar os valores apropriados para nossas crianças é uma das tarefas mais importantes e difíceis para os pais e educadores, principalmente levando em 
consideração o declínio dos valores na sociedade, o que torna ainda mais importante fazer algo que realmente funcione. Os valores são as qualidades da experiência 
humana que consideramos importantes a ponto de servir como orientação para a maneira como vivemos. Precisamos conhecer nossos próprios valores para sabermos 
quais queremos ensinar aos nossos filhos e, principalmente, precisamos saber como ensiná-los. Para Vygotski, a criança aprende e se desenvolve com aquilo que faz 
sozinha, de forma independente e àquilo que ela faz com a colaboração de outras pessoas, especialmente imitando os adultos. A aprendizagem por observação explica 
também certas tendências agressivas das crianças, os impulsos consumistas induzidos pela publicidade e determinadas condutas consideradas anti-sociais, entre out-
ras manifestações de comportamento. Não é possível separar a criança do seu cotidiano vivido em casa do que é vivenciado por ela na escola. Por isso, procuramos resgatar na 
criança, os sentimentos da solidariedade, da cooperação, do compartilhar, do prazer de dividir e de dar. É na interação com seu dia-a-dia que a criança desenvolverá seus valores, sua crítica, 
sua postura de vida, além da aquisição do conhecimento.  Esperamos que no decorrer do nosso trabalho, nossos educandos tenham consciência do seu valor e da sua importância para uma sociedade mais 
justa e humana, colocando em prática os valores, talentos e habilidades desenvolvidos em nosso ESPAÇO doSABER.

Eu costumo mencionar que “Ninguém pode dar aquilo que não tem”, diante disso, nossa equipe busca a cada dia dar o melhor ensinamento buscando excelência na educação e esperamos com isso, 
colher os frutos que hoje semeamos através do ato de educar.

Com carinho, Lílian Roncato Coord. Pedagógica  e Pisicopedagoga

Nossos alunos puderam viver o espírito olímpico através dos jogos 
realizados na nossa 16ª Olimpíadas com o tema Pequim 2008  .A aber-
tura  com carreata e passeata foi acompanhada pela fanfarra do Colégio 
Liceu Cuiabano   e, durante os dias de jogos, não faltaram garra, compan-
heirismo e lealdade na realização das provas. Foi um evento esportivo 
e cultural que oportunizou a busca de novos conhecimentos sobre esta 
potência China, país que sediou as olimpíadas 2008. Os alunos  dividiram-
se  em duas equipes: Brasil e China. O figurino não poderia ser outro, as 
5 mascotes fizeram a alegria e deram beleza ao uniforme olímpico. Mas 
as verdadeiras vencedoras foram as crianças da  creche Sebastião Bar-
tolomeu , e da Escola Estadual Ranulpho Paes de Barros do bairro Santa 
Isabel  que nossos alunos e seus familiares ajudaram doando alimentos, 
roupas, calçados e brinquedos arrecadados durante os jogos olímpicos 
demonstrando muita solidariedade com o próximo (Obrigada , que Deus 
continue nos ajudando !!!).  

Continuaremos realizando nosso trabalho com entusiasmo e dedicação, buscan-
do  a cada dia atingir nosso principal objetivo que é a EXCELÊNCIA na educação.

Nossas unidades contam com uma estrutura física ampla , moderna e segura, 
com piscina, laboratório de informática, quadra poliesportiva, campo de futebol, sa-
las arejadas e climatizadas, refeitório, sala de dança, pátios recreativos a sombra de ár-
vores, horta, acessibilidade aos portadores de deficiencia , mobiliário especifico para 
cada faixa etária entre outras instalações.

Venha conhecer nossas unidades e faça parte desta história de sucesso.
Unidade I: General Rabello, 387 Duque de Caxias 

(Descendo o estacionamento do Shopping Goiabeiras) 
Tel: 3321-0309  •  3322-26 72

Unidade II: Av: Principal do Santa Amália, 330 (Após o Residencial Canachuê) 
Tel: 3626-1987  •  3626-12 12

Palavra da 
coordenação

Ensinando

Pequim mais  perto de você!

Valores

Luz do Saber
&

Trabalhamos com: 

w w w.espaco dosab er.com.br8
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