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Voluntário é aquele que dedica seu tempo, trabalho e talento, esponta-
neamente e sem remuneração, a causas de interesse social e comunitário. 
O voluntariado é solidariedade e ajuda a quem precisa, mas também é 
defesa da natureza e do meio ambiente, cultura, esporte, lazer e diversão. 
É ação direta de socorro, mas também é reivindicar e lutar por uma causa.
 Ao nos preocuparmos ao nos mobilizarmos por causas de interesse coletivo, 
estabelecemos laços de solidariedade e confi ança mútua que nos protegem em 
tempos de crise, que tornam a sociedade mais unida e fazem de cada um de 

nós um ser humano melhor.
Equipe pedagógica 2010.

lançou uma campanha  de responsabilidade social 
, onde nossos alunos participaram com seus famili-
ares arrecadando diversos donativos , que foram 
destinados as comunidades carentes no dia do 
voluntariado.Obrigada a todos que participaram. 
(Terezinha T. Silva –Diretora Administrativa ).
O Espaço Social possibilitou  que alunos, profes-
sores, funcionários, pais e demais agentes se en-
volvessem  com a escola, vivenciando valores tais 
como solidariedade, comprometimento, respeito 
às diferenças, por meio da atuação neste projeto e 
ações articuladas com o intuito de  dar  novos sig-
nificados aos conteúdos curriculares e potencializar 
a formação de cidadãos envolvidos com a solução 
de problemas de suas realidades, sejam eles soci-
ais, educacionais, de saúde, ambientais, entre out-
ros.(Lilian Rocatto – Coordenadora pedagógica) .
 A cidadania, entendida como efetiva participa-
ção social da observância de direitos e deveres, 
foi exercida plenamente por meio de atuações 
voluntárias de  caráter educativo.Uma vez que 
estas experiências possam ser vivenciadas desde a 
infância, há enorme probabilidade que este tipo 
de atuação e compromisso social perpetuem-se ao 
longo da vida dessas pessoas, sinceramente é isso 
que desejamos . Boa leitura!

Olimpíadas 2010

Espaco Social Por Um Mundo Melhor

 

Unidade 1 – Duque de Caxias –Bruna Cardoso, 
Vanda,Tatiane,Marionita,Sandra, Isabella, Geise, Juleide, Lidane, 

Suzane,Claudecy, Ana Cleide, Juscemary, Oswaneide,Fernanda Ta-
mara, Cleide Regina, Roberto,Cristiane Borro, Edmilson, Santinha.

Unidade 2-  Santa Amália –Bruna Castilho, Elizabeth, kamila, Maria 
Aparecida, Marcia Suzana, Denise, Elisangela, Ariana, Geovanna, Letícia, 

Sheila, Adson,Gisele,Geovanni, Oesley,Ana Ligia,Jose Divino , Seila e Renan).

VoluntárioVoluntário

(Vera Márcia Gibelli-Diretora Pedagógica)



www.espacodosaber.com.br

Boletim Informativo Colégio Espaço do Saber

ACONTECEU...

DIA DO ESTUDANTE 

MUHER

Com intervalos descontraídos , aulas dinâmicas  dia do estudante 
é todo dia.

CIRCO

DIA DAS MÃES
DIA DAS MÃES

Mulher...
Tem a delicadeza das flores...
A força de ser filha, mãe , esposa e amiga...
São guerreiras, vencedoras,
fortes, lutadoras e conquistadoras.
Parabéns à todas as mulheres.

Vem brincar, sorrir e dancar que o circo chegou.

Para comemorar este dia tão especial para a mais bela fl or do 
nosso jardim,  várias homenagens foram prestadas ,  e no fi nal 
da manhã um  delicioso café  foi servido na linda caneca que elas 
receberam de lembrança.
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Nossos alunos prestaram  homenagens a nossa cidade pelos 291 
anos de  muito progresso .

 6º e 8º foram visitar no  Shopping Goiabeiras, uma exposição de 
fotografias contemplando  imagens do centro histórico da cidade 

com destaque para os casarões e as igrejas antigas.

ESPAÇO RASQUE’ART

O conceito de infância  nos diz que os seis primeiros anos são fecundos, por ser um período de grande interação com as pessoas, 
de troca entre (criança e adulto, criança e criança ) e com as coisas do mundo, possibilitando  assim atribuir significados áquilo que 
as cercam de forma, harmônica,  alegre, produtiva e  criativa, o que chamamos EDUCAÇÃO.

BERÇÁRIO e PERÍODO INTEGRAL

ESPAÇO CAIPIRA
Um típico Arraiá Caipira foi montado na Unidade 2 tendo no campo alguns animais que fazem parte deste cenário agrícola (vaca, carneiro, cabritos, bodes, 
galinhas,  patinhos  e pintinhos). Nossas crianças e convidados adoraram o evento. Destaque para as apresentações, trajes dos alunos e convidados, e as 
deliciosas  refeições típicas servidas. 
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A melhor maneira de aprender é sempre aquela que 
nos diverte  e nos dá prazer 

Apresentações de teatros

ESPAÇO FAMÍLIA

Os  alunos fizeram  leituras de livros de  litera-
tura infantil. Após a leitura, encontros entre as 
classes para apresentarem através de teatro a 
obra que leram de uma forma bem animada e 
descontraída... A  Fada dos três presentes mági-
cos.

É um momento de troca entre as famílias e os profissionais que acreditam ser vital refletir  e debater  
o desenvolvimento da criança e do adolescente  no âmbito escolar e familiar.
Opinião dos pais e responsáveis após estes encontros:
O que você sugere para que a escola possa melhorar?
R: Gosto muito do trabalho da escola, só tenho a elogiar. Mãe: Elidiane-Aluno: André Victor - 
# O que mudou em sua visão com relação à escola após nosso este encontro no ESPAÇO FAMÍLIA?
R: Escolhi essa escola, pois me simpatizei com ela, agora estou certa que fiz a melhor escolha. Mãe: Michelle  Alunos: Manuella e Marcelo 
R: Eu já tinha uma boa impressão da escola. Este encontro só reforçou tal impressão.  Mãe: Rosalina-   Aluno: Lucas Venega - 

# O projeto com pesquisas de enigmas e histórias de suspense, foi feito através dos textos, atividades de gramática e matemática. A culminância ocorreu com o  
filme “Edward mãos de tesoura”,  também discutiram assuntos como: preconceito, respeito as limitações do próximo, amizade e 
paciência. 
# Campeonato de Bolitas, Cobra cega, 7 Marias, Ioiô,  Elástico. Resgatando as brincadeiras do passado, presenteamos nossos 
alunos no término do semestre  com estes jogos para que durante as férias,  estas mesmas  atividades,  que aconteciam após 
os intervalos e no final das aulas com muita animação, práticas de lógica, matemática e cidadania com outras turmas fossem 
praticadas com seus familiares . 
# Entre outras...

PÁSCOA AULAS DIVERTIDAS
Páscoa é dizer sim ao amor e a vida; é investir 
na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, 
é vivenciar a solidariedade.”

marcaram 2010
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CURSOS EXTRAS- Ballet, Capoeira, karatê, Futsal. Es-
tes cursos  fazem com que os alunos sociabilizem -se e 
divirtam-se ao mesmo tempo, pois possui características 
pedagógicas que visam o respeito, a união, a compreen-
são, o diálogo, a disciplina, a responsabilidade entre out-
ros valores.
IMPORTANTE!!! Deixando os 12 cheques da anuidade 
escolar, seu filho ganhará a isenção de 1 curso extra.

TEMOS CONVÊNIO- Assembléia 
Legislativa,SEFAZ, 

Hiper Modelo, Lojistas, CDL,

TRILHANDO CAMINHOS EM NOBRES.TRILHANDO CAMINHOS EM NOBRES.
NOBRES é mais que bonito é LINDO !NOBRES é mais que bonito é LINDO !

O Estado de Mato Grosso, hoje, acompanha o desenvolvimento que se faz presente no Brasil, através dos 
seus municípios.
A proposta –Trilhando caminhos em Nobres desenvolveu  um estudo sobre o município de Nobres,  que 
está se  tornando  referência nacional e porque não dizer  internacional, devido ao numero de  turistas 
que tem recebido anualmente, além do mais é nessa região que se encontra a nascente do Rio Cuiabá. 
Ao mesmo tempo, diante deste santuário, percebemos a ação humana negativa em toda região, como na 
degradação do meio ambiente através do assoreamento e contaminação dos rios, queimadas, desmata-
mentos, irresponsabilidade dos motoristas, entre outros. Assim foi a aula campo desenvolvida dentro da 
proposta interdisciplinar  que abordou também:
• As características da geografia local: relevo, clima, hidrografia, vegetação.
• O potencial turístico  e  os problemas ambientais presentes em Nobres.
• Diagnosticou  a presença dos turistas, o investimento no município para recebê-los, a geração de renda.
• Visitou alguns dos pontos turísticos da cidade com uma caminhada ecológica.
• E ainda proporcionou  momentos inesquecíveis  de lazer e alegria  aos nossos alunos fortalecendo  a amizade entre eles e seus professores.

CURSO EXTRA
RECREAÇÃO NA PISCINA

Cuiabá é um dos locais mais quentes do país  o ano todo, e para refrescar,  
só banho de piscina!!
Atualmente, a população de Mato Grosso sofre não só o desconforto do 
calor extremo, mas respira um ar enfumaçado e empoeirado. Vamos cuidar 
melhor do nosso planeta. Evite queimadas!
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Mini-maternal O homem pré- histórico 
Pré-escola matutino Egito: as maravilhas do mundo antigo 
Maternal vespertino O despertar da humanidade na pré-história 
Jardim I vespertino Um museu falante 
Jardim II vespertino Um mergulho na cultura grega 
1º ano vespertino Feirão medieval 
2º ano matutino Do papiro ao livro digital 
2º ano vespertino Tempos modernos: a história da indústria 
3º ano vespertino Das pirâmides egípcias aos arranha-céus 
4º ano vespertino Da criação da roda às naves espaciais 
5º ano vespertino Da Olímpia grega aos esportes radicais 
6º ano matutino Do cultivo das primeiras plantas aos transgênicos 
8º ano matutino Bioética: um olhar duvidoso 

FEIRA CULTURAL

Agradecemos as escolas Estaduais ( Marcelina Campos, José Magno, Ulisses Cuiabano, Ranuplho e CEADA  que vieram presti-
giar nossos alunos).

O Espaço do conhecimento  na humanidade, “Da Antiguidade à Pós-Modernidade’’,  teve  como 
objetivo, além da integração de alunos, professores e colaboradores, a criação de várias opor-
tunidades de manifestações culturais produzidas por eles , permitindo visão ampliada da cultura, 
despertando o interesse por ela e proporcionando  formação aos educandos,  tornando-os   cidadãos 
mais críticos e analíticos. 
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Sobre o ESPAÇO CAIPIRA comente os aspectos positivos:
R: Para minha família foi um momento muito aconchegante. Parabéns pela divulgação, apresentação (Lílian), trajes das professoras e com certeza parabéns pelo 
carinho e atenção  aos alunos. Parabéns também as professoras Elisangela, Sheila, Letícia e Geovana que estavam realmente envolvidas e dedicadas no evento.
R) Pra mim foi a festa mais divertida, organizada e  caracterizda da época, que já fui. Mãe: Ligia - Aluna: Luana

Comente os aspectos negativos da festa:
R: A fila para a compra de fichas e para a pulseira dos brinquedos. Que tal contratar alguns garçons para atender quem esta na quadra.
Mãe: Maria Aparecida Aluno: Amil Antonio da Silva 

Durante o período de férias dos alunos em julho, nossa equipe participou do 2º Encontro Pedagógico/2010, para planejar e confeccionar atividades, jogos, histórias, 
fantoches, entre outros, assim como reciclar conhecimentos sobre o processo de ensino aprendizagem. Registre suas sugestões para desenvolvermos com mais 
exatidão e resultados, atividades relacionadas ao projeto Copenhague por um mundo melhor.
R: Que se possível tivesse passeios extra escolar, porque motiva os alunos ir a escola e o desenvolvimento deles. Mãe: Jocelaine - Aluna: Niandra Viana Ferreira

R: Acho que todos os dias, ao reunir os alunos deveriam ter  oração ministrada por um responsável e mais rigor com eles. Mãe: Rosana - Aluna: Raquel Ribeiro

No final do semestre nossos alunos da  Ed. Infantil ao fundamental 1  desenvolveram o projeto: Resgatando brincadeira antigas. Você considera esse resgate 
importante? Por quê? Na sua infância, quais eram suas brincadeiras preferidas?
R: Sim muito importante, porque eles tem que saber que existe outras formas de brincar além do computador e da televisão. Pular elástico, amarelinha, pique 
esconde e jogar pedrinhas. Mãe: Verônica Marrafão de Freitas - Aluno: Emily Rebecca de Freitas 

O que seu  filho(a) comenta em casa sobre a escola, professores e outros funcionários em geral?
R: Que a escola é legal, limpa, os funcionários e professores atenciosos e  legais e o mais importante: que  cuidam  bem do meu filho. Mãe: Kamila Alves - Aluno: 
Felipe Alves 

R: Minhas filhas adoram a escola! Desde o atendimento inicial no portão, coordenação, professores. Vocês tem uma equipe maravilhosa, são  a  verdadeira  imagem  
da escola. Mãe: Avani - Alunas: Riane Carol.

Opinião dos Pais

DIA DO ÍNDIO 
Ressaltando a cultura e a vida indígena a educação infantil homenageou os primeiros habi-

tantes do território do nosso país.

Ô balancê balancê
Quero dançar com você

Entra na roda morena pra ver.

ESPACO FOLIA 
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Em 2011 nosso PROJETO será sobre MÚSICA, sabemos que  a  música com maior ou menor intensidade está na vida do ser humano, ela desperta emoções e sentimentos 
de acordo com a capacidade de percepção que ele possui para assimilar a mesma. O objetivo do Colégio Espaço do Saber  será de  mostrar que a música não é somente uma 
associação de sons e palavras, mas sim, um rico instrumento que pode fazer a diferença na escola , despertando o indivíduo para um mundo prazeroso e satisfatório para a 
mente e para o corpo , facilitando a aprendizagem e também a socialização do mesmo, desenvolvendo o raciocínio, criatividade e outros dons e aptidões , ao mesmo tempo 
em que desenvolve sua criatividade, promovendo  a autodisciplina e despertando a consciência rítmica e estética. 

Agradecemos aos pais que confiam na nossa prática pedagógica e acreditam que, investir na educação dos filhos e tão fundamental quanto criá-los com amor e dedicação. 
INVISTA NA EDUCAÇÃO DO SEU FILHO.

NOSSO DIFERENCIAL – TRABALHO COM  PROJETOS E PORTIFÓLIOS

Conhecimento é tudo que nos faz ir além...
Convidamos você para viajar conosco neste universo de possibilidades  em 2011.

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 03 09 / 3322 26 72.

Unidade II: Av: Principal do Santa Amália, 330 (Após o Residencial Canachuê) 

Tel: 3626 19 87.

< AGENDA  >
Dia 16-12-10 - Formatura do Jardim 2, 5º e 9º ano no Buffet Fellice Festas.

Dia 01/02/2011 - Início das aulas
Dias 29, e 31 de janeiro de 2011- Plantão de entrega de uniformes, livros e agendas.
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SUCESSO - Sistema de Ensino

&

Desejamos à todos um ano novo repleto 
de novas realizações e um Natal com 
muito amor e paz.  

Ano Valor da 
mensalidade

Agenda

R$ 25,00 R$ 55,00 V
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Até dia > Atendente>

Uniforme Lista

200 V

Livros/
Apostilas

Cursos extras

50,00 todos
os níveis

Não utiliza

Não utiliza
Não utiliza

220 P
R$ 25,00
R$ 25,00

R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 25,00
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Inclusa
Inclusa
Inclusa

Berçário  e 
integral
Mini Maternal
Maternal
Jardim I
Jardim II

1.     Ano
2 ano   ao 
5 ano
6 ano ao 9 ano
Ens. Médio
Ens. Médio


