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VALORES PARA A VIDA

EQUIPE PEDAGÓGICA

A 18ª Olimpíada promoveu a socialização  reforçando  o gosto pela participação em atividades esportivas , estimulando  a colaboração  
entre nossos alunos e seus familiares.

Todos ganhamos, pois com a arrecadação do leite pudemos ajudar o Hospital do Câncer.
(Franciele Bortoli - Coordenadora Pedagógica).

EQUIPE 2012 - Adriana, Alenil , Benedita,  Carla,  Claudecy, Cristhiane Denise, Demetrio,Elli Gilka,  Elza ,Fabiana ,  Franciele , 
Glauciele ,Geise-Bel, Jose Divino, João Batista, Juleide, Lidiane, Lenise  Miciane, Marluzi, Neraida, Pedro , Rosimeire, Santinha, Terezinha, 
Vania,  Vanda,Vera Marcia, Walesca, Zaira.

Quem não possui uma recordação boa, dos tempos de escola? Uma aula que de tão surpreendente nunca é esquecida...Um professor  marcante que permanece  até hoje em 
nossa  memória. O uniforme  com suas cores, os cadernos , estojos e livros. As salas de aula, suas carteiras, lousas e murais...A escola, quadra, o recreio, a cantina e a lancheira. As 
festas, os projetos  e os eventos . .. Tudo isso organizamos  para que a educação possa ser vivenciada através de um ESPAÇO em que o potencial (implícito) torna-se/vem a ser o 
real (explícito) tornando a escola  um ESPAÇO singular  em toda sua multiplicidade de saberes/fazeres. Vejam nas próximas páginas como tudo isso aconteceu. Boa leitura!   

( Vera Márcia Gibelli- Diretora Pedagógica)



Aprendizagem significativa, desenvolvendo uma educação integral  visando 
aspectos intelectuais, sociais e afetivos, através de processos autônomos a apren-
dizagem em aulas dinâmicas e prazerosas, nas quais encontram possibilidades 
de troca e aquisição de conhecimento e  crescimento  .

Estabelecendo  vínculos entre o SER, o SENTIR, o PENSAR e o FAZER,– capaci-
dades primordiais para lançar sementes de um mundo melhor. 

Afinal  o contato através dos nossos projetos  baseia-se nos 4 eixos para uma 
vida de SUCESSO: ÉTICA – SABER – TRABALHO  - PROGRESSO.

Ao ingressar no Ensino Fundamental 2 o aluno deve estar apto a novas conquistas. Esta fase 

destina-se à formação do cidadão, do  domínio da leitura e da interpretação, da escrita, do ra-

ciocínio lógico matemático e do cálculo, do conhecimento de mundo em suas diversas relações 

e complexidades. Privilegia-se ainda o desenvolvimento das habilidades de relacionamento 

interpessoal ,da convivência em grupo e da tolerância recíproca . O Colégio Espaço do Saber 

disponibiliza ainda projetos educacionais direcionados ao propósito do segmento: preparar o 

aluno para ter uma excelente passagem pelo Ensino Médio e ser um profissional qualificado.

Ensino Fundamental I

Ensino Fundamental II

Educação Infantil
Através de projetos interdisciplinares, nossa equipe proporciona situações de apren-
dizagem que levam o aluno a construir seus próprios saberes.

Para despertar a curiosidade e a vontade de querer saber mais, escolhemos o tema 
do projeto embasado na necessidade do grupo. 

Através do lúdico e da brincadeira, ensinamos e liberamos a criatividade de cada 
criança, criando oportunidades para que o aluno se torne mais autônomo, sendo 
capaz de defender suas próprias ideias tornando - se mais ativo.  

Com estes estímulos, a escola incentiva a todo instante o pensar, questionar, opinar, 
criar e descobrir.



Texto Enlatado

Espaço Surpresa

Contar histórias é a mais antiga das artes, sendo uma fonte maravilhosa para ampliar o horizonte 
da criança e de aumentar seu conhecimento de mundo que a cerca.

Além de estimular para a alfabetização e criar o hábito e o gosto pela boa leitura este projeto 
desenvolve  a linguagem oral das crianças ampliando seu vocabulário, entrosando  a classe que 
aprenderá a trabalhar em grupo, produzindo trabalhos artísticos desenvolvendo a capacidade criadora, 
culminando num sucesso absoluto que ampliará o conhecimento do mundo das crianças que ainda 
aprenderam a confrontar realidade e fantasia.

Projetos• Projetos• Projetos• Projetos• Projetos• Projetos•

Pesquisas do mundo todo mostram que a criança que lê e tem contato com a literatura desde cedo, 
principalmente se for com o acompanhamento dos pais, é beneficiada em diversos sentidos: ela aprende 
melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica melhor de forma geral.

Por meio da leitura, a criança desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire cultura, conheci-
mentos e valores, além de ser envolvente, a leitura expande nossas referências e nossa capacidade de 
comunicação.

Novidade do 2º semestre

É um dos  projetos que o  COLÉGIO ESPAÇO DO SABER  busca  a participação da 
Família com a Escola.

         Despertando  na criança o  conhecer  a  si   próprio e o outro, a curiosidade e a 
importância de tudo que a envolve.

      Desenvolvendo   a percepção visual,o tato, a imaginação, a linguagem entre 
outros ganhos significativos nesta faixa etária .

       Com tudo isso queremos transformar o aprendizado em um ato prazeroso, 
significativo e útil.



Durante o ano ,  despertamos nossos alunos para um  hábito de alimentação saudável, 
introduzindo os mais variados tipos de frutas e sucos naturais em seu cotidiano. Através do  
contato com as frutas. Explorando  o valor nutritivo de cada uma delas, esclarecendo sobre 
suas proteínas e vitaminas , fundamentais e necessários para um desenvolvimento mais sadio.

Constitui uma prática de fundamental relevância para a compreensão e leitu-
ra do espaço geográfico, principalmente, pela possibilidade de estreitamento que es-
tabelece entre teoria e prática.O 4º e 5º ano  foram ao Museu Rondon, e observaram  
variados  tipos indígenas e seus costumes.

Alimentação

Além dos muros da escola

Saudável

ESPAÇO SAÚDE

AULA CAMPO

CIÊNCIAS NATURAIS

Atividades lúdicas propiciam  diversão e ensinam os alunos a dis-
cernir valores éticos e morais, formando cidadãos conscientes dos seus 
deveres e de suas responsabilidades.

AtividadesLúdicas

“Somos todos 
responsáveis pela 
conservação do 
meio ambiente..., 
e cada um deve 
ser um cidadão 
consciente!”

Esta foi a mensagem principal dada durante a  aula show que nossos pro-
fessores do período matutino proporcionaram aos alunos em comemoração ao Dia 
mundial do Meio Ambiente.

Durante a aula  so-
bre o Corpo Humano, pu-
demos ver como é o nosso 
esqueleto e colocamos em 
prática como devemos cui-
dar de nossos dentes.

Alunos do . 4º ano – Professora Walesca

Foi 
muito 
legal!!!

AULA SHOW



O segredo para o sucesso é manter o foco e treinar bastante 
e com o ENEM não é diferente. Quem acredita que o simulado não 
adianta nada na preparação do vestibular, além de estar completa-
mente enganado, está tirando de si uma oportunidade única de me-
lhorar o autocontrole.

Ao conferir o gabarito, dá pra ter uma noção do que é preciso 
estudar mais, do que é preciso prestar mais atenção ou se o grande 
problema  está na falta de concentração.  

Espaço Simulado

O homem tira da terra o seu sustento, isto faz com que apren-
da a mexer e prepará-la para o cultivo, a ter uma relação homem-
natureza, pois, ele depende dela para a sua sobrevivência. No en-
tanto para muitos seres humanos esta relação está perdida, para 
muitos o “solo” de onde o seu alimento é tirado é apenas “terra”, 
pois, atualmente na sua rotina não há mais tempo para tal relação. 

Hoje as crianças e adolescentes das cidades no ambiente externo a escola, normalmente estão em seus apartamentos de  frente ao  vídeo games, computadores e televisores, não tendo 
mais contato com o meio ambiente. No ESPACO HORTA  os nossos professores resgataram  este contato, permitindo este relacionamento ,  e conciliando teoria & prática, consolidando  o que se 
aprende na sala de aula para uma valiosa experiência  de vida, já que a saúde do homem está ligada a uma alimentação saudável e equilibrada,  rica em vegetais.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROJETO FLAUTA DOCE

A utilização da FLAUTA DOCE nas aulas de iniciação musical tem sido muito 
proporcionando às crianças o contato com um instrumento melódico, ajudando-as no 
desenvolvimento de seu ouvido interno, no contato com a leitura musical, no estímu-
lo à criatividade e socialização, além de auxiliar no seu desenvolvimento psicomotor 
e sua lateralidade (a utilização das mãos direita e esquerda).Melhorando a capaci-
dade de memorização, de atenção, exercitando o físico, o racional e o emocional das 
crianças. Particularmente aconselho o uso da flauta Yamaha, se possível for já no 
início do aprendizado.Profa. Miciane.

Música e Cultura

FEICULT - A FEICULT – Feira Cultural  do ESPACO DO SABER tem como  
objetivo, os valores para a  construção do saber, da consciência ética,da força , do 
trabalho e do progresso humano. Parabéns a todos que participaram!!!

Turmas Programação Professores Responsáveis 
Mini - Maternal O Reino Encantado Professora- Crisley - ADIs: Alenil e Elza
Maternal Curiosos por natureza Geise -Bel 
Jardim I Reciclar e brincar Claudecy e Lidiane
Jardim II Na terra na água e no ar...animais em todo lugar Juleide
1 º ano    Cantando e Contando um Conto Carla 
 1º ano Personagens de Maurício de Souza Elli Gilka
2º ano Higiene e Saúde Denise e Lenize
3º ano Os 4 Elementos da Natureza Benedita 
4º ano Cuiabá e suas belezas Fabiana e Walesca
5º ano Redes de Comunicação Benedita 
6º ano E se eles viessem nos visitar Zaíra e Glauciele
7º ano Observatório José Divino e Miciane
8º ano Energia Eólica, hídrica e solar Marluzi e Neraida
9º ano Energia Eólica, hídrica e solar Marluzi e Neraida



Espaço

Folia
Em clima de festa e alegria festejamos o Carnaval 
em nosso Espaço Folia, com as  marchinhas de car-
naval, pinturas e recreações com a Turma da Naná.

Dia das Mães
Mãe você tem todos os temperos de uma pessoa especial.

Aí está a magnitude do nosso projeto, criar situações de ensino-aprendizagem que 

possibilitam os alunos a pensarem em suas mães enquanto pessoas humanas, dotadas de 

desejos, sonhos, medos, projetos e dúvidas e poder, com isso, tornar o Mundo delas, cheios 

de temperos especiais para lidar com o dia-a-dia. Cabe a nós motivarmos nossas crianças 

e lhes mostrar motivos para participarem do projeto. Vejam as lindas apresentações que 

nossos alunos fizeram com muito amor e carinho.

A diretora Pedagógica Vera Marcia e a coordenadora Franciele recitaram o poema abaixo , 

parabenizando todas as mamães.

RECEITA DE MÃE

Há muito tempo procuram 

encontrar uma receita 

tão gostosa quanto aquela 

que faz a mamãe perfeita.

Até mesmo o dicionário 

desconhece a dimensão 

do carinho e da bondade 

que cabem no seu coração.

Talvez ela nem imagine 

seu verdadeiro valor, 

receita de mãe exige 

noventa porcento de amor.

Mas, além do principal, 

jamais poderá faltar 

disposição, paciência, 

vontade de perdoar.

Por último acrescentar 

uma dose de magia, 

fé em Deus inabalável, 

dia e noite, noite e dia.

Por trás de uma simples receita 

existe um segredo qualquer, 

porém, nesta humilde receita, 

existe uma grande MULHER

Antes de servirmos esta deliciosa sobremesa cuiabana nossos alunos fizeram uma lindíssima apresentação da música “Furrundu doce do pau, do pau do mamoeiro, ate parece com uma dança mais e só doce 
caseiro”. É uma mistura de mamão com rapadura e coco. Maduro e ao natural, o mamão constitui um excelente alimento, pois é rico em sais minerais com cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio, que participam na 

formação de ossos, dentes e sangue, evitam a fadiga mental, produzem energia e ajudam a manter o equilíbrio interno do organismo. Também rico em vitamina A que protege a pele e a vista e vitamina C que 

fortalece os ossos e gengivas. 

Ingredientes: 
3 mamões 
2 rapaduras comuns 
Coco ralado 
Gengibre 
Cravo e canela 

Modo de Preparo: 

Para fazer o Furrundu o mamão deve ser ralado e bem lavado. Em seguida é levado ao fogo com rapadura, coco, gengibre, cravo e canela para cozinhar até o 
ponto desejado (de colher ou de tablete). 

Furrundu



Ballet

A dança aprimora a coordenação motora, melhora o condicionamento aeróbico e a flexibilidade, desenvolve 

senso de organização e disciplina. Também ajuda na socialização, elevando  a autoestima e motivando  a 

superação de limites .E ótima terapia para timidez. Vejam nossas lindas bailarinas!

Futsal
 O Futsal é um esporte que, como os demais, apresenta características próprias, sendo importante por vários 

fatores como: acréscimo de experiências motoras, para o aumento do conhecimento das práticas corporais, e 

o reconhecimento  como fenômeno social. Vejam  desempenho dos nossos  craques.

AULAS EXTRAS

A  Páscoa em nossa escola foi um grande sucesso, nossos alunos 
fizeram muitas apresentações e mensagens de reflexão e paz, 
onde os símbolos da páscoa foram apresentados e explanados, 
resgatando os valores, a cultura, formando. 

Páscoa na Escola

Espaço Folclore

Espaço Zoo No Zoo temos  momentos importantes para semear a ideia da preservação do meio ambiente  , o cuidado  
e amor com os animais.

Desejo de conhecer e valorizar a arte circense. Foi o maior sucesso.  
Nos surpreendemos com a criatividade e entusiasmo de nossos alunos  
e professores. Esteve presente nesta atividade o Solzinho da loja Hi 
Happy.

Dia do Circo

Espaço Folclórico - Vários convidados especiais estiveram presentes neste dia( Saci, Cuca) , 
dar para imaginar a  alegria e a participação das crianças!!



www.espacodosaber.com.br

Quando o aluno vivencia 
várias atividades , 

o futuro é cada vez mais 
POSITIVO  e cheio de SUCESSO .

MATRÍCULAS
ABERTAS

Rua General Rabello, 387 - Bairro Duque de Caxias -  Cuiabá - MT 
descendo o estacionamento do Shopping Goiabeiras

 CEP: 78043 259 - Fones (65) 3321 0309 • (65) 3322 2672

 www.espacodosaber.com.br

30/11 – Entrega do Projeto Chá de Letras - 1º ao 5º ano;

07/12 – Último dia de aula  da educação infantil ao 9º ano;

08/12 – Festa de Encerramento  e Formatura no Buffet Fellice com entrega de notas e portfólios do ano letivo de 2012;

12/12 – Último dia de aula para o período integral, retornaremos no dia 10 à 13/12 – Período de  Recuperação aulas e verificações;

ÚLTIMOS AVISOS

Lista à vista Lista Parcelada Livros à vista Livros Parcelados Uniforme à vista Uniforme Parcelado Agenda Curso Extra
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2x semana

IMPORTANTE -  A secretaria da escola estara em funcionamento normal .
# Adquira o material de uso coletivo e individual com antecedência  (Parcelado no cartão  ou cheque mediante consulta em 3x vezes)

Na apresentação de 1 NOVO ALUNO PESSOALMENTE , e este efetuar a matricula , seu filho ficara ISENTO de 1 mensalidade e assim sucessivamente. E 

indispensável que você traga pessoalmente ao colégio evitando duplicidade de indicações. Assim teremos a oportunidade de reforçar a você e a sua indica-

ção, como desenvolvemos nossa proposta pedagógica de ensino. Que JUNTOS a 18 anos vem fazendo o melhor pela educação de seu filho.As indicações e 

matriculas deverão ser efetuadas ate dia 12 de Dezembro 2012, data que esta promoção estará valendo.

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

ENSINO
FUNDAMENTAL I ENSINO

FUNDAMENTAL II

Espaço Família

Nós e principalmente o Felipe 
adoramos a escola!
É muito bom saber que o meu filho 
é muito bem acolhido pela escola. 
Parabéns à todos!
Mãe: Juliana  - Aluno: Felipe – 
Mini maternal - Integral

VISITE NOSSA SITE 
E VEJA PORQUE 

TODO MUNDO ANDA 
FALANDO BEM.

Amei!! Os projetos do Texto 
Enlatado, Mala Mágica e Portfólios, 
essas ideias são de uma ótima 
criatividade .
Mãe: Mônica      
Alunos: Thalia e Thiago Carajoinas 
- 4º e 6º ano  - matutino

A confiança e a responsabilidade 
que o Colégio tem com seus alunos.
Mãe: Luzia - Aluno: Victor Yukio - 
4º ano - matutino

É realmente um diferencial, o meu 
filho adora a Mala Mágica, as 
histórias estimulam sua criatividade 
e imaginação.
Mãe: Leize 
Aluno : Felipe Gabriel – Jardim 
I – vespertino 

Gosto do carinho e atenção com que 
tratam as minhas filhas.
Mãe: Adabiana - Alunas: Pyetra e 
Ana Victória – Maternal e 1º ano


