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PROJETO SOCIAL:“MEU OLHAR AO ENCONTRO DO SEU”
O

s alunos das turmas dos 2º anos do Ensino Fundamental I do Colégio Notre Dame, localizado no bairro de Sumaré

- SP, realizaram um projeto para arrecadação de roupas para aquecer moradores das ruas de São Paulo. Foram
sensibilizados a pensar, que podemos aliviar o sofrimento dos nossos semelhantes, por meio de perguntas engajadoras.
Uma delas foi: Como olhar para o outro e sentir compaixão?
“ A compaixão tem pouco valor se permanece uma ideia; ela deve tornar-se nossa atitude em relação aos outros,
refletida em todos os nossos pensamentos e ações”
Dalai Lama

Com muito empenho no projeto, os alunos
se preocuparam também em oferecer um
carinho a mais aos moradores de rua,
criando bonecos ecológicos de alpiste
acompanhados com uma mensagem de
carinho. Foi tudo realizado com muito
capricho, e os moradores de rua ficaram
felizes e demonstraram muita gratidão!
Agradecemos a colaboração de todas as
famílias que realizaram as doações.

O nome escolhido para o projeto da campanha de arrecadação foi “Meu olhar ao encontro do seu”, e a instituição que
recebeu as doações foi “Entrega por São Paulo, SP''.
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NESTA EDIÇÃO… VACINAÇÃO COVID-19
No primeiro trimestre os alunos elaboraram uma
notícia referente aos sentimentos vividos durante a
pandemia do COVID-19. Nesta edição, a pandemia
ainda
existe, e as ações estão focadas na
imunização das pessoas por meio da vacinação
contra COVID-19. Foi realizado um levantamento
junto às famílias do 2º ano e foi construído um
gráfico de barras para demonstrar as respostas
obtidas de quantas pessoas já foram imunizadas
com a vacinação. Os alunos entenderam que as
vacinas são aplicadas em duas doses, ou dose única,
existindo ainda casos em que a vacinação não
aconteceu devido a problemas de saúde. Os alunos
criaram cartazes incentivando a vacinação.

PÁGINA 2

31 / 08 / 2021 2 º EDIÇÃO

O SEGUNDINHO

PÁGINA 3

31 / 08 / 2021 2 º EDIÇÃO

O SEGUNDINHO

MURAL DE
CURIOSIDADES
CIENTÍFICAS
SOBRE INSETOS

T

rabalhar curiosidades científicas é sempre um

assunto de muita relevância para os alunos, ainda mais
quando a curiosidade diz respeito aos insetos. Dá
vontade de olhar de perto, saber mais sobre ele, não é
mesmo? As turmas dos 2º anos capricharam nos
desenhos e nas informações dos insetos que escolheram
para compor os painéis. Os alunos apresentaram suas
descobertas ao grupo, realizando trocas significativas
para o aprendizado.
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COLUNISTAS:
ALUNOS: 2 º ANO DO FUNDAMENTAL 1 - COLÉGIO NOTRE DAME REDE AZUL.
AGRADECIMENTOS:

AOS FAMILIARES QUE CONTRIBUÍRAM COM AS DOAÇÕES, E AOS VOLUNTÁRIOS DO “ENTREGA POR SÃO PAULO”, PELO EMPENHO E
DEDICAÇÃO NAS ENTREGAS AOS MORADORES DE RUA DA CIDADE DE SÃO PAULO.
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