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MOMENTOS 
LINDOS, 
QUE AGORA 
COMPARTILHAMOS  
COM VOCÊ!



SOMOS  
TOP OF MIND!

PASSAR AS FÉRIAS 
NO COLÉGIO É 
GARANTIA DE  
MUITA DIVERSÃO!!!!

CERTIFICAÇÃO

CURSO DE FÉRIAS

Em pesquisa realizada na cidade, o Colégio 
Interação foi o mais indicado pela população como 
referência de bom atendimento e qualidade! 

Para nós, um certificado que comprova que todo o 
amor envolvido vale a pena!

A nossa programação de inverno foi pensada para 
encantar os alunos... e conseguimos! 

Ver o sorriso deles garante a nossa alegria! 

Compilamos aqui um pouco das experiências vividas 
neste 1º semestre. E para que elas existissem e 
pudéssemos agora contar essa história para vocês, 
tivemos a dedicação de uma equipe espetacular, o 
empenho de profissionais que só estão aqui porque 
amam o que fazem. 
Durante todos esses meses, tivemos pessoas 
empenhadas em entregar o melhor para quem 
confiou em nosso trabalho. Nossos profissionais 
amam o que fazem e imprimiram toda a sua 
capacidade e talento nessa empreitada maravilhosa! 
Nós somos os bastidores! O nosso objetivo é que 
vocês - pais, famílias e comunidade - acompanhem 
o desenvolvimento pessoal de nossos protagonistas, 
nossos alunos, que são os atores principais neste 
teatro da educação!
Trabalhamos árdua e diariamente para que nossos 
alunos sejam extraordinários! 
Excelentes profissionais? Sim... Ótimos estudantes? 

Também... Mas, principalmente, seres humanos 
espetaculares! Capazes de fazer a diferença no 
mundo e de atuar neste cenário de constantes 
mudanças.
Sabemos que uma criança feliz muda o mundo e 
acreditamos no poder da criatividade como balizador 
tanto da felicidade quanto da mudança!
Mais do que conteúdo, oferecemos APRENDIZADO! 
Mais do que avaliações, pensamos em 
DESENVOLVIMENTO! Mais do que currículo, 
entregamos AMOR!
Com a ajuda de vocês, subimos muitos degraus em 
direção a um elevado patamar de qualidade! Somos 
referência em educação, pois nossos alunos são 
referência de seres humanos!
É com orgulho que dividimos um pouco do nosso 
trabalho com vocês e partimos, juntos, rumo aos 10 
anos do Colégio Interação!

Carolina e Fernanda - Colégio Interação

Um semestre de aprendizado, 
desenvolvimento e amor.



DIA DAS MÃES

DIA DO CIRCO
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CHOVEU  
AMOR NO 
DIA DAS MÃES!

O CIRCO 
CHEGOU  
NO COLÉGIO! 

As nossas mães foram recepcionadas com uma 
linda apresentação em Inglês e, logo depois, 
participaram de uma animada dança junto 
com os filhos! Brindamos este lindo momento 
com uma chuva de amor e todas as mamães 
estavam preparadíssimas, cada uma com o seu 
guarda-chuva personalizado! Foi amor demais!

No Dia do Circo tivemos palhaço, alegria 
e mágica no Colégio Interação! Os alunos 
do Full Time prepararam uma divertida 
apresentação e garantiram a alegria de todos!



DIA DO DESAFIO 

ESCOLA DE PAIS

DESAFIANDO  
CORPO E MENTE.

JUNTOS NA MISSÃO 
DE EDUCAR PESSOAS 
INTELIGENTES 
E SAUDÁVEIS 
EMOCIONALMENTE! 

Mexemos o corpo, nos divertimos, trabalhamos a 
mente e o retorno ao silêncio e à calma!

Os nossos 2 encontros deste semestre nos 
ajudaram a refletir sobre como nos conectamos à 
nossa família.

Os alunos dos Years 1 e 3 cantaram a música 
‘Normal é ser diferente’, trabalhada nas aulas da 
Escola da Inteligência e, junto com os personagens 
da Escola da Inteligência, conversamos 

sobre os tipos de família e a importância do 
autoconhecimento dos pais.

Tivemos ainda uma apresentação dos alunos 
do Kinder e do Junior, 4 e 5 anos, nos 
conscientizando sobre a vida que existe além das 
tecnologias e das redes sociais! 
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FESTA JUNINA

CELEBRAÇÃO  
E CAÇA AO  
TESOURO!

TRADIÇÃO COM 
DIVERSÃO COM  
OS CLÁSSICOS  
DO SERTÃO

Nossos alunos celebraram no dia 15/03 o Saint 
Patrick’s Day e o melhor de tudo: encontraram o 
‘Pot of gold’! 

A nossa tradicional festa junina aconteceu no dia 
01/06  no Sítio São Francisco e reuniu mais de  
700 pessoas! O tema deste ano foi ‘Clássicos 
do Sertão’ e o Sertão Interação estava muito 
animado... 

No final do mês, para encerramento do bimestre, 
fizemos uma Festa Junina interna no colégio e o 
Full Time cuidou de toda a programação! 
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INTERAÇÃO BABY

INTERCÂMBIO VIA  
    VIDEOCONFERÊNCIA

UM NOVO ESPAÇO 
PARA ACOLHER 
NOSSOS BEBÊS! 

TROCA DE 
EXPERIÊNCIA  
ENTRE CULTURAS.

Dia 03 de junho o Interação Baby abriu as 
suas portas para dar vida a um novo setor de 
atividades! 

Cuidar de nossos alunos desde os primeiros 
meses de vida é uma de nossas metas!  

A unidade 2 fica localizada na Rua Emancipadores 
do Município, número 31. 

“ A infância passa rápido, mas dura para sempre!”

Os alunos do Fundamental 1 e Fundamental 2 
participaram de uma videochamada com o grupo 
de estudantes norte americanos que participaram 
do programa de imersão em língua e cultura 
portuguesa, em que o nosso Teacher Bruno 
trabalhou nos EUA.

Foi um intercâmbio cultural muito significativo 
em que nossos alunos fizeram e responderam 
perguntas sobre o dia a dia nos dois países. As 
crianças falaram sobre temas pertinentes a suas 
realidades como vida escolar, gostos musicais, 
aprendizado de outro idioma, videogames, entre 
outros assuntos.

Os alunos do Colégio Interação cantaram algumas 
canções em Inglês e também puderam ouvir os 
jovens americanos cantando em português. Foi 
muito interessante ver o esforço recíproco em 
conhecer um pouco das experiências uns dos 
outros e todos adoraram!
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FAMÍLIA INAÇÃO

JUNTOS  
SOMOS MAIS!
Família InAção é o grupo formado para 
analisarmos diversas questões relativas à 
programação do calendário do colégio, além de 
assuntos pertinentes à vida de nossos alunos e de 
toda a comunidade escolar. 

Nosso time está crescendo a cada dia! Faça parte 
você também: envie-nos um ClassApp sinalizando 
o interesse e entraremos em contato. 
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AGORA,  
CONFIRA AS 
AVENTURAS 
QUE FORAM 
O DESTAQUE 
DE CADA 
TURMA 
PRIMEIRO 
SEMESTRE!



TODDLER 
Projeto das cores

No Projeto Aluno Leitor, nossos alunos exploraram 
as cores de forma lúdica e divertida! Para isso, 
utilizaram diversos recursos, entre eles folhas de 
árvores, carvão, terra e água. Realizamos ainda 
deliciosas atividades culinárias, experimentamos 
suco de laranja e nos divertimos com as 
massinhas comestíveis. 

Em parceria com o Projeto das Cores, 
trabalhamos a leitura que tanto contribui para o 
conhecimento, recreação, informação e interação 
na história, envolvendo o ato de ler e observar as 
figuras e personagens, influenciando de maneira 
positiva no desenvolvimento social, emocional e 
cognitivo de nossas crianças.

DESTAQUES PRIMEIRO SEMESTRE



DESTAQUES PRIMEIRO SEMESTRE

KINDER 
Investigação e 
construção do 
conhecimento.
A investigação, concebida como estratégia de 
ensino, propicia a alfabetização científica das 
crianças, bem como garante a elas o direito 
de serem protagonistas e construtoras de seu 
conhecimento.

Na sequência pedagógica “Supermercado”, os 
alunos vivenciaram as experiências necessárias 
ao desenvolvimento de competências e 
habilidades, fazendo com que a aprendizagem 
fosse significativa. 

PRE-K  
Projeto Aluno 
Leitor com direito 
a Festa no Céu!
“Houve uma grande festa no céu!  Os animais sem 
asas estavam muito tristes porque não poderiam 
ir, mas logo a tartaruga decidiu ir à festa e teve 
uma ideia genial: entrou escondida no violão do 
urubu e chegou na grande festa, dançou e se 
divertiu muito!”

A turma do Pre-k trabalhou a história contada 
de várias maneiras, através de sombras usando 
o retroprojetor e utilizando fantoches, onde as 
crianças puderam explorar a criatividade e a 
imaginação.

Fizemos também uma grande Festa no Céu, 
degustando frutas e trabalhando a história em 

formato de música. As crianças ainda exploraram 
as cores e os personagens, criando uma galeria 
de artes onde cada um pintou seu personagem 
favorito, que ficou exposto em nosso Ateliê  
de Arte. 

Literatura e arte foram  entrelaçadas para formar 
grandes leitores.

Valorizamos a investigação, a interação, a 
cooperação e incentivamos a ação de nossas 
crianças através da criação de situações e 
circunstâncias em que elas puderam arquitetar 
formas para a solução criativa de problemas.
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JUNIOR  
Educação 
financeira em foco
Após participarem da proposta mercadinho 
Educação Financeira, os alunos tiveram como 
desafio transformar as embalagens em divertidos 
brinquedos recicláveis e assim compreenderam 
que a sucata pode ser utilizada como matéria-
prima para elaboração de novos objetos! 

Com esta atividade estimulamos a criatividade 
e desenvolvemos a coordenação motora, 
conscientizando-os ainda em relação a 
preservação do meio ambiente.

YEAR 1  
Ciclos naturais 
e conceitos 
matemáticos fora 
de sala
Os alunos do Year 1 tiveram a oportunidade 
de estudar sobre os ciclos naturais e a sua 
relação com a vida cotidiana, observando as 
características do céu nos períodos diurno e 
noturno. Fizemos um Luau para reforçar ainda 
mais esse conhecimento! Foi uma  
experiência incrível!

Os momentos de jogos criam necessidades 
autênticas de contar. Alguns se apropriam dos 
numerais, outros fazem correspondência um a um. 
Seriar e classificar objetos de acordo com um ou 
mais atributos colabora para o desenvolvimento, a 
memorização das sequências numéricas e ajuda a 
fixar conceitos matemáticos. 

Em outro momento, visitaram uma distribuidora 
de doces e aproveitaram para organizar uma 
lista de compras, comparar preços e explorar as 
embalagens! 



DESTAQUES PRIMEIRO SEMESTRE

YEAR 2 
Meditação, 
diversidade e 
gratidão no 
Projeto Silenciar

Os alunos do Year 2 trabalharam 
também a diversidade e a 
importância do respeito às 
características de cada um. 
Uma das propostas do bimestre 
foi a confecção de fantoches. 
A criatividade tomou conta da 
classe e exploramos histórias, 
personagens e enredos, além de 
trabalharmos oralidade e produção 
de texto em diversos momentos! 

Em uma sociedade onde o negativo sempre 
tem mais espaço, ensinar gratidão às nossas 
crianças é uma das únicas formas de mudarmos 
este cenário! No Mural do Elogio as crianças 
puderam reconhecer qualidades em seus amigos, 
demonstrando afeto e carinho! 

Estamos envolvidos com o ‘Projeto Silenciar’, que 
tem como objetivo incluir a prática da meditação 
e a ideia do Mindfulness na sala de aula. Todos 
os nossos alunos tiveram a oportunidade de 
aprender que o silêncio é muito gostoso e também 
necessário.

Aprender a retomar a calma é muito importante 
nos dias de hoje. Na foto, observamos os alunos 
do Year 2 em uma meditação guiada pela nossa 
diretora pedagógica, Fernanda Lapenda, na qual 
passearam em uma floresta e se deliciaram com 
um bolo quentinho! 

Ouvir das próprias crianças que o silêncio é 
gostoso e que não queriam que ele acabasse, não 
tem preço! 



YEAR 3  
Leitura 
compartilhada 
e projetos de 
ciências
No Projeto Aluno Leitor os alunos do Year 3 A and 
B, fazem a leitura compartilhada dos seus livros 
bimestrais.  O livro do 2 bimestre foi: Começar 
tudo de novo da autora Fanny Abramovich com 
ilustrações de Negreiros. 

Todos os dias de quatro a cinco alunos foram 
escolhidos para lerem uma página do livro. Ao 
final, conversamos sobre a história e juntos 
criamos bilhetes motivacionais que entregamos 
para alunos e funcionários do Colégio Interação.

Um dos assuntos em Ciências que os alunos mais 
adoram estudar é sobre os animais vertebrados e 
invertebrados. 

Após estudos e exercícios da apostila, os alunos 
criaram cartazes com animais vertebrados e 
invertebrados e tiveram a oportunidade de trazerem 
seus bichinhos para apresentar aos amigos  
do Colégio. 
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DESTAQUES PRIMEIRO SEMESTRE

YEAR 4 
A produção de 
energia para a 
sobrevivência 
dos seres
A turma do Year 4 teve a oportunidade de 
desenvolver o conceito de energia e perceber que 
existem diferentes maneiras pelas quais um ser 
vivo pode obtê-la, seja ele produtor, consumidor 
ou decompositor! 

As crianças aprenderam que, independentemente 
da forma de alimentação, o importante 
é conseguir a energia necessária para a 
sobrevivência! 

YEAR 5
Teatro de 
marionetes repleto 
de valores! 
As marionetes são brinquedos infantis e as 
crianças têm utilizado esses bonecos para passar 
o tempo, inventar histórias e criar situações. 

O Year 5 criou personagens, elaborou histórias 
e depois representou tudo em nosso teatrinho! 
Os pais puderam apreciar as apresentações e 
desfrutaram de histórias repletas de valores.
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TEEN 6 
História da cidade e 
civilizações antigas 
em atividade 
multidisciplinar
Os alunos do Teen 6 estudaram sobre a 
cidade de Itupeva: a proposta foi trabalhar de 
forma interdisciplinar com as disciplinas de 
História e Geografia. Nesta atividade os alunos 
realizaram pesquisas sobre a história e a cultura 
de Itupeva. Temas como economia, turismo, 
população, localização geográfica, curiosidades 
e personalidades foram alguns dos assuntos 
pesquisados pelos alunos. A escolha do painel foi 
pensada como a melhor forma de compartilhar 
com mais pessoas nossas descobertas.

Em uma outra atividade de aula prática eles 
exploraram a Escrita Cuneiforme. Os alunos, 
com base no alfabeto sumério e na técnica de 
cunhagem, escreveram em uma placa de argila 
seus nomes e, desta forma, aplicaram a escrita 
cuneiforme nos dias de hoje como os povos da 
Mesopotâmia faziam na antiguidade.

Nossos alunos ainda 
realizaram pesquisas sobre 
as civilizações antigas da 
Península Arábica e Povos 
Pré-Colombianos. A técnica 
utilizada para a produção do 
trabalho final foi a elaboração 
de um livro pop-up. A técnica 

foi escolhida pensando em oferecer aos alunos 
uma aprendizagem mais dinâmica e significativa, 
tornando prazeroso o momento de estudo. Vale 
destacar que os trabalhos ultrapassaram as 
expectativas, ficaram lindos!



TEEN 7 
Super heróis  
contra o bullying! 

Os alunos do Teen 7 convidaram os pais e 
as crianças para assinarem um cartaz da 
campanha que estão desenvolvendo de 
conscientização contra o bullying! Todos 
os alunos foram embora de máscara, 
reforçando o quanto somos inteligentes 
emocionalmente e sabemos respeitar o 
próximo!

DESTAQUES PRIMEIRO SEMESTRE
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TEEN 8
Descomplicando  
a gramática! 
Na aula sobre concordância verbal do Teen 8 a 
professora descomplicou o assunto!  Em uma 
aula de aprendizagem ativa, os alunos dividiram 
e debateram sobre o assunto. 



DESFILE NA AVENIDA
Saímos às ruas para provar que 
TODO DIA É DIA DE ÍNDIO!  Nossos 
alunos compuseram uma música para 
animar o nosso desfile e embasar o 
nosso projeto anual com o tema ‘Ano 
Internacional das Línguas Indígenas’!

VIVÊNCIA NO  
COLÉGIO
Recebemos no colégio o Grupo 
Kaçafeyta (Etnia). Teve dança, 
canto, oca, roda de conversa e 
venda de artesanato! Os alunos 
amaram a experiência! 

PROJETO UNESCO
Tema Unesco 2019:  
Ano Internacional das  
Línguas Indígenas
Esse é o ano escolhido pela UNESCO para 
aumentar a conscientização sobre a necessidade 
urgente de preservar, revitalizar e promover as 
línguas indígenas em todo o mundo.

Na temática do movimento, realizamos no Colégio 
atividades que ficarão marcadas na memória de 
nossos pequenos.



JOGOS INDÍGENAS

SAÍDA PEDAGÓGICA

Heiné kuputisu

Desafio de percorrer 100 metros pulando num pé 
só. Os índios fazem em duplas. A atividade foi feita 
individualmente e foi muito divertida!

Toloi kunhügü 

Parecido com um pega-pega, onde as crianças 
imitam um passarinho e o pegador é o gavião, que 
sai correndo atrás deles. 

As crianças indígenas brincam próximas de rios 
e desenham árvores no chão onde ficam os 
“pássaros”. O nosso Toddler gostou bastante de 
desenhar as árvores!

Os alunos do Junior ao Teen 8  visitaram a Toca 
da Raposa e se surpreenderam com uma vivência 
sensacional. Com certeza esse dia ficará marcado 
em suas memórias! 

Lá, eles conheceram um pouco dos hábitos, 
da cultura e da língua de uma tribo, vivenciaram 
danças, lutas e festas, experimentaram biju com 
peixe e puderam sentir a leveza da vida vivida 
junto à natureza!

Arranca mandioca

As crianças ficam sentadas, uma bem perto da 
outra. Uma pessoa tenta tirar o último da fila e 
essa pessoa “arranca a mandioca”. Pode fazer 
cócegas pra tentar tirar a pessoa. As crianças se 
divertiram muito e deram muitas risadas!

Peteca

Finalmente, finalizamos a aula brincando de 
peteca, uma brincadeira bem típica indígena!
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