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Ciência e cultura na XIX CIENART

Tema integrador embasou os trabalhos da XIX CIENART

N

a XIX CIENART, que aconteceu no dia 06 de novembro,
os alunos do Ensino Fundamental I
e II apresentaram trabalhos ligados
ao tema integrador proposto pela
escola em 2015: “Energia que (re)
cria e transforma a vida”.
No Fundamental I, o 1º ano fez
uma exposição de fotos que foram
tiradas pelos próprios alunos durante o estudo realizado sobre o fotógrafo Fernando Chiriboga; a turma
do 2º ano apresentou o tema “Conhecendo o campo e a cidade”, cujo
trabalho foi a culminância da visita
realizada ao Complexo Capiba, em
Nísia Floresta; já o 3º ano tratou so-

sobre a “Evolução dos meios de
comunicação”; enquanto que o 4º
ano dividiu a turma em duas salas:
a “universo” (sistema solar) e a “descobertas” (cadeia alimentar, vulcões,
etc.); e o 5º, por fim, também dividiu a turma, ficando uma parte dos
alunos encenou trechos da peça A
caligrafia de dona Sofia e a outra
parte ficou com o tema “Um pouquinho do Seridó está aqui”.
No Fundamental II, os trabalhos
dos alunos do 6º ao 9º contemplaram diversas disciplinas. Em história,
tivemos um trabalho embasado nos
estudos do físico Nicola Tesla, onde
os alunos do 8º ano mostraram a im-
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importância de conhecermos os
caminhos que levaram às grandes
descobertas no campo da energia.
Tivemos, ainda, a feira dos Estados
Nacionais, em que os estudantes do
7º ano expuseram a formação dos
Estados da Inglaterra, da França, de
Portugal e da Espanha. Já os alunos
do 6º e 9º ano trouxeram uma Matemática dinâmica, presente nas construções, nos jogos e na vida!
A feira foi aberta a toda comunidade acadêmica e se consolidou
como uma excelente oportunidade
para a troca de informações e, até
mesmo, para o desvendamento de
alguns mistérios da ciência.
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“Um Toque de Música”

PALAVRA

DA DIRETORA

O

mês
de
novembro
marca o encerramento do ano
letivo no CEI Mirassol, mas as atividades na escola
estiveram a todo
vapor. Iniciamos o
mês com as exposições da Feira de Ciências e Artes do CEI
Mirassol (CIENART) que mostrou, através
de apresentações, jogos, peças e vídeos, o
fruto do trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo do ano.
Este mês realizamos o último momento cívico do ano, com homenagens aos
alunos que foram destaque no esporte e
nas olimpíadas de ensino. Comemoramos
também o encerramento das atividades
da escolinha de música e do coral infantil, com a participação especial do cantor
e compositor Pedrinho Mendes. A Educação Infantil celebrou o Natal, através da
encenação do Auto de Natal, com adaptação do livro “Uma noite sem igual”, de Ana
Maria Machado.
Além disso, como forma de encerrar
com chave o ouro o ano letivo para os alunos do 1º ano, a escola promoveu a “Noite
das Letras”, que marcou, simbolicamente,
o letramento das crianças e a transição
para o 2º ano do Ensino Fundamental.
Portanto, com a certeza do dever cumprido, desejamos uma excelente trajetória
profissional aos nossos formandos do Ensino Médio. E para os que iniciarão conosco o ano de 2016, sejam, desde já, muito
bem-vindos à família CEI Mirassol.

N

o dia 05 de novembro, às
18h30, o professor e músico, Carlinhos Moreno recebeu, no
auditório da escola, pais, alunos,
professores e funcionários no evento intitulado “Um Toque de Música”.
A noite mágica foi embalada pelos versos da canção “Para
viver um grande amor”, de Toquinho e
Vinícius de Moraes,

teve apresentações de mostras do
trabalho desenvolvido nas oficinas de
violão e do coral infantil do CEI e, ainda, contou com a participação especial do cantor e compositor Pedrinho
Mendes.

Dessa forma, o projeto “Um toque de música”, marcou o término das oficinas do ano de 2015.

Retiro em preparação para a
primeira eucaristia

N

o dia 07 de novembro, ocorreu o retiro em preparação
para a Primeira Eucaristia com os
catequizandos do CEI Mirassol e do
CEI Zona Sul.

O evento aconteceu na Casa de
Retiro Discípulos da Mãe de Deus,
localizado em Parnamirim/RN, um
lugar lindo, que proporcionou aos
alunos momentos fé e diversão.
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Alunos do CEI Mirassol recebem
premiações da OBA

O

colégio CEI Mirassol utilizou
o momento cívico para realizar a entrega das medalhas aos
alunos que se destacaram na OBA –
Olimpíada Brasileira de Astronomia,
como também para entregar os certificados a todos os que participaram
da competição. Os estudantes Luan
Henrique (3º ano), Thais Rodrigues
(3º ano) e Emerson Kennedy (9º ano)
receberam medalha de ouro. Já Davi
Diógenes (6º ano) e Pedro Freitas (8º

ano) ganharam medalha de prata. Einar Antunes (2º ano), Maria
Clara Jácome (3º ano), Vitor Pimenta (4º ano), Renato Lorli (5º ano),
Diana Fernandes (8º ano), Laura
Vasconcelos (8º ano), Maria Clara (8º ano) e Victor Cavalcante (8º
ano) obtiveram medalha de bronze.
A Olimpíada Brasileira de Astronomia é realizada anualmente pela
Sociedade Astronômica Brasileira
(SAB) em parceria com a Agência

Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do
ensino fundamental e médio
de todo o território nacional.
A OBA tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências afins,
promovendo a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica
e cooperativa e mobilizando alunos,
comunidade escolar e sociedade em
geral num grande mutirão nacional.

Noite de autógrafos para
as nossas estrelas

N

o dia 26/11, às 19h30, a Educação Infantil promoveu no
Boulevard a Noite das letras para
as turmas do 1º ano. O evento marca o encerramento do ano letivo
para os alunos e a passagem para
o 2º ano do Ensino Fundamental I.

Novembro 2015_CEI NEWS

Diferente das festas de antigamente, nas quais os alunos realizavam uma formatura com direito a
diploma e valsa, o CEI Mirassol, valorizando o ensino e a aprendizagem
dos alunos, utilizaram o momento
para registrar o trabalho feito pelo

aluno, compilado em um livro, que,
de forma representativa, marcou
o processo de letramento deles.
Na ocasião, os pais participaram
de um coquetel que consolidou a
noite de autógrafos dos alunos.

www.estudecei.com.br
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4º ano do Ensino Fundamental
encena peça para a Educação Infantil

C

om o intuito de transmitir uma mensagem pedagógica para os alunos da Educação Infantil, os estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental I do CEI Mirassol encenaram, no dia 26/11, durante o momento da acolhida da Educação Infantil, a peça “O dia que as placas falaram”, abordando o tema da educação no trânsito de uma forma simples e divertida, fazendo com que as crianças, desde pequenas, aprendam
a importância do respeito no trânsito, como forma de valorizar a vida. Os pequeninos amaram o momento!

A Magia do Circo

N

o dia 20 de novembro, as escolinhas de Ballet e Ginástica Rítmica se reuniram para realizar o espetáculo “A Magia do Circo”.
O tema escolhido abrilhantou ainda mais as
apresentações das alunas, envolvendo todos os
presentes no maravilhoso universo circense. Parabenizamos as alunas e professoras pelo lindo
evento!

Novembro 2015_CEI NEWS

C

Auto de Natal

omo forma de trabalhar o espírito solidário
natalino, no dia 18 de novembro, os alunos
da Educação Infantil se apresentaram no Auto de
Natal, promovido pelo CEI Mirassol.
Na ocasião, eles apresentaram uma adaptação
da peça “Uma noite sem igual” , obra da artista Ana
Maria Machado e os pais de alguns alunos apresentaram o presépio vivo. Foi uma noite linda, onde
toda a comunidade acadêmica se fez presente para
assitir ao belíssimo espetáculo.

www.estudecei.com.br
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Eu assisti e Recomendo!

D

esde o mês de setembro, a escola vem desenvolvendo uma
proposta de incentivo ao audiovisual entre alunos, professores e funcionários. Trata-se do projeto “Eu assisti e recomendo”,
onde os participantes indicam e comentam acerca de filmes que
assistiram, acharam interessantes e gostariam de compartilhar com
outras pessoas. Leia logo abaixo os relatos dos participantes desse
mês.
“Insurgente”, indicação de Asafe, 5º ano do Ensino Fundamental:

“Eu assisti o filme Insurgente. Esse filme
fala sobre o futuro de Chicago que foi dividida em partes e nesse futuro cada pessoa faz um teste mental e terá que enfrentar seus maiores medos e terá que
resolvê-los. Eu recomendo esse filme pois
tem muita ação e prende sua atenção.”
“Sempre ao seu lado”, indicação de Alice Santos de Lima, 4º
ano do Ensino Fundamental:

“Sempre ao seu lado é o filme que eu recomendo, pois ele é emocionante e interessante. Ele fala sobre um homem que estava
saindo do trabalho e, quando passou pela estação de trem, achou um cachorro e o levou
para casa. Com o passar do tempo, o cachorro
cresceu e, quando o dono ia trabalhar, o cachorro sentava em frente à porta e esperava
por ele. Até que houve um dia muito triste: o homem que estava
trabalhando teve um ataque cardíaco… será que o seu cachorro
continuou esperando? A lição que esse filme traz é que se as pessoas nos amam mesmo, elas nunca nos deixarão para trás.”
“Zapped”, indicação de Ana Clara Farache, 4º ano do Ensino
Fundamental:
“O filme fala sobre uma menina chamada
Zoey Stevens, interpretada pela Zendaya. A
Zoey era uma menina muito organizada e viciada no seu celular, mas, a vida dela vira de
cabeça para baixo quando sua mãe se casa
com um homem que tem 3 filhos. Eu super
recomendo esse filme, pois, ele nos mostra
que não podemos querer mudar as pessoas
e que nossa família e nossos amigos sempre
estarão do nosso lado.”
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Giro Geral
Reforço de matemática
No mês de outubro, em todas as sextas-feiras, a escola disponibilizou aulas de reforço da disciplina de matemática para os alunos do 6º ano do
Ensino Fundamental II. A aula extra
tem o intuito de auxiliar no desenvolvimento das atividades de matemática e serve como uma oportunidade
a mais para que os alunos fixem melhor o conteúdo visto em sala de aula.
Oficina para as professoras
As professoras do CEI Mirassol e do
CEI Zona Sul se reuniram na unidade
Mirassol para participar de uma oficina de papietagem e papel machê com
a artista plástica Ana Selma Galvão.

Último momento cívico do ano
O último momento cívico do ano foi
utilizado para agradecer a todos pela
caminhada em 2015 e homenagear,
em especial, nossos alunos, pelas conquistas nas diversas competições esportivas e olimpíadas do conhecimento que a escola participou durante
todo ano. Foi, também, o momento de
reconhecer também todo o empenho
do grêmio estudantil deste ano e de parabenizá-los pela maravilhosa gestão.
Confraternização dos funcionários
No dia 12 de dezembro o CEI Mirassol
estará em festa! A direção, professores, funcionários e equipe pedagógica
do CEI Mirassol e CEI Zona Sul irão se
reunir, às 19h, no prédio da escadaria,
para festejar e confraternizar o período natalino.
www.estudecei.com.br
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Esportes
Cerimônia de entrega de faixa do judô

No dia 25/11, o CEI Mirassol promoveu a cerimônia da entrega de faixa e certificado aos alunos da escolinha de
judô da escola. Parabenizamos os judocas e o professor Francisco Lacet pela evolução e conquistas em 2015!

Destaque: Ginástica Rítmica

Destaque: Natação

No dia 21/11, a aluna Maria Luíza Cavalcante representou a nossa escola na I Copa Marista Pio X
de Ginástica Rítmica, na cidade de João Pessoa/
PB, e obteve como resultados: 1º lugar no individual Mãos Livres, 1º lugar no individual Bola e 1º lugar no individual geral. Parabéns pelas conquistas!

Laura de Castro e Sousa Goebel, atleta de natação do CEI Mirassol, foi campeã dos 50m costas
da IV (e última) fase do Campeonato Estadual de
Natação 2015. Parabéns pelo ótimo desempenho!

XVII Campeonato Pan-Americano de
Karatê-Do Tradicional
Entre os dias 03/11 a 08/11, aconteceu, aqui em
Natal, o XVII Campeonato Pan-Americano de Karatê. O evento recebeu atletas de diversos países.
Na ocasião, o nosso karateca João Carlos Lima foi
campeão de kumite (luta), na categoria 14 e 15
anos. O técnico o CEI Mirassol, Ewerton Pablo, também competiu e foi campeão de kumite (luta),
por equipes e individual, na categoria adulto.
Novembro 2015_CEI NEWS

Circuito na Praça
Como parte da programação de encerramento do ano letivo, no dia 16 de novembro, os
alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental participaram de um circuito de atividades físicas na Praça do CEI Mirassol. Todas as
atividades foram orientadas pelo Terapeuta
Ocupacional Leandro Obadowski e pelo professor de educação física José de Arimateia.
www.estudecei.com.br

