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Se preferir ler somente alguns
temas, basta clicar nas bolinhas
correspondentes. Ou visite todas

as páginas para a sua jornada
completa !

Para voltar ao Sumário durante
a apresentação, clique em nosso
brasão, que está localizado no 

final de todas as páginas 
a seguir.



Prezados alunos, familiares, colaboradores e parceiros,

Paz e Bem!Paz e Bem!

“ Na certeza de que “Deus provê e proverá sempre”, desejo a todos saúde, 
coragem, equilíbrio e muita paz.

 Nesse informa�vo eletrônico, encontraremos informações sobre as ações que temos tomado desde que fomos obrigados a trabalhar o 
ensino remotamente.

 O ano de 2020 foi esperado com muita festa e a expecta�va de um ano de sucesso para todos. Mas, com a chegada da pandemia, as pessoas do mundo 
inteiro, pertencentes a todas as classes sociais, estão sen�ndo suas vidas ameaçadas e, portanto, com dificuldade de vivenciarem a paz quando o contexto é de inse-
gurança em todos os sen�dos. No entanto, empresários e profissionais de todas as áreas estão enfrentando esse temível vírus e suas consequências com coragem, 
estão buscando soluções para a saúde e a economia, alguns estão arriscando suas próprias vidas para salvar outras, enfim, estamos vivendo um contexto jamais visto 
e temos fé que Deus está nos assis�ndo e logo tudo isso passará. 

 O Colégio Franciscano São Miguel Arcanjo é como uma família que precisa de cuidados, para isso, necessitamos da colaboração e compreensão de todos, 
pois, com a par�cipação de cada membro da nossa comunidade educa�va manteremos a saúde do nosso querido colégio. É impossível não estarmos todos preocu-
pados, mas, ao mesmo tempo necessitamos ter cautela para não tomarmos decisões que venham prejudicar a estrutura organizacional do nosso querido colégio. 
 
 Desde o início da pandemia, estamos sendo apoiados e ajudados por muitas famílias, com sugestões e orientações para a melhoria do trabalho remoto 
e, por isso, somos imensamente gratos. Atualmente, temos recebido muitas mensagens com elogios e agradecimentos pelo empenho e dedicação que toda equipe 
tem feito para que a aprendizagem dos nossos queridos alunos seja realizada de maneira eficaz.
 
 Um agradecimento especial aos nossos queridos alunos e suas famílias que estão assumindo juntamente conosco o desafio do ensino 
remoto emergencial.
 
 Quero agradecer nossa mantenedora pelo apoio em todos os sen�dos e a todos os colaboradores envolvidos nesse processo de ensino remoto emergen-
cial: as equipes da tecnologia da informação, tecnologia educacional, professores, coordenação pedagógica, orientação educacional, comunicação e marke�ng, 
administra�vo, os auxiliares, motoristas, livraria, enfim, a todos que se desdobraram para implantar o ensino remoto emergencial.
 
 Agradeço também aos nossos parceiros das plataformas de ensino que nos ajudam diariamente a implementar a nossa prá�ca pedagógica de maneira 
eficaz (SAS, Middle School, High School, Interna�onal School, Portal Mundo do Saber, Microso�, Portal da Serco, Moodle e o Aplica�vo Samiar).

Ir.Selma
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 Mesmo diante do atual cenário, a Escola está mantendo a ro�na de aula. Todos estão sendo desafiados a vivenciar novas experiên-
cias por meio deste mundo virtual que se descor�na a cada manhã. Com isso, torna-se claro que o processo de aprendizagem não acontece 
apenas entre as paredes escolares. Com a era digital, pode-se aprender em qualquer lugar do planeta.

 Com todas essas mudanças, o Colégio Franciscano São Miguel Arcanjo (SAMIAR) não pode deixar de agradecer às famílias, que 
têm sido grandes colaboradoras e parceiras neste processo de adaptação.  

 Neste material, procuramos contextualizar as incia�vas e ações desenvolvidas pela Ins�tuição em prol de não prejudicar o ganho 
educacional de nossos alunos. Cada a�vidade está sendo avaliada pelos nossos docentes, orientadores e coordenação dia após dia a fim de 
proporcionar a melhor experiência aos envolvidos. Por isso, ajustes são realizados constantemente. E tudo isso por
 vocês, para vocês! 

 Estamos em momento novo para o mundo todo. Nossos hábitos mudaram por um inimigo invisível. 
Ainda não temos a resposta cien�fica, mas sabemos que uma delas é nos mantermos unidos. 
É fundamental unir forças para atravessarmos este período sem que ele atrase o desenvolvimento 
dos alunos.

Seguimos juntos, 
sabendo que tudo 

isso irá passar. 
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Como está sendo
a nossa quarentena

Quantidade de 
videoaulas 

preparadas pelos 
professores

522

Quantidade de 
lives realizadas 
com alunos pela 
Microsoft Teams 

598

Quantidade de 
alunos conectados 

pelo Moodle 

1.030

Quantidade de 
professores 

comprometidos

56

Quantidade de 
atendimentos a 

famílias (suporte via 
e-mail, wpp e aplicativo) 

1.013

% de entrega de 
atividades 

90,45%
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Sessão: olhando para esse período como forma de expandir habilidades
e competências da bncc

 Sim, não está sendo fácil nos adaptarmos, pois a cada dia surgem mais desafios a serem superados. Mas olhemos por 
outra perspec�va: neste momento de aulas remotas e provas on-lines, os alunos estão desenvolvendo algumas das dez habilidades 
gerais da BNCC.

Empatia e Cooperação: Exercitar a empa�a, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, suas iden�dades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Responsabilidade e Cidadania: Agir pessoal e cole�vamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios é�cos, democrá�cos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde �sica e emocional, compreenden-
do-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrí�ca e capacidade para lidar com elas. 
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Tecnologia
Educacional

Um por todos
Todos



     MOODLE - O Colégio SAMIAR assegura diariamente as a�vidades e orientações por meio da plataforma 
MOODLE, que tem o obje�vo de favorecer o diálogo entre alunos e professores de maneira organizada, publican-
do as a�vidades de cada professor e disciplina. O MOODLE é um sistema de gerenciamento de aprendizagem 
(Learning Management System - LMS) u�lizado em todo o mundo. Essa plataforma permite criar um espaço de 
aprendizado privado online, com chat e a�vidades diversas. 

      MICROSOFT - Somos uma escola parceira da Microso�. Por isso, trazemos o aplica�vo Microso� Teams 
para gerenciar as a�vidades em formato remoto, por meio da comunicação entre os professores e alunos ao 
ofertarmos a videoconferência nas aulas. 

    PORTAL MUNDO DO SABER - Com a preocupação de criar um ambiente de aprendizagem lúdico e 
eficiente, o Colégio adquiriu duas ferramentas importantes para a Educação Infan�l e o Ensino Fundamental I. As 
a�vidades direcionadas à faixa etária dos alunos menores foram incorporadas para tornar as aulas agradáveis e 
intera�vas, como o portal Mundo do Saber.

       PLAYKIDS PREMIUM - Ainda para os pequenos, também asseguramos aos alunos os 90 dias de PlayKids 
premium. Esta é uma plataforma de conteúdo educa�vo de literatura e tecnologia, que dispõe um vasto conteú-
do com jogos, livros e desenhos, com diversão e segurança às famílias. Ela reúne o aprendizado intelectual, �sico 
e socioemocional da criança.

      SISTEMA DE ENSINO SAS - O Sistema de Ensino SAS também oferece uma série de bene�cios digitais 
aos alunos do SAMIAR, com oferta de aulas e roteiros de estudos para os alunos manterem a sua ro�na em casa 
de forma direcionada. Os estudantes contam, diariamente, com aulas ao vivo e mais de 2.600 videoaulas alinha-
das à BNCC. Por meio do site  do site SAS é possível ter acesso aos livros digitais e tarefas online.

       PORTAL E APLICATIVO SAMIAR - Todos os planos de aulas, informações e orientações similarmente 
são direcionados às famílias e alunos por meio do aplica�vo whatsapp e pelo Portal SAMIAR.

Ferramentas digitais que minimizam a distância e maximizam os aprendizados

MOODLE

MICROSOFT

PORTAL MUNDO
DO SABER

PLAYKIDS
PREMIUM

SISTEMA DE
ENSINO SAS

PORTAL E
APLICATIVO
DO SAMIAR

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

Para acessar
clique no botão

da página
desejada!

+ 10

http://moodlesamiar.com.br/moodle/
https://www.office.com/
https://colegiosaomiguel.mundodosaber.com.br/login
https://saseducacao.com.br/
http://www.serconet.com.br/sistemas/asfa/saf/
https://playkids.com/resgate/sas?utm_source=S11RG2&utm_campaign=sas


“
Perigos da internet a cada clique

Estamos envolvidos com tantas tecnologias que precisamos de algumas ap�dões para agirmos com segurança e 
sermos inteligentes na Internet. Por isso, no ambiente digital, é preciso ter cuidado. Fique sempre atento, proteja as 

suas senhas e a gen�leza deve exis�r em todos os ambientes virtuais. Temos dicas importantes:

Cuidado com a sua privacidade 
Saiba da importância de sua privacidade e de outras pessoas. Respeite os outros e a si mesmo;

Mas não foi isso que eu quis dizer 
 Olha o que pode acontecer com uma simples mensagem! Temos que saber que cada pessoa 

pode interpretar a mesma mensagem de maneiras diferentes;

Criar uma boa senha 
Aprenda a criar senhas di�ceis de adivinhar, mas fácil de você lembrar. 

E não se esqueça: nunca compar�lhe senhas, exceto com os pais e responsáveis;

Identificar a desinformação na Internet 
Entenda a importância de verificarmos a credibilidade da fonte antes de compar�lhar uma mensagem. 

Veja os indícios se a informação é enganosa;

Ter cuidado com o que escreve
Tomar decisões adequadas sobre como e o que dizer e quando é preciso ficar em silencio. Às vezes, 

é melhor esperar para conversar pessoalmente e não enviar uma mensagem imediatamente.
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Diferentes formatos de aprendizagem

 Quando pensamos em Educação Básica em ambiente digital, normalmente nos vêm uma sensação de estarmos diante de infinitas 
barreiras e nenhuma saída coerente. Mas sim, é possível adaptarmos o conteúdo unindo o esforço dos docentes ao procurar diferentes 
formas de aprendizagem pensando na faixa etária de seu educando. 

 O Colégio SAMIAR está fazendo o máximo para levar para a casa de cada família todo o conhecimento por trás de diferentes ferra-
mentas, que possibilitam abraçar diversos alunos que possuem dificuldade em aprender num único formato. Dessa forma, o leque de 
opções que se abrem são gigantes e, até tudo isso passar, cada lar será um can�nho do Colégio.

 VÍDEOS
 Grandes auxiliares para aulas presenciais e remotas. Esse �po de conteúdo facilita a aprendizagem por conter itens audiovisuais e 
são excelentes ferramentas para os alunos que possuem maior dificuldade no conhecimento adquirido pela leitura ou explicação do docen-
te. Além disso, é importante lembrar que caso a família opte por pesquisar esses �pos de conteúdo de forma independente do Colégio, 
sempre é bom invalidar materiais indesejados que não condizem com um aprendizado em si. De uma forma ou de outra, sempre converse 
com os orientadores do SAMIAR, estaremos sempre aptos para ouvi-los e direcioná-los da melhor forma.  

 GAMES
 Não só entretenimento essa ferramenta pode proporcionar, mas muito aprendizado também. Um deles pode ser observado pelo 
inglês, conduzindo o aluno para o aprofundamento do vocabulário ao u�lizar o jogo nesse idioma. Outro bene�cio é colocar o estudante em 
um ambiente conhecido e apreciado por ele para mo�vá-lo ainda mais a aprender o conteúdo. Sem falar que por meio da gamificacão, as 
a�vidades pedagógicas se tornam mais atraentes aos estudantes que possuem dificuldade em outras ferramentas de ensino.

 PODCAST
 Crescendo cada vez mais em popularidade e usabilidade, os podcasts são fáceis de produzir, de baixar e acessar. Permitem atuali-
zações rápidas, pontuais e uma variedade enorme de tópicos que comunicam o conteúdo pedagógico de forma leve e coloquial. E uma de 
suas vantagens, que os alunos se beneficiam, é que podem ser ouvidos em qualquer parte da casa. Essa ferramenta complementa e muito 
o aprendizado que é instruído de diferentes formas a fim de se estabelecer uma trilha de conhecimento eficaz e não superficial.
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 FLUXOGRAMAS E INFOGRÁFICOS
 Quantas vezes já ouvimos que uma imagem vale mais do que mil palavras? Não é diferente neste caso: fluxogramas, infográ-
ficos e ilustrações podem ajudar a comunicar dados complexos e conceitos abstratos de forma mais atraente e clara para os alunos que 
não conseguem entender o conteúdo apenas pela leitura textual.

 Diante da aplicação de todos esses �pos de ferramentas de aprendizado, o SAMIAR está levando a sala de aula para dentro 
de cada lar, instruindo constantemente os alunos sobre a importância de cada uma delas para a absorção do conhecimento completo. 
Acreditamos que o esforço provindo dos educadores somados aos dos alunos e familiares trarão excelentes bene�cios para além do isola-
mento social.

 Como a família pode ajudar? 

 • Mo�var os estudos dos seus filhos; 

 • Estabelecer junto ao seu filho os horários diários para os estudos; 

 • Escolher um ambiente que favoreça a concentração; 

 • Verificar se o filho par�cipa das aulas no Teams; 

 • Orientar os filhos na hora dos estudos; 

 • Respeitar os horários de descanso; 

 • Programar pausas durante os estudos; 

 • Cuidar da dispersão dos filhos. 

13



Educação Infantil & 
Ensino Fundamental I

Não espalhe
o vírus

amor



        Como estamos atuando

         Na Educação Infan�l e Ensino Fundamental I desenvolvemos o ensino remoto por meio de roteiros com a�vidades enviadas 
aos pais diariamente e por lives com a explicação dos professores. Todo o material produzido está de acordo com as habilidades da BNCC e 
a par�r dos recursos:
        • Material SAS com Videoaulas e Eureka (lição de casa online).
        • Indicação de jogos, vídeos da plataforma Play Kids (para EI aos terceiros anos). 
        • Plataforma Mundo do Saber com a�vidades intera�vas e jogos de todas as disciplinas, com a�vidades para todas as séries, 
mas excelente para alfabe�zação.
        • Elaboração de pequenos vídeos feitos pelas professoras com explicação dos conteúdos.
        • Indicação de links com vídeos, músicas, livros e brincadeiras.

      Educação Infantil

         Na Educação Infan�l, indicamos nos roteiros, a�vidades do material SAS, bem como sugestões de a�vidades, brincadeiras, mú-
sicas, desenhos e livros para que o aluno tenha uma ro�na diária com a�vidades programadas. Temos um horário no Teams (aulas online) 
diariamente com as professoras e especialistas, bem como a par�r do maternal com aulas do Programa Bilíngue. Para as famílias que não 
conseguem acessar no horário programado às aulas online, enviamos um vídeo feito pelos professores de sala ou especialista com o resumo 
da aula do dia, para que todos os alunos tenham condições de acompanhar as a�vidades propostas. 

      Ensino Fundamental I

        Para o Ensino Fundamental dos Anos Iniciais temos aulas online pelo Teams com:
        • Professor da sala (diariamente).
        • Programa Bilíngue (diariamente).
        • Arte e Música, Educação Física e Ensino Religioso (semanalmente). 

 Nas aulas online, os professores explicam os conteúdos e a�vidades que devem ser feitas. Para �rar dúvidas 
os alunos u�lizam:
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 • Teams; 
 • Chat da plataforma Moodle - durante todo o período de aulas; 
 • Fórum da plataforma Moodle - a qualquer horário do dia, porém os professores respondem durante seus horários 
de trabalho.

 Nos roteiros para essa faixa etária os professores descrevem toda a correção dos exercícios que indicaram no dia anterior, bem 
como as tarefas do dia. Para as verificações de aprendizagem, bem como as a�vidades que necessitam de correção, os alunos enviam por 
foto pelo wha�sapp ins�tucional ou e-mail do professor.

 Apesar de algumas famílias estarem preocupadas com o ensino dos conteúdos das disciplinas de Português e Matemá�ca, é 
importante darmos con�nuidade e desenvolvermos todas as habilidades pensando na formação integral. Momentos de reflexão, relaxa-
mento e a�vidades lúdicas e com movimento do corpo, que serão proporcionadas pelos especialistas, são também, de suma importância, 
e ainda mais durante este período pelo qual estamos passando. 

 A Orientação Educacional acompanha as aulas Teams, fazendo direcionamentos com o grupo de alunos para melhor 
aproveitá-las, além do atendimento individual às famílias, dando suporte e orientações rela�vas às adaptações deste novo momento.

 Contamos também com um wha�sapp ins�tucional para dúvidas e suporte técnico para problemas e dúvidas quanto ao 
acesso das plataformas.

 Como estudar com sua criança: 7 dicas 

1. Separe todo o material necessário para a aula com antecedência (livros, cadernos, lápis, borracha e outros 
recursos importantes para o momento). Cuidado com objetos que podem �rar sua atenção.
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2. Escolha um local arejado, com boa iluminação e silencioso. Para essa faixa etária, pode até usar a cria�vida-
de e colocar itens infan�s no local para torná-lo mais acolhedor.

3. Antes do início, retome o que foi visto na aula anterior.

4.

5.

6.

7. Lembre-se de que a professora é a responsável pela reunião e, por isso, dará os comandos necessários para 
que seja produ�va.

+

Seja pontual. Os professores, logo no início da aula, dão todas as orientações necessárias, por isso, ligue seu 
equipamento com antecedência.

Coloque seu microfone desa�vado para os possíveis ruídos não atrapalharem. Escute com atenção as orien-
tações ou explicações da professora. Só o a�ve quando quiser fazer alguma pergunta ou comentário impor-
tante para a aula. 

Se precisar par�cipar da aula, solicite, levantando a mão e espere o professor chamá-lo.
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Ensino Fundamental II & 
Ensino Médio

Sairemos dessa
melhores

mai



 Como estamos atuando

 Mesmo diante do atual cenário, a Escola está mantendo a ro�na de aula. Todos estão sendo desafiados a vivenciar novas experiên-
cias por meio deste mundo virtual que se descor�na a cada manhã. Com isso, torna-se claro que o processo de aprendizagem não acontece 
apenas entre as paredes escolares. Com a era digital, pode-se aprender em qualquer lugar do planeta.

 Diante disso, a Coordenação Pedagógica tem acompanhado ainda mais os professores para que as aulas sejam cada vez mais dinâ-
micas e intera�vas. As orientadoras educacionais também têm orientado os alunos de que eles precisam estar conectados ao Teams. A 
ro�na deve ser: acessar o Moodle, garan�r a presença, ler o ROTEIRO DE ESTUDO do dia e assis�r a todas as aulas no Teams conforme horá-
rio (manhã e tarde), por isso não há agendamento, pois todas as aulas são desenvolvidas nessa plataforma.
 
 Esse ROTEIRO DE ESTUDO é o passo a passo de a�vidades que o aluno realizará de forma autônoma , u�lizando as ferramentas 
digitais para aquisição do conhecimento, como live, podcast, SAS ao vivo, vídeo aulas SAS, livro digital, compar�lhamento de materiais no 
OneDrive, Forms, entre outras ferramentas. Vale ressaltar que esses recursos dão con�nuidade à educação em tempo de distanciamento 
social. 

 Como o aprendizado é algo par�cular e, pensando nisso, a Plataforma SAS oferece dicas de como os alunos podem encontrar a 
melhor maneira de organizar seus estudos nesse período, assim garan�r a con�nuidade do processo de aprendizagem e desenvolver as 
aprendizagens essenciais propostas para educação básica, conforme estabelece a BNCC.

 Ensino Fundamental II

 A situação da pandemia não tem sido muito animadora, com isso, demos con�nuidade ao processo escolar através das Platafor-
mas Moodle e Teams da Microso�. Toda a equipe Educa�va Samiar está se empenhando para oferecer aos alunos aula on-line com qualida-
de, inves�ndo cada vez mais na interação virtual entre professor e aluno. O Colégio salienta a importância de os estudantes acessarem o 
Moodle diariamente para obterem as orientações das tarefas e garan�rem a presença. Durante o período de aula, os docentes permanecem 
on-line no Teams para acompanhar os alunos, fazer lives, realizar aulas em tempo real e �rar dúvidas.
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 Como fechamento do bimestre, as avaliações aconteceram dentro das plataformas em uso, por meio do computador ou celular. O 
Colégio SAMIAR dedica-se para que seja um processo tranquilo a todos, o obje�vo das avaliações é diagnos�car a situação de aprendizagem 
de cada aluno para verificar se o educando está conseguindo acompanhar a programação curricular.

 Ensino Médio

 Formar o aluno para os grandes ves�bulares ainda con�nua sendo uma das prioridades para o Colégio SAMIAR. Dessa forma, 
diversos SIMULADOS FUVEST foram preparados para a 3ª série do E.M, além de avaliações das mais diversas disciplinas. 

Como estudar com seu filho: 7 dicas  

Fazer
anotações

Elaborar
mapa

mental

Usar 
roteiros de 

estudo 

Escrever
sobre
o que

 aprendeu

Rever a
matéria 
fazendo 
resumos

Assistir a
vídeos 
sobre o
assunto

Trocar ideias 
sobre o 

assunto com
os colegas
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ESTAMOS 
JUNTOS
mesmo

separados!
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Núcleo de 
Internacionalização

Na dúvida, fique
em casa

Pela



 O Núcleo de Internacionalização, composto pelo Programa Bilíngue, Middle School, High School, Espanhol e Mandarim, está 
desenvolvendo o ensino remoto através de roteiros com a�vidades enviadas aos pais diariamente pelo Moodle, e-mail, aplica�vo 
e WhatsApp e aulas live pelo Microso� Teams.

 Disponibilizamos pelo Moodle o conteúdo que será desenvolvido nas aulas u�lizando:
 • Músicas para trabalhar as expressões de ro�na.
 • Vídeos e PowerPoints desenvolvidos pelos docentes para explicar as a�vidades e exercícios.
 • Vídeos para introduzir e contextualizar o assunto das aulas.
 • Links dos áudios para trabalhar o listening por meio dos exercícios e das repostas.
 • Chat e fórum para comentários e dúvidas dos alunos durante horário comercial.

 U�lizando o aplica�vo da Microso� Teams os alunos possuem aulas ao vivo (lives)
com compar�lhamento de tela pelos professores para a dinâmica dos conteúdos aplicados 
acontecer, por meio de:
 • Powerpoints, imagens, páginas de livros, vídeos, links de áudios e das 
a�vidades que devem ser realizadas, junto a seus respec�vos gabaritos.
 • Músicas contextualizadas para iden�ficar o vocabulário e listening.
 • Jogos como o Kahoot para consolidar o que foi trabalhado.
 • A�vidades lúdicas como festa a fantasia (para a Educação Infan�l).

 Para as famílias que não conseguem acessar on �me as lives, é enviado um vídeo criado pelas 
professoras com instruções da aula correspondente, para que todos os alunos consigam acompanhar as a
�vidades propostas.

 Todo esse processo de aula remota é acompanhado de perto pela Coordenação 
e Orientação Educacional.

        Uma oportunidade para dar um upgrade no inglês!

 Com o intuito de aproveitar a quarentena para aprimorar a língua inglesa 
junto a seus filhos, o Colégio SAMIAR selecionou diversas a�vidades para que toda a
família possa par�cipar desse aprendizado.



Oportunidade de aprender inglês com os filhos:

• Vivenciar situações do co�diano fazendo o uso da língua inglesa;
• Gincanas;
• Jogos (ex: hot potato);
• Videogame;
• Desafios (ex: memory game);
• Desafio Tongue Twisters
- Sally sold seashells by the seashore 
- Be�y Bo�er bought some bu�er, but she said the bu�er`s bi�er

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

Séries Netflix / Filmes

• Clássicos da Disney (Lion king, Tarzan, Bela e a fera, etc) - Classificação Livre. 
• Fuller house - Classificação 12 anos. 
• Word party - Play with words - Classificação Livre. 
• Sid the Science kid (Learn everything about everything) - Classificação Livre. 
• Inspector Gadget (nova versão) - Classificação Livre.
• Mister Maker (rapaz que faz experimentos e cria coisas em casa, com diversos materiais) - Classificação Livre.
• Anne with an "E" da Ne�lix - Classificação 12 anos. 
• The secret life of pets - Classificação Livre. 
• Um homem de família - Classificação 12 anos. 

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI

PARA ACESSAR CLIQUE AQUI
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https://www.instagram.com/p/B-sVFr8lm-S/
https://www.instagram.com/p/B_M6Pu2FgaB/
https://www.netflix.com/br/
https://www.netflix.com/br/
https://www.netflix.com/br/
https://www.netflix.com/br/
https://www.netflix.com/br/
https://www.netflix.com/br/
https://www.netflix.com/br/
https://www.netflix.com/br/
https://www.netflix.com/br/


  Lo�e Do�e Chicken (Galinha Pintadinha) 

Earth to Luna (Show da Luna)

Para acessar é só
clicar na imagem

desejada!
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https://www.youtube.com/watch?v=Z8Nx6C0NH8g
https://www.youtube.com/watch?v=huJyw7TsZr8
https://www.youtube.com/user/Peekaboo
https://www.youtube.com/channel/UCymq18XYDaYTnrK4o3jjkMg
https://www.youtube.com/user/SesameStreet


 STEAM
 

 A metodologia STEAM é u�lizada no decorrer das aulas bilíngues e Middle School e con�nuaram bem a�vas durante as aulas 
remotas. O acrônimo em inglês refere-se às disciplinas Science, Technology, Engineering, Arts e Mathema�cs (Ciências, Tecnologia, 
Engenharia, Educação Ar�s�ca e Matemá�ca) que oferecem o desenvolvimento de algumas habilidades para o aluno do século XXI, como 
cria�vidade, imaginação e inovação.

 Com base nesses conceitos, os estudantes desenvolvem a�vidades prazerosas e diferenciadas durante essa quarentena. Abaixo 
algumas imagens sobre a construção da estrutura de um átomo u�lizando a metodologia STEAM.
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 Mandarim

 As aulas também não pararam para o Mandarim (nem a cria�vidade). Os alunos desenvolveram, por meio de canetas e lápis, 
algumas palavras no idioma. Querem saber como foi o resultado? 
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Núcleo de 
Esportes

Precisamos olhar
para frente

g



 Como estamos atuando

 Os professores con�nuam elaborando formas de  es�mular a prá�ca da a�vidade �sica como meio de fortalecer a saúde motora 
e emocional neste período de isolamento. Semanalmente a equipe SAMIAR das modalidades de Dança, Ginás�ca Rítmica, Futsal, Capoeira 
e Judô estão disponibilizando vídeos com algumas dicas de exercícios e brincadeiras para que a família se envolva ainda mais e 
pra�que saúde.

 Temos também os professores das equipes de treinamento, realizando aulas no Teams - de Dança, Ginás�ca Rítmica, Capoeira e 
condicionamento �sico, incluindo pequenos desafios para Futsal e Basquetebol.

 Perdeu algum conteúdo? Fique tranquilo, descrevemos abaixo tudo que já foi divulgado para 
você afastar o sofá da sua casa e começar a se mexer!

Para acessar é só
clicar na imagem

desejada!

Mensagem Coordenadora de
Esportes e Eventos

A�vidade Dança - Roberta A�vidade Judô - André
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https://youtu.be/GOIZKHr8WTU
https://youtu.be/Fn3r12DLwv4
https://youtu.be/CcasQyTFvPs


A�vidade Dança em família - Greicy A�vidade Malabares - Angélica e Ednei A�vidade de alongamento - Fernando

A�vidade Capoeira - Cris�ane A�vidade treino de prancha - Lucas A�vidade de alongamento - Greicy

A�vidade Jogo da Velha - Angélica e Thiago A�vidade Ballet de Páscoa - Roberta A�vidade "Acerte o alvo" - Fernando
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https://youtu.be/SgwqH_fk0co
https://youtu.be/Eb37YCzn4AY
https://youtu.be/IZwRPO4ASjY
https://youtu.be/M-RFMIJqS2s
https://youtu.be/rGYaksAk12Q
https://youtu.be/ZWk2ylssm_I
https://youtu.be/CIw7pOpIjdM
https://youtu.be/i-TUAFmop78 
https://youtu.be/Q2I5iNPGg1o


A�vidade Capoeira - Cris�ane A�vidade preparação �sica - Greicy A�vidade especial para as alunas 
do ballet - Roberta

Dicas de treino - Lucas A�vidades de aquecimento - Greicy Passos de Street Dance - Roberta

Desafio da Ginás�ca Rítmica - Greicy A�vidade passos de dança - Roberta A�vidade Passos de Street Dance - Roberta

A�vidade dança - con�nuação da coreografia - Roberta Mensagem das alunas de dança do Samiar
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https://youtu.be/m_5ZBykck8M
https://youtu.be/uXBJ1llZdSQ
https://youtu.be/0BcHT1bYmPU
https://youtu.be/IbN6QLKCsY8
https://youtu.be/Hh8mecZJ7VE
https://youtu.be/7ZLRro8siKw
https://youtu.be/1G7U_iaiXLY
https://youtu.be/nD5A20S6G5o
https://youtu.be/2phV1o3y4wQ
https://youtu.be/2-JxJKdOnvI
https://youtu.be/jDdxL3suEUE
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Pastoral

Deus está
conosco!



 Como estamos atuando

 A Pastoral SAMIAR tem como um dos seus obje�vos ser presença evangelizadora franciscana da Igreja, inserida no mundo da 
educação, considerando o pluralismo religioso, testemunhando os valores do Evangelho. Diante da atual conjuntura ela se preocupa em ser 
sinal de esperança em comunhão com toda a comunidade educa�va. Portanto, tem sido realizadas a�vidades que envolvam todo o Colégio, 
desde a catequese até outros departamentos, respeitando a confessionalidade de cada pessoa. São elas:

 

 
 Catequese - encontros catequé�cos para serem vividos com as famílias. Para cada tema, um vídeo orientador. 

 Tríduo Pascal – Aprofundando sobre a Páscoa do Senhor

Minha Passagem Bíblica Favorita: Par�lhar #1  Minha Passagem Bíblica Favorita: Amar #2 Minha Passagem Bíblica Favorita: Transformar #3 Retrospec�va Minha Passagem Bíblica 

A Grande Ceia #1 O Grande Silêncio #2 O Grande Aleluia #3
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https://www.youtube.com/watch?v=pGmOVuM_H2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4T292mPZU2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DFYShVv5Ls8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=29OHlKibtUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LqLpmNd_NQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HKErtEoXJqE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IPxgaTtkZLw&feature=youtu.be


 Via-Sacra com Clara e Francisco - Vivência da via-sacra com toda comunidade educa�va divulgada no YouTube e
Spo�fy com podcast.

 
 Momento Laudato Si - Oração para o início das aulas sempre realizadas semanalmente, em que cada setor do colégio cola-
bora para a sua realização.

 Oração do Pai-Nosso – Mo�vações:
 A Oração do Pai Nosso foi apresentada por Jesus a seus discípulos, por isso ela é bíblica (cf. Mt 6, 7-15). Coloca-nos como irmãos 
e irmãs, filhos (as) de um mesmo Pai, que nos ama e tem um projeto para cada um de nós, que é o Reino ou a Fraternidade Universal, como 
sonhou São Francisco de Assis. Que neste dia, possamos rezar por nosso país, nossas famílias, por nossa comunidade educa�va, para que 
sejamos sempre sinal do Reino de Deus no mundo.

 Momentos de Espiritualidade junto ao Pedagógico - Reflexão junto aos professores dos Anos Iniciais e Funda-
mental I – momento de oração e prece sobre a Páscoa, respeitando a espiritualidade de cada pessoa refle�r a Páscoa e sua relevância para 
a humanidade e sociedade.

Apresentação #1

Link com todos os vídeos Ouça no Spo�fy
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https://www.youtube.com/watch?v=BK32w9yBF_g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLj83FPo2MMfuNEo1u2DH8ZCfMJvHEM-L
https://open.spotify.com/show/4RzMVkhiEVU8CJezDNFbNC?si=qxleBvlkTbGvPqdnGakjTg
https://www.youtube.com/watch?v=FlxSBHgIHjo&feature=youtu.be


 Reflexão junto aos professores do Fundamental II e Ensino Médio – momento de interiorização sobre a atual 
conjuntura, em que a par�r de um ensaio filosófico refle�u-se sobre a esperança e gra�dão em tempos de isolamento social.

 Momento de Espiritualidade com as famílias – momento de oração e espiritualidade junto às famílias dos catequi-
zandos e para demais famílias que queiram par�cipar (em processo de elaboração).

O cuidado da natureza faz parte dum 
Estilo de vida que implica 

Capacidade de viver juntos e de comunhão. 
Jesus lembrou-nos que temos Deus como nosso Pai

Comum e que isto nos torna irmãos.

(Papa Francisco. Encíclica Laudato Si’ 
Sobre o cuidado com a Casa Comum, 228)
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Somos gratos
por todo

reconhecimento!
A Equipe SAMIAR se
dedica todos os dias
para fazer o melhor
para a nossa grande
família. Estamos com

saudades.









ORGULHO
DE SER
SAMIAR



PLANNER







#TodosPorTodos

Rua Campos Novos, 153
Vila Zelina - São Paulo

CEP: 03145-020

Tel: (11) 2342-5000

www.colegiosaomiguel.com.br
colegiosaomiguel@colegiosaomiguel.com.br

Facebook: @colegio.samiar
Instagram: colegio_samiar
Youtube: Colégio SAMIAR 


