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Comunica Liceu
07/09 (sexta-feira)- Feriado - Não haverá aula!
ENCONTRO DE
EX-ALUNOS
Acontecerá no dia 15 de
setembro
Venha participar!

SÁBADOS ESPORTIVOS
Acontecem nos dias 1 e
29 de setembro, das 9h às
11h, nas Quadras e outros
espaços
Confira nesse informativo o
dia respectivo ao aluno

BATE-PAPO COM FABIO
SOMBRA
Os alunos do 6º ano terão a
oportunidade de conversar
com o autor

PASTORAL
“Nossa vida é um presente
de Deus e o que fazemos
dela é o nosso presente a
Ele.”
www.liceucoracaodejesus.com.br

/liceucoracaodejesus

Dia da Bíblia
30/09

@_liceu

Comunica Liceu

Lembretes
...................................................................................................................
SÁBADO ESPORTIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL I
Data: 01/09 (sábado).
Horário: das 9h às 11h.
Local: Quadras, Ginásio, Sala de judô e Sala de dança.
ENCONTRO DE EX-ALUNOS
Data: 15/09 (sábado).
Local: Colégio e Santuário.
SÁBADO ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO
Data: 29/09.
Horário: das 9h às 11h.
Local: quadras.

Bate-papo com Fabio Sombra para 6º ano

...................................................................................................................
No dia 6 de setembro, o escritor e ilustrador Fábio Sombra ministrará
uma palestra especial para nossos alunos. O evento, realizado em
parceria com a Editora Melhoramentos, contará com um bate-papo
sobre cordel, contos e intervenções musicais para os estudantes do 6º
ano do Ensino Fundamental II.
O autor, que nasceu no Rio de Janeiro, em 1965, é formado em Direito,
membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC) e
também é músico. Iniciou sua carreira de escritor nos anos 2000
quando foi convidado para ilustrar um livro infantojuvenil. Suas obras
geralmente abordam temas da cultura popular brasileira como folias
de reis, desafios em versos e cantorias de viola.
Veja mais em: bit.ly/2wmHh8H

Liceu recebe orquestra para Missa

...................................................................................................................
No mês de agosto, realizamos a missa dedicada a Dom Bosco e em
Homenagem ao Dia dos Pais, na qual recebemos a Orquestra São Paulo
Schola Cantorum – SPSC, grupo formado por renomados profissionais
da arte que empresta seus talentos para o canto ritual e de concerto.
Dirigida por Delphim Rezende Porto e Regiane Martinez, a orquestra
faz parte do “Brazilian Schola Cantorum” localizado em New York / EUA
e tem como missão principal a interpretação da Música Sacra.
Houve também a homenagem de Dia dos Pais realizada pelos
alunos do Fundamental I e Educação Infantil. Segundo Cristian Silva,
coordenador da Pastoral, “as missas têm como objetivo agradecer
pelas vidas dos pais que têm a missão de doar-se e estarem presentes
na vida de seus filhos. Além de celebrar e cultivar os ensinamentos e
valores herdados de Dom Bosco”.

Linguagem teatral

...................................................................................................................
Durante o ano letivo, os alunos do 1º ano A e B realizaram o projeto
“Os chapéus mágicos de Babi” , que os fez desenvolver o potencial
criativo por meio de imagens e leitura, propiciando o conhecimento
da linguagem teatral.

Projetos urbanísticos

...................................................................................................................
Após um estudo sobre os problemas de infraestrutura relacionados
às enchentes constantes na cidade de São Paulo, os alunos do 9º
ano, orientados pelo professor Alan Ribeiro Gonçalves (geografia),
realizaram uma pesquisa sobre os projetos urbanísticos de Saturnino
de Brito e Prestes Maia relacionados a construção de ruas e avenidas
e retificação dos rios paulistas. Para concluir, elaboram maquetes dos
projetos urbanísticos.

