
I N F O R M A T I V O  C S O L

APRENDER TEM
QUE SER
GOSTOSO!
Confira algumas atividades
desenvolvidas pela Escola CSOL com
nossos alunos durante o ano de 2019.
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NOSSOS
PROJETOS

Campanha Solidária

Ciranda Literária

Concurso Canguru de Matemática

Educação Financeira

OBA (Olimpíada Brasileira de

Astronomia e Astronáutica)

Pesquisa de Campo

Superautor

Sustentabilidade

ATIVIDADES 
EXTRACURRICULARES

Balé Inglês

Dança

Futebol

Música

Eleva

Escola conveniada 
ao sistema

CRECHE
EDUCAÇÃO INFANTIL 
FUNDAMENTAL
PERÍODO INTEGRAL



Aprender
fazendo

O presente jornal tem por objetivo fazer uma
retrospectiva de alguns projetos e atividades
pedagógicas feitas durante o ano letivo de 2019. 
Todas as atividades foram desenvolvidas com os
alunos da Educação Infantil e Fundamental –
considerando sua faixa etária - por meio de
pesquisas e experiências, buscando valorizar o
protagonismo da criança em seu processo de
aprendizado. Pautada em uma perspectiva
histórica atualizada, nossa proposta fomenta nas
crianças a autonomia de aprender fazendo,
instigando a criatividade e ousadia dentro dos
princípios da metodologia ativa. 
 
Devemos destacar também a importância da ação
do professor como mediador das relações entre
as crianças e os diversos universos sociais nos
quais interagem, possibilitando a criação de
condições para que elas possam, gradativamente,
desenvolver capacidades ligadas à tomada de
decisão, construção de regras, cooperação,
solidariedade, diálogo e respeito a si e ao outro.
Para isso, realizamos constantemente a formação
continuada da nossa equipe, buscando o que há
de mais atual no ramo da educação.
 
Nossa conexão com as famílias também é algo
forte e consistente, pois nosso ensino está
alinhado aos valores familiares. Preocupação com
o futuro, coragem para inovar e qualificação
constante são alguns de nossos pilares
educacionais. Dessa forma, trazemos a família
para dentro do nosso ambiente escolar
participando ativamente dos nossos projetos,
contribuindo na formação cognitiva dos filhos de
forma significativa. Assim, temos como lema
“CSOL – Escola forte para famílias fortes.”
 
Nós da Escola CSOL reafirmamos nosso
compromisso com a prestação de serviços
educacionais de alta qualidade, contando com
uma estrutura aberta, flexível, criativa e
adequada. Veja a seguir algumas mostras de
atividades realizadas no ano de 2019.
Comunicamos ainda que Informações sobre a
escola podem ser encontradas no Site:
www.csol.com.br, no Facebook: Escola Caminho
do Sol e no Instagram: @csol.sjdr.
 
Boa leitura!

Caro leitor,

Liliane Dutra
Diretora da CSOL

EDUCAÇÃO 
CONECTADA
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EDUCAÇÃO 
INTEGRAL

EDUCAÇÃO 
SUSTENTÁVEL

ENCONTRO PEDAGÓGICO NO RIO DE JANEIRO
Nossa equipe participou do Encontro Pedagógico 2019 oferecido
pela Rede de Experiências em conjunto ao Sistema de Ensino
Ético, sistema trabalhado pela escola CSOL. O tema deste ano foi
“Um Novo Olhar para Diferentes Práticas Educacionais”.

SEMANA DA MATEMÁTICA
A CSOL realizou a Semana da Matemática no mês de Junho, com
apresentações de dança, recreio talentoso, passeio matemático,
cerimônia do Concurso Canguru e exposição de trabalhos. CSOL
ensina que matemática não é apenas raciocínio lógico, mas 
 também um estilo de vida.

FESTA JULINA
Como todos os anos, nossa tradicional Festa Julina reúne todos
os alunos, professores, pais, familiares e amigos com direito a
muitas prendas, dança e brincadeiras gostosas.

Realizada pela CSOL com alunos da escola e professores, o evento
contou a história da "Bela Verde", personagem lúdica do projeto
que se preocupa com o meio ambiente, espalha notícias boas e
sementes de árvores na natureza. Além disso, os alunos
apresentaram espetáculos de dança, teatro e histórias verdes.

PROJETO SUSTENTABILIDADE



BARTHOLOMEW
HENDERSON

PROFESSIONAL CAREER TIMELINE

Data Analyst, Portal Tech Co.

BORA PEDALAR!
Realizamos em 31 de agosto o terceiro encontro de ciclistas infantis “BORA PEDALAR!” O evento é
destinado às crianças de 1 ano e meio a 11 anos, além de pais e responsáveis, familiares, amigos e
vizinhos que estudam na escola ou não. "O objetivo do encontro foi oferecer às crianças de São João
del-Rei mais um espaço de lazer, diversão e integração familiar", diz Liliane Dutra, diretora da escola.

O Projeto Sustentabilidade propôs a prática de
valores voltados para o bem social e trouxe
oportunidades com experiências
extraordinárias para os nossos alunos.
 

ALUNOS DA CSOL SÃO DESTAQUE
NO CONCURSO CANGURU DE
MATEMÁTICA
Nossos alunos se destacaram no resultado da
avaliação internacional do Concurso Canguru
de matemática, o que comprova a efetividade
do nosso ensino, do aprendizado que
proporcionamos e na potencialidade das
nossas crianças.

CONVENÇÃO ANUAL DO SISTEMA
ÉTICO DE ENSINO EM SÃO PAULO
A equipe da CSOL esteve presente no evento do Sistema
Ético de Ensino,  onde participaram de diversas palestras
e dinâmicas com muito aprendizado. O evento aconteceu
em São Paulo, nos dias 6 e 7 de junho de 2019.

CSOL REVITALIZA A MARCA E ALUNOS
ELEGEM A NOVA IDENTIDADE
O objetivo principal dessa proposta foi escolher
uma nova identidade para a escola que estivesse
mais presente da nova geração de alunos e pais
mais antenados e conectados. 

O projeto Fofoca Verde visou conscientizar sobre as consequências do
compartilhamento de informações e conhecimentos infundados.
Baseado na história infantil Bela Verde, da autora Liliane Dutra, o tema
foi discutido com os alunos e transformado em atividades para
exposição.

ALUNOS PARTICIPAM DE 
FESTAS E HOMENAGENS RELIGIOSAS
Nossos alunos realizaram a coroação de Nossa Senhora Imaculada
Conceição na Igreja São Francisco de Assis sob olhares emocionados dos pais
e responsáveis. E também encerraram a novena de Nossa Senhora do Carmo  
onde participaram da coroação.
 

ALUNOS DA CSOL SÃO DESTAQUES NAS
OLIMPÍADAS DE ASTRONOMIA E

ASTRONÁUTICAForam 12 alunos da CSOL que se destacaram na na 22ª Olimpíada
Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), sendo que quatro
conquistaram a MEDALHA DE OURO, sete a MEDALHA DE PRATA, e um a
MEDALHA DE BRONZE.

SUPERAUTOR
Os alunos da CSOL tiveram uma tarde de autógrafo no 13o
Festival de Literatura de São João del-Rei, Tiradentes e Santa
Cruz de Minas (Felit), onde participaram do Projeto
SUPERAUTOR e tiveram textos e desenhos publicados. 

O encerramento do Projeto Sustentabilidade
aconteceu na escadaria do Teatro Municipal de
São João del Rei, com a participação de alunos,
professores, pais e da comunidade.

Vídeo no nosso
canal do Youtube
ou Facebook!
 

Vídeo no nosso
canal do Youtube
ou Facebook!
 

Vídeo no
nosso canal
do Youtube ou
Facebook!
 

O papai ALex nos presenteou
com uma palestra sobre a
História da Independência do
Brasil.
 



 alunos da escola e professores, o evento contou
Bela Verde", personagem lúdica do projeto que se
o meio ambiente, espalha notícias boas e
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LIZA PROJETO SUSTENTABILIDADE

UTOR

Rua Dr. Balbino da Cunha, 77, Centro
São João del-Rei, Minas Gerais

 
Telefone: (32) 3371-4197 | WhatsApp (32) 99918 4197

e-mail: pedagogicacsol@hotmail.com.br
 

www.csol.com.br

EDUCAÇÃO 
CONECTADA

Plurall é a plataforma digital
direcionada à professores, gestores,

alunos e responsáveis e tem
como finalidade potencializar os

estudos e o meio de comunicação.

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA

Como parte do currículo escolar, a
Escola CSOL oferece para todos os

alunos aulas de Educação Financeira,
pois entende-se que tratar sobre

finanças não é um modismo e sim
uma necessidade.

EDUCAÇÃO 
INTEGRAL

A Escola CSOL trabalha com a
educação integral reconhecendo seus

valores, respeitando a diversidade e
garantindo as condições de saberes

diversificados dentro do tema
"aprender tem que ser gostoso", com

estímulos para a postura infantil
protagonista.

EDUCAÇÃO 
SUSTENTÁVEL

Para promover a educação
sustentável requer métodos

participativos de ensino e
aprendizagem para motivar e

empoderar nossos alunos a mudar
seus comportamentos e tomar

atitudes em favor da
sustentabilidade. Facebook: csol1

Instagram: @csol.sjdr
Youtube: Escola Caminho do SOL
 
 

NOVA SEDE CSOL


