
Estamos chegando ao final de 2018! Neste número destacamos os melhores momentos do segundo semestre: Eventos, Saídas 
de Estudo, Projetos, e ainda, temas e assuntos discutidos no dia a dia.
Nossos agradecimentos à comunidade do Colégio Inovati, pelo incentivo e prestígio. Esperamos contar com todos no ano de 
2019.
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Educação Infantil

Quem nunca colecionou  nada na vida?

Você já fez alguma coleção? Relógios, chaveiros, bonecas, caixas, miniaturas de carros, gibis, selos, 
papeis de cartas, chaveiros, moedas... A lista é extensa.
Diversos objetos podem ser colecionáveis. As pessoas guardam objetos como: conchas, figurinhas, 
adesivos, pedras, carros, livros e muitas outras coisas. Organizam, escolhem, trocam e mostram. 
Enfim, colecionam.
Essas  atividades de coleção foi o que  encantou o grupo 3, neste segundo semestre de 2018. 
As crianças puderam conhecer um pouquinho sobre este tema, escolher e colecionar algo de seu 
interesse. Colecionar objetos possibilita a aprendizagem de procedimentos e  conceitos da matemática.  
Nesta sequência os objetivos principais foram: contagem regular, sequência numérica, organização, 
comparação de quantidades, resolução de problemas, agrupamento, registro espontâneo e 
convencional. Toda semana fazemos a contagem de nossa coleção, as crianças também podem  
mostrar aos amigos,  e fazer os registros.
Todos estão muito empolgados com esta experiência e esperamos  aguçar um pouquinho de sua 
vontade em fazer uma coleção. O que acha?

Animais e suas curiosidades

Nessa etapa as crianças apresentam muito interesse e curiosidade para entender o funcionamento do mundo animal. Em suas 
brincadeiras de faz de conta brincam de cachorrinhos, gatinhos, coelhos, tartarugas, dinossauros, etc. Você já parou para pensar por que 
as orelhas do coelho são grandes? Ou por que os morcegos ficam de cabeça para baixo? As crianças já pensaram!
Foi através desse interesse apresentado por elas que percorremos um caminho de pesquisa, reflexões, experiências para buscarmos as 
respostas as nossas perguntas e curiosidades. Dessa maneira as crianças aproximaram-se de forma significativa dos animais 
entendendo o porquê deles serem dessa forma contribuindo para a construção de novas aprendizagens e fortalecendo as relações 
afetivas entre as espécies humana e animal. 
Segue abaixo algumas hipóteses das crianças sobre  para que servem a  orelhas do coelho:s

PEDRO VANUCCI: Quero saber para que servem as orelhas grandes do coelho?

HELENA - Para ele ouvir os barulhos de longe.

DAVI - Para ele ouvir o que ele está falando. O que ele fala errado e o que ele fala certo.

SOFIA - Para ele ouvir os barulhos dos predadores dele.

PEDRO VANNUCCI - Para ouvir o barulho dos caçadores e correr.

MATEUS - Para ouvir os outros animais.

ANA LUIZA - Para ele ouvir de pertinho.
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Descobrindo as Maravilhas do Fundo do Mar

Em ciências naturais, as crianças do grupo 5 - B estudaram o fundo do mar. Esse estudo provocou investigações e coleta de 
dados, em que pudemos saber sobre os animais escolhidos.
O projeto levou as crianças a investigarem em diferentes suportes, como livros, revistas, DVDs e internet. Na lição de casa, em 
estudos em pequenos grupos e com o grupo todo,  apresentaram, questionaram e organizaram perguntas acerca do que queriam 
saber. Um percurso de muita pesquisa, descoberta e encantamento.
O estudo proporcionou às crianças a oralidade, leitura e escrita, onde foi claro o quanto nossas crianças se envolveram e 
conquistaram  novas aprendizagens.
Foi finalizado com o álbum de figurinhas, em que as crianças puderam trocar, receber as informações e compartilhar os saberes 
com os amigos da sala.



Neste semestre os alunos do 1ºA escolheram como tema de estudo os Contos de fadas, por ser um gênero narrativo conhecido por eles , 
e que encanta a todos, sejam crianças ou adultos.
O trabalho  iniciou com momentos de encantamento, em que as crianças tiveram a oportunidade de explorar vários contos  tradicionais 
como: Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, entre outros,  realizando  leitura coletiva e individual.
Após essa etapa do trabalho, os alunos selecionaram um conto para fazer a reescrita em trios e cada grupo pode recontar do seu jeito.
Neste momento, entusiasmados com os contos, tiveram a ideia de montar um teatro. Fizemos o roteiro, com as falas, o cenário e as 
fantasias que iriam  precisar.
Foi  um momento de muito ensaio e montagem do cenário, pois apresentaram o teatro no encerramento do ano letivo.
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A matemática e ação solidária: juntas na sala do 1° ano!

Os alunos do 1° ano se envolveram nas aulas de matemática com o estudo sobre 
sistema monetário. Conheceram a história do dinheiro, manusearam cédulas e 
moedas, compararam e pesquisaram preços, entenderam sobre o uso do dinheiro 
e pouparam no cofrinho da sala.
Inicialmente a ideia do cofre era para ser revertida para uma saída cultural das 
próprias crianças, mas a partir do questionamento sobre o uso do dinheiro 
arrecadado, as crianças, lançaram propostas solidárias para utilizar o dinheiro do 
cofrinho.

Contos de fadas

A matemática está presente na vida das nossas crianças desde muito cedo . Já na escola, 
sem perceber , dividem os lanches  com os amigos, comparam  as idades,   frequentam a 
cantina, fazem brincadeiras, participam de jogos, montam festas de aniversários dos 
bonecos etc. As crianças ,algumas vezes ,aprendem matemática sem que o adulto 
precise ensiná-las. Vão descobrindo o igual e o diferente, organizam o espaço, 
classificam e criam conjuntos, estabelecem relações, observam os tamanhos, brincam 
com as formas. A matemática assim acontece no dia-a-dia,  na educação Infantil, 
especificamente no G4/5 manhã que está vivenciando o “ANIVERSÁRIO DOS 
BONECOS” onde aparecem Heróis e Princesas  brincando com  a matemática em 
situações  diversas do dia-a-dia de forma lúdica e divertida  auxiliando as crianças  na 
exploração e compreensão desse mundo.

MATEMÁTICA  NA  EDUCAÇÃO  INFANTIL

Depois das propostas apresentadas por eles, pediram a colaboração do Grupo 5, do 2° ano e das próprias famílias para que votassem na 
proposta solidária que mais se identificassem. Logo após a votação, apuraram os votos e com a coleta das informações, construíram uma tabela 
e um gráfico comparativo.
Todo o dinheiro arrecado pelo cofrinho das crianças será revertido para ajudar uma ONG protetora de animais abandonados, conforme 
resultado da votação realizada.
As aulas de matemática do 1° ano, além de ensinar sistema monetário, foram solidárias! Segundo Bernardo Cavalcanti, “Ser solidário não é 
somente ajudar o próximo, mas sim ajudar a si mesmo, satisfazendo-se e exercendo o bem.” 



Ensino Fundamental I

Dia 31 de outubro, nossos alunos dos 2º anos visitaram a Editora Adonis no projeto 
“Como nasce um livro”.
Esse ano a visita foi surpreendente porque o projeto estava todo ambientado com a obra 
“A menina e o pássaro encantado”, de Rubem Alves. Nesse sentido os alunos puderam 
conhecer um pouquinho sobre a vida e a obra do escritor.
Durante o percurso, dentro da editora, os alunos além de conhecerem de perto como é 
produzido um livro, aprenderam sobre a história da evolução da escrita e da arte gráfica.
No final das atividades eles acharam um lindo tesouro, um livro, que ganharam de 
presente.
O estudo foi enriquecedor porque despertou ainda mais o prazer e o incentivo à leitura e 
à escrita.
Fechar o ano com esse projeto de estudo foi muito importante, pois consolidou o 
trabalho de incentivo à leitura que tanto valorizamos em nossa alfabetização.
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Conhecendo de perto como nasce um livro
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Trabalhando as figuras geométricas que nos cercam 

A partir da dinâmica do Mercadinho. durante as aulas de Matemática, os alunos dos 3º anos iniciaram seus estudos sobre as 
planificações das formas geométricas: do cubo, do cilindro, da pirâmide, do cone e do paralelepípedo. Exploraram cada forma 
fechada e aberta, fizeram comparações entre elas e registros coletivos de suas descobertas.
Continuando esse trabalho, iniciaram a confecção de suas próprias embalagens. Para a criação, escolheram qual seria o formato 
de sua embalagem e pensaram em como deveria ser confeccionada. Para isso foram realizados projetos em malha quadriculada.
Na informática, utilizando as ferramentas do Word, confeccionaram suas embalagens, definindo as medidas e os formatos 
necessários.  Além disso, criaram um produto fictício e o designer.

Projeto Super Logo – 5º anos

As turmas do 5º anos iniciaram em outubro, a utilização da linguagem de programação Super Logo 
que envolve conhecimentos de Matemática e  Informática.
 A princípio, foi realizada uma sensibilização, em parceria com as aulas de Ed. Física, na qual os 
alunos realizaram diferentes giros e movimentos com o corpo, explorando o conceito de ângulo. 
Também seguiram comandos envolvendo noções espaciais de direção e lateralidade para 
cumprirem determinados percursos.

As etapas posteriores foram no Laboratório de Informática do colégio onde os alunos aprenderam a operar o 
programa Super Logo, isto é, dar comandos básicos  para movimentar a “tartaruga do programa” na tela do 
computador e, assim, criar figuras geométricas, colorir, apagar etc baseando-se nos aprendizados sobre  
ângulos.
O projeto propiciou o desenvolvimento e ampliação dos conteúdos sobre a linguagem  geométrica e o 
raciocínio lógico, além de capacitá-los para o uso de recursos tecnológicos e a utilização de uma linguagem de 
programação. 
Confiram alguns desses momentos...
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Geração MAKER: construções com leds e sons, programação e 
reutilização de materiais!

º
Dando continuidade ao Projeto Geração Maker, os alunos dos 4  anos, a 
partir de áreas de interesse, utilizando materiais recicláveis e muita 
criatividade, confeccionaram diferentes objetos em duplas. 
Começaram projetando uma ideia e discutindo:
“O que vamos construir (descrição e função do objeto)?
Que materiais usaremos? 
Quantos leds? 
Vai ter som?” 
Do esboço nasceram projetos incríveis, que no final ganharam luz, som e 
muito significado, através das possibilidades de programação do Scratch 
na placa Arduino. 
Foguetes, robôs, caminhões e seres fantásticos, surgiram das mãos de 
nossos pequenos construtores, nas aulas de robótica.
Nossos makers trabalharam de maneira colaborativa, buscando espaços 
para trocar ideias e conhecimento, além de reutilizar materiais de maneira 
muito consciente. Venham conhecer nossos projetos!
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Ensino Fundamental II

 Vivemos um período interessante da nossa existência enquanto humanidade. Percebemos mudanças, algumas positivas e 
outras negativas nas relações que estabelecemos com o mundo, com as pessoas e conosco. Talvez algo muito comum, 
considerando que o Homem é um ser em construção e em constante transformação. 
 Nessa perspectiva, os alunos do 8º ano desenvolveram, ao longo do semestre, um Projeto de Vida nas aulas de 
Convivência Social que possibilitou refletir sobre sonhos, desejos pessoais e coletivos, perspectivas, criando um meio de projeção 
dos anseios juvenis e lançando base para poderem se perceber como protagonistas de suas histórias de vida, além de promoverem 
reflexões sobre a importância dos valores pessoais para a construção de si mesmo e de sua identidade.  
 Através da dinâmica de confecção de uma cápsula do tempo individual, os adolescentes puderam registrar suas ideias e 
anseios em cartas, resgatar memórias e trazer para a consciência fatos e princípios que norteiam suas vidas. 
 Com o compromisso assumido entre todos de abrir essa Cápsula do Tempo no período próximo à finalização do Ensino 
Médio, essa dinâmica cumpre o objetivo de mobilizar o jovem a se sentir parte do mundo e responsável por sua história de vida, com 
ânimo e sempre apostando em seus sonhos e projetos de vida futura.

Júlia Valbert - 8ºA

A importância de se pensar um projeto de vida na juventude

O exercício da observação no estudo do reino vegetal

O principal objetivo no ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental II é dar condições para o aluno vivenciar o que se denomina 
o método científico, ou seja, a partir de observações, levantar hipóteses, testá-las, refleti-las, trabalhando de forma a redescobrir os 
conhecimentos. 
A prática da observação permite que o aluno seja capaz de formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais, 
colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar.
Utilizar o jardim do Colégio como um laboratório ao ar livre, permite trabalhar os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao 
estudo dos vegetais.
O interesse e a curiosidade dos alunos favorecem o envolvimento e o clima de interação que precisam ter  para o sucesso das 
atividades, pois neles encontram  facilmente o significado.
Durante as aulas, os alunos do 7º Ano, são o sujeito da aprendizagem, capaz de construir explicações, mediado pela interação com a 
professora e outros colegas de sala. 



Banquete Grego
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Júlia Valbert - 8ºA

Ao finalizar nossos estudos sobre Grécia Antiga, os alunos dos 6º anos realizaram  uma atividade denominada  Banquete Grego. 
Fantasiados de deuses, participaram de um banquete com comidas da culinária grega típica da época. A Mitologia Grega encantou 
quando eles se apresentaram pelo colégio caracterizados de deuses. Essa atividade é um exemplo do nosso trabalho nas aulas de 
História, onde procuramos estabelecer um diálogo entre passado e presente para que os alunos se sintam atraídos e possam gostar 
realmente do que aprendem.



Estudo da anatomia da tilápia

Durante o estudo do reino animal, os alunos do 7°ano B, estudaram os peixes e 
suas características internas e externas. Para finalizar o conteúdo foi realizada 
uma aula prática para analisar a anatomia dos peixes.
 O peixe escolhido foi a tilápia, peixe de água doce, cultivado em cativeiro no Brasil. 
Com essa prática os alunos puderam observar na parte externa algumas 
adaptações dos peixes à vida aquática como nadadeiras e brânquias, puderam 
também compreender melhor como ocorre a respiração dos peixes dentro da água 
e verificar sua forma hidrodinâmica. Os alunos também tiveram a oportunidade de 
abrir o peixe para verificar a parte interna e com isso observar a bexiga natatória, 
saco que armazena gás e ajuda o peixe a flutuar. Para finalizar a atividade os 
alunos preencheram um relatório com as informações obtidas durante a aula. 

Finalizamos mais um ano letivo no Colégio Inovati, com duas turmas de 9º anos concluindo o Ensino Fundamental 2. 
Mantendo a tradição de anos anteriores, os alunos, nas aulas de Artes, participaram do “Projeto Marcas”, um projeto que teve 

como objetivo principal, gerar a possibilidade para o Colégio, marcas criadas por eles, registradas no espaço escolar. Um de deixar 
gesto artístico e simbólico que, refletiu a realidade de transformação do espaço físico, criando uma marca única, especial, como 
registro de uma bela história vivida por eles dentro do colégio.

A quadra coberta, agora tem belas silhuetas de esportistas, em movimento, pintadas em cores vivas definidas após o estudo 
do conceito do GRAFITE, uma forma de arte de rua e pública. O grafite surgiu na década de 1970, em Nova Iorque, quando alguns 
jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade. Essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos.

Com certeza essas duas turmas tão especiais serão lembradas, entre tantas coisas positivas, por mais esse motivo.

NONOS ANOS DEIXAM SUAS MARCAS.......
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Júlia Valbert - 8ºA
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Júlia Valbert - 8ºA

GALERIA DE ARTES
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BRASIL: DE 1808 À 1822

Maria Briani Lima - 8º A

Augusto - G5 T Sofia  - G4 T

Maitê  - 5ºB
Maria  - 3ºB Larissa - 8ºA

João - 7ºB



GRUPO 3, GRUPO 4 E GRUPO 5 -  CASA DO CHOCOLATE
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1º ANOS -  Kidzânia 
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2º ANO - COMO NASCE UM LIVRO 
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3º ANO - ZOOPARQUE ITATIBA



4º ANOS -  FAZENDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

4º ANOS -  VISITA À ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E CAMINHADA PELO CENTRO 
HISTÓRICO DE VALINHOS
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5º ANOS -  CASA SOLIDÁRIA

5º ANOS -  ESTUDO DO MEIO: CITY TOUR EM SÃO PAULO
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8º e 9º ANOS -  HUMAN BODIES
6º AO 9º ANOS -  FILME HISTÓRIA 

ANTES DE UMA HISTÓRIA   
SHOPPING VALINHOS



VIAGEM DE FORMATURA
REP LAGO - 5º anos
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NR - 9º anos
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NR - 9º anos
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Eventos

Noite do Pijama - Ensino Fundamental I

Noite do Pijama - Educação Infantil
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DIA DOS PAIS
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MOSTRA CULTURAL
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TECNOVIDADES

Bola Rolando
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Copos, garrafas, paus e pedras foram lançados pelos fãs do 
River, quebrando vidros e ferindo atletas. Diante da confusão, a polícia 
teve que entrar em ação para conter os vândalos. O gás de pimenta 
utilizado na briga atingiu pelo menos 5 jogadores do Boca Juniors. 

Os atacantes Ábila, Beneddeto e Tevez teriam passado mal 
nos vestiários do estádio por causa dos efeitos do gás de pimenta, 
segundo o repórter Fernando Caetano, do Fox Sports. Além disso, o 
capitão Pérez foi ferido por pedaços de vidros.

A partida foi definida em uma reunião no Paraguai com o 
presidente da Comebol e com os presidentes do clube.

Final da Copa da Libertadores da América
O Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro 

neste domingo, ao vencer o Vasco, ampliando sua vantagem 
como maior vencedor da competição: agora são dez títulos, de 
acordo com o ranking da CBF que unificou as conquistas 
anteriores a 1971.

Foi campeão na 27° rodada, uma rodada antes de 
acabar o campeonato brasileiro abrindo uma vantagem de 5 
pontos do segundo colocado (Flamengo).

Palmeiras campeão do Campeonato 
Brasileiro 

Paulo Victor e Pedro Trindade - 9°A2

A final da Copa da Libertadores 
da América foi suspensa pela confusão 
antes do jogo entre os torcedores do 
River Plate que atacaram o ônibus do 
Boca Junior que estava indo na direção 
do Munumental de Nuñez, o Boca 
Juniors não aceitou entrar em campo 
para disputar a final neste sábado (24).

4 coisas que o IBM Watson já está fazendo no Brasil

A IBM tem investido pesado nos últimos anos em inteligência artificial, deep learning e supercomputadores. O resultado mais recente dessa 
mistura é o Watson, uma plataforma que surpreende a cada dia pelas funcionalidades.
O Watson é como se fosse uma criança que está recebendo informações — e essa seria a beleza dessa tecnologia (responsável pelo setor de 
soluções cognitivas da IBM na América Latina, Jeni Shih).

Auxílio em hospitais
Em resumo, a plataforma recebe dados e imagens de 
exames de todos os pacientes para apontar 
tratamentos individualizados e otimizados para cada 
caso. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=mXgZgVhHLfw

Inclusão na cultura

A IBM fez uma exposição interativa na Pinacoteca, em São Paulo, para incentivar 
visitas a museus. Na ação, utilizando o Watson, visitantes podiam “conversar” com 
as obras de arte usando fones de ouvido e fazer perguntas bem variadas. Ela foi 
batizada de "Voz da Arte".

Reconhecimento visual

Uma das criações envolvendo o supercomputador 
é o Watson Visual Recognition. Basicamente, trata-
se de um “olhar virtual” que analisa imagens e tenta 
“adivinhar” o que está na lente da câmera de um 
smartphone. Primeiro, ele precisa receber imagens 
e vídeos de determinado tema para catalogar cada 
informação e aprender a identificar padrões.

O aplicativo se conecta com a base de conhecimento do Watson na nuvem e por 
informações anteriormente carregadas no sistema. 

Assistente pessoal via comandos de voz
Assistente para navegar ou fazer perguntas 
simples. Uma das APIs do Watson também 
permite que ele converse com qualquer pessoa 
usando diferentes vozes, incluindo o português do 
Brasil. 

https://www.youtube.com/watch?v=1rOAgvCnZpw 
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Tá usando

Dica de passeio
DEPOIS DE VOCÊ
Da autora Jojo Moyes. Em Depois de você, Lou ainda não superou a perda de Will. Morando 
em um flat em Londres, ela trabalha como garçonete em um pub no aeroporto. Certo dia, 
após beber muito, Lou cai do terraço. O terrível acidente a obriga voltar para a casa de sua 
família, mas também  permite a ela conhecer Sam Fielding, um paramédico cujo trabalho é 
lidar com a vida e a morte, a única pessoa que parece capaz de compreendê-la.
Ao se recuperar, Lou sabe que precisa dar uma guinada na própria história e acaba 
entrando para um grupo de terapia de luto. Os membros compartilham sabedoria, risadas, 
frustrações e biscoitos horrorosos, além de a incentivarem a investir em Sam. Tudo parece 
começar a se encaixar, quando alguém do passado de Will surge e atrapalha os planos de 
Lou, levando-a a um futuro totalmente diferente.
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Com a chegada das férias agora, 
tem muitos passeios legais para se 
fazer, aqui perto mesmo como o 
Hopi Hari, onde muitos shows e 
atrações acontecem, além dos 
próprios brinquedos do parque, 
outro passeio legal para fazer é o 
parque aquático Wet'n Wild, que fica 
ao  l ado  do  Hop i  Ha r i  onde 
acontecem  várias atrações.
Um passeio um pouco mais longe é 
o Parque do Ibirapuera, onde você 
pode  se divertir com seus amigos e 
família e prestigiando encontrinhos 
de vários jovens.
Outro passeio que tem que ser mais 
programado e que é muito legal é 
para Campos do Jordão, onde tem 
mui tas at rações tur ís t icas e 
históricas para visitar, como o Bar 
de Gelo, que você fica por 15 min. 
em um lugar feito totalmente por 
gelo e a temperatura passa dos -
10°C. E as férias é a melhor data 
para visitar, devido as atrações, 
atividades e turismo que aumentam 
nesta data.

O REI LEÃO  
Estreia: 18 de julho de 2019 

Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Tudo corre bem, até que uma 
grande tragédia atinge sua vida mudando sua trajetória para sempre. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

WIFI RALPH – QUEBRANDO A INTERNET 
Estreia: 3 de janeiro 2019

No filme, os vilões mais famosos dos videogames, Ralph, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, vão se 
envolver em mais aventura pra lá de arriscada. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a missão é achar 
uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope, viajando para a world wide web.

CAPITÃ MARVEL
Estreia:  7 de março de 2019

O filme é sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha 
poderes sobre-humanos.

A origem
Robert Langdon, o famoso professor de Simbologia de Harvard, chega ao ultramoderno 
Museu Guggenheim de Bilbao para assistir a uma apresentação sobre uma grande 
descoberta que promete “mudar para sempre o papel da ciência”. Um dos primeiros 
alunos de Langdon em Harvard, há 20 anos, agora está prestes a revelar uma incrível 
revolução no conhecimento – algo que vai responder a duas perguntas fundamentais da 
existência humana.

Sophia Faria 9°A2

BOLSA DE PALHA
Das praias para as ruas, as bolsas de palha - que já fizeram sucesso na temporada 2018 - prometem 
aparecer ainda mais em 2019. Repaginadas, elas são a cara do verão e combinam com looks mais 
despojados e criam um ar descontraído. Vale apostar em todos os modelos: de lado, de mão e em 
formatos diferentes.

COQUE
O coque é o penteado coringa para quem quer acertar na hora da festa. Ele pode ser 
feito de diversas maneiras, mas a mais atual e moderna é o "coque podrinho", ou 
seja, aquele que dá a aparência mais desleixada, mas tem um certo charme.

O lavanda, que apareceu na temporada de inverno, permanece e promete ser o 
tom que faltava para deixar os looks mais leves e a cara da estação. Vale 
apostar em vestidos, acessórios e sapatos na cor.



Apresentação do Diário de Campo
Apresentação das Soluções

Neste momento a equipe apresenta seu diário de campo e é entrevistada sobre o processo de desenvolvimento da 
solução por até 2 entrevistadores. 

OS INOVMAKERS ARRASARAM!

COLÉGIO INOVATI PARABENIZA OS 
ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO 9º 

GRANDE DESAFIO DA UNICAMP 

Informativo Semestral - Colégio Inovati - 25



Apresentação da Solução na Arena

Foi o momento de apresentar  a solução na arena! 

O tempo foi  cronometrado e uma equipe de até 3 avaliadores (diferentes da apresentação do diário de campo)  
observava  a montagem e operação, realizando perguntas ao final.

Tempo de montagem - 3 minutos

Tempo de operação - 5 minutos

Perguntas dos avaliadores - 2 minutos

Informativo Semestral - Colégio Inovati - 26



Informativo Semestral - Colégio Inovati - 27



Informativo Semestral - Colégio Inovati - 28



EQUIPE PROGRAMADORES

Alunos Murilo, Max, Eduardo, Julia e Maria Eduarda - 6 ° ano A 

MELHOR SOLUÇÃO!SOLUÇÃO MAIS CRIATIVA!

Informativo Semestral - Colégio Inovati - 29



EQUIPE GERAÇÃO MAKER

PRÊMIO MELHOR 
DESEMPENHO

Alunos Daniel, Iolanda, Maria, Larissa, Ana Luísa e Bianca - 8 ° ano A 

Informativo Semestral - Colégio Inovati - 30



EQUIPE FRIENDS TECH

Alunos Caio, Clarice, Murilo, Vinicius, Mariana e Sophia - 8 ° ano e 9º ano

PRÊMIO MELHOR 
TRABALHO EM EQUIPE

Informativo Semestral - Colégio Inovati - 31



Alunos Gabriel M., Enzo, Miguel, Gabriel A., João Pedro e Iago - 6 ° ano e 7º ano

 EQUIPE COALA TECNOLÓGICO

PRÊMIO EXTRAORDINÁRIO
GEEK

Informativo Semestral - Colégio Inovati - 32



Informativo Semestral - Colégio Inovati - 33

ENCERRAMENTOS

GRUPO 5

 5º ANO



Informativo Semestral - Colégio Inovati - 34

ENCERRAMENTO

9ºANO



Informativo Mensal - Colégio Inovati - 35

CENTRO DE ESTUDOS
 ACONTECEU

APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO
O REI LEÃO NO DIA, 17 DE NOVEMBRO, 
NO GINÁSIO MUNICIPAL DE VALINHOS.

Teatro do Centro de Estudos: nossos alunos apresentaram o espetáculo ‘‘Histórias Maluquinhas’’, no dia  25 de 
novembro,  no Teatro Dom Nery em Campinas.

Colégio Inovati deseja a todos

Um Feliz Natal e 
um Próspero Ano Novo

Entrega de medalhas nas 
aulas de futebol 3 e 6 de 
dezembro pela participação 
nas competições durante o 
ano de 2018.

Apresentações variadas dos alunos de 
teclado e canto.
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