A PEDAGOGIA DO AMOR
Quando estudamos sobre a palavra pedagogia e aprendemos que
suas origens remontam às atividades escravas que envolviam o
mundo grego, somos conduzidos ao aprendizado do belíssimo
conteúdo daquilo que dá razão à vida, como dom maior.
Educar é um ato de amor. Se na essência latina, educar tem o
sentido de “conduzir para fora” (ex-educare), somos inspirados a
pensar que quem conduz, conduz à vida e deve fazê-lo com amor,
transportando o outro (a) ao lugar do verdadeiro aprendizado,
tirando de dentro do outro (a) o que há de melhor, conduzindo-o (a)
a um lugar seguro, inspirador e tomado pelo perfume da alegria e da
paz.
O segredo deste grande sucesso está no fato de como trabalhamos,
dentro de nós, a manifestação deste dom maior, chamado amor. Na
essência cristã está a ideia de desenvolver um profundo aprendizado
sobre aquilo que denominamos amar a si mesmo. Na realidade,
precisamos conversar com o nosso interior. Na conversa com o nosso
interior são reveladas as nossas fragilidades, necessidades, qualidades
e possibilidades. Aprendemos no conteúdo programático da vida
que o amor deve ser a nossa atividade pedagógica diária,
desenvolvida por pessoas que cultivam o conteúdo do cuidado, do
zelo, da entrega e da paixão.

Início das aulas: 27/01/2020

Que o ensino restaurador do amor divino esteja presente em cada lar.
Silas de Oliveira

5º ano | Ensino Fundamental

01 bloco de redação – disponível para compra no Colégio
01 flauta doce Yamaha (para Música)

Materiais diversos
500 folhas de papel sulfite branco A4
10 folhas de papel almaço com pauta
02 colas branca líquida grande – boa qualidade
02 cola bastão de 10gr – boa qualidade
01 tesoura sem ponta – boa qualidade
01 apontador com depósito
01 régua de 30cm acrílica
01 transferidor de 180º
01 borracha verde macia
05 lápis grafite
02 cadernos brochura 96fls universitário
02 cadernos 96fls brochura (pequeno)
01 caneta esferográfica azul
01 caneta esferográfica vermelha
01 fita crepe 4cm
01 caneta permanente 2.0 na cor azul
20 sacos plásticos (grosso) para atividades
03 pastas elástico plástica
01 dicionário da língua portuguesa – nova ortografia
01 caneta marca texto na cor amarela
01 lancheira térmica (uso da geladeira – apenas para o 1º ano)
01 bloco de canson A4 branco
01 compasso com grafite
02 cartolinas brancas
02 crepom amarelo
01 folhas de E.V.A. com gliter – cor opcional
02 folhas de E.V.A. amarelo
02 folhas de colorset amarelo
01 bloco de Lumipaper A4 c/50 folhas
Obs.:




Materiais para aulas de artes - O Material abaixo relacionado será de uso coletivo, assim
solicitamos, que venha dentro de uma sacola separada e com identificação “ARTES” e também
o nome do aluno completo do lado de fora (demais materiais serão solicitados durante o ano).
02 blocos de papel canson A4 branco
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 pasta elástico de papelão na cor azul
01 tinta acrílica fosca azul escuro
01 tinta acrílica fosca azul claro
01 pincel nº0
01 foto da família – xerox preto e branco
01 foto do aluno – xerox preto e branco
01 retalho de tecido
01 lápis grafite 3B
01 massa de E.V.A para modelagem
01 caneta permanente 2.0 na cor azul
Projeto leitura - O Colégio RGF com objetivo de despertar, incentivar e promover a
leitura, visando a formação do caráter no educando, a melhor qualidade ensinoaprendizagem
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2º trimestre:
Quandono
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Asas – Jonas Ribeiro | Editora Elementar
3º trimestre: Extraordinário – Raquel Jaramillo | Editora R.J. Palacio

1º trimestre: O menino do dedo verde – Maurice Druon | Editora José Olympio
2º trimestre: Quando a vergonha bate asas – Jonas Ribeiro | Editora Elementar
R-FORTE UNIFORMES
3º trimestre: Extraordinário – Raquel Jaramillo | Editora R.J. Palacio
A agenda será personalizada e será
entregue no Colégio juntamente com
as apostilas (livros).

Todo material deve conter o nome do(a) aluno(a) (menos as folhas).
Os lápis devem estar raspados e escrito o nome do(a) aluno(a).
As roupas do uniforme também deverão estar marcadas com o
nome do (a) aluno(a)
Os materiais deverão ser entregues no 1º dia de aula.
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