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* Colégio Nelson Gaspar
é reconhecido por ser referência
em Educação Fundamental
* Mães são recebidas
com tapete vermelho
* Dia dos Pais é comemorado
com muita emoção
* Eventos Culturais
revelam grandes talentos
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É com muita alegria que apresentamos a nossa
primeira revista «De Olho no Gaspar», com a
maioria das atividades do ano de 2010, reportagens
sobre os principais eventos e fotos para você
conferir. Nessa primeira edição as mães serão
prestigiadas com a homenagem que foi feita a elas
no Dia das Mães. Os alunos poderão recordar o
sucesso da Mostra Cultural, Festival de Música,
Jogos Escolares, Desafio Robótica e muito mais. E
ainda uma grande surpresa: Troféu São Paulo para
o Colégio Nelson Gaspar, como reconhecimento
pelo destaque no ensino fundamental, marcando a
história da escola, com um momento especial e
inesquecível. Tudo isso queremos dividir com você
que faz parte do nosso dia-a-dia e que nos ajuda a
escrever cada nova página, com o seu carinho, com
a sua presença e com a sua colaboração.
Boa Leitura!

Colaboradores
Headword, Consultórios de
Psicologia e Fonoaudiologia,
Omni Financioadora, Academia
Lagoa Azul, IP Soluções, Bazar e
Papelaria Lessan, Bella Balões,
Neo M Produções e Eventos,
Manolo Modas, W&R Escolar

CONTATO
Endereço
Rua Valinhos, nº 140
Jardim das Maravilhas
Santo André - SP
Telefones
(11) 4479 8573
(11) 4975 9341
Email
leniragasparzinho@hotmail.com
Site
www.colegionelsongaspar.com.br
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ELAS MERECEM!
Dias das Mães com direito a tapete vermelho, música ao vivo,
massagem, limpeza de pele, palestra especial e muita alegria
Música suave, ao som do saxofone,
elas tiveram uma grande recepção.
De presente: um lindo roupão de
cetim, branco, com a foto do
filho(a) estampada. Aos poucos
foram conduzidas às surpresas.
Massagem nas mãos para relaxar.
Limpeza de pele e palestra sobre
saúde e qualidade de vida. Tudo
para que se sentissem belas, amadas
e com auto-estima.
«Para mim, como diretora, foi
muito gratificante poder
realizar mais uma festa em
homenagem às mães, com tudo
o que elas merecem. Acredito
ser importante esse elo entre
escola e família. Esse ano as
«mamães» tiveram um espaço
diferente e a escola virou um
verdadeiro spa, com salas para
massagem, limpeza de pele e
várias surpresas».
Lenira Gomes
Diretora

Uma noite agradável, um clima
de paz e muita alegria! A
homenagem foi perfeita.
Primeiro o suspense: nenhuma
delas sabia o que iria acontecer.
Recebidas com tapete
vermelho e os aplausos dos
filhos ali presentes, elas
chegaram.
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Parecia a homenagem completa,
mas ainda tinha mais. Descansadas
e com uma sensação gostosa de
bem estar, elas desceram ao
encontro dos filhotes e então veio a
melhor parte: eles deram um show
musical para as mamães. Tocaram
flauta, violão e cantaram. Foram
tantas as emoções! Elas riram,
choraram, suspiraram, abraçaram
os pequenos, dançaram e,
literalmente, extravasaram, com
música de Ivete Sangalo.

Que esses momentos fiquem
marcados para sempre em suas
mais doces lembranças. Afinal de
contas, vocês merecem dias mais
que felizes.
Família Gasparzinho

ESCOLA, CULTURA E DIVERSÃO
FESTIVAL DE MÚSICA
contou com a criatividade
e o talento dos alunos

Os alunos do Fundamental II,
visitantes da Mostra Cultural,
viajaram num verdadeiro túnel
do tempo, aprendendo um
pouco dos acontecimentos de
cada década, desde os anos 60
até os dias de hoje.

Vânia Vilani
Profª de Música

MOSTRA CULTURAL
Um show de interpretação,
conteúdo e performance

No dia 03 de julho aconteceu o
tão esperado Festival de
Música, com a supervisão da
professora Vânia Vilani, onde
as crianças tiveram a
oportunidade de mostrar seus
talentos musicais, através de
alguns instrumentos, como
flauta e violão.

«O projeto musical, na escola,
tem o objetivo de oferecer aos
nossos alunos, uma atividade
descontraída, onde talentos
podem ser revelados, num
espaço onde há descontração e
interação. O colégio faz
questão de incentivar os
projetos culturais. Nesse caso,
a música, uma das mais antigas
e valiosas formas de expressão,
capaz de reunir pessoas e
despertar emoções, é o foco
desse encontro, gerando ritmo,
alegria e muita harmonia».
Explica Lenira Gomes, diretora
e incentivadora desse projeto.

Esse ano de 2010 foi marcante
para todos os que participaram
da Mostra Cultural. Do Infantil
ao Fundamental I, todos os
professores e alunos
exploraram de maneira
brilhante cada livro, objeto de
estudo desse evento.

«Até mesmo os autores ficaram
maravilhados com tanta
criatividade e interpretação.
Tivemos o grande prazer de
receber em nosso Colégio, o
escritor Milton Célio e o
ilustrador Alexandre» comenta
Lenira.

Propagandas que eram exibidas
na época foram resgatadas,
conjuntos musicais e bandas
foram relembradas, o glamour
das novelas, com seus lindos
cenários e figurinos. Tudo isso
com música ao vivo, danças e
muito mais.

«Todo esse trabalho foi muito
significativo para todos, tanto
para os alunos como para os
professores, colaboradores e
visitantes. Quem não
participou desse lindo evento,
perdeu muito. Mas no ano que
vem tem mais». Diz Lenira,
com entusiasmo pelo resultado
mais que positivo que a Mostra
Cultural deixou.
De Olho no Gaspar/ 1ª Edição
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DATAS IMPORTANTES, MOMENTOS MARCANTES
PARABÉNS VENCEDORES!
Esse ano o Colégio Nelson
Gaspar participou dos Jogos
Escolares, evento que acontece
anualmente pela Prefeitura
Municipal de Santo André,
disputando em várias categorias
e ganhando as seguintes
posições: futsal masculino - 4º
lugar, vice-campeãs no voleibol
feminino, e várias medalhas de
ouro, bronze e prata no judô,
além da brilhante participação
no xadrez e no atletismo. «Não
importa a posição, o que vale é
participar» esclarece Lenira
Gomes, diretora do Colégio, que
justifica «o mais importante é
participar e ter a oportunidade de
mostrar o talento de cada um dos
nossos alunos». Os professores
Alexandre Platzer e Leonardo C.
Andreatti foram os supervisores
desse evento.

DESAFIO ROBÓTICA
Pela primeira vez os alunos do
Colégio Nelson Gaspar tiveram
a oportunidade de participar da
Olimpíada Brasileira de
Robótica, sob a orientação do
professor Danilo Nogueira.
«Foi maravilhoso vê-los brilhar
em mais uma situação de
desafio e talento» diz Lenira.
O objetivo do evento é divulgar
os conceitos da Robótica. Os
alunos fizeram uma prova
teórica e foram premiados com
o certificado de participação e
medalhas de ouro.
6 De Olho no Gaspar/ 1ª Edição

Na Olimpíada de Robótica,
alguns alunos se destacaram:
*Gabriela Gouvea (in memorian)
*Gustavo Grespan
*Nelson Henrique de Deus
*Mariana Moreira Santos
*Bruna Batistucci
O Coquetel aconteceu em 13 de setembro.

Parabéns a vocês!

DIA DOS PAIS

Um lindo encontro entre pais e
filhos marcou essa data tão
especial. O evento aconteceu no
SEST SENAT, com música ao
vivo - uma homenagem feita
pelos alunos - com bastante
diversão, carinho e alegria. E para
provar que todo pai «é da hora»,
esse ano o presente foi bem
original: todos receberam um
relógio de mesa com a foto do
filho(a). Parabéns, papais!

GRANDE PRÊMIO
Nosso Colégio é nota 10!!!

Viva o nosso Arraiá
O grande encontro junino desse
ano foi muito divertido, com
direito a tudo o que essa época
oferece. Uma festa quente e
aconchegante mandou até o frio
embora. Quadrilha, caipiras,
noivos, pipoca, vinho quente,
paçoca e muito mais. O evento
aconteceu no SEST SENAT e os
alunos participantes deram um
show de performance, como
sempre. Parabéns ao alunos e
professores! Vocês merecem!

O Colégio Nelson Gaspar,
representado pela diretora e
educadora Lenira Gomes, ganhou
o TROFÉU SÃO PAULO DE
RECONHECIMENTO. Trata-se
de uma honraria oficializada pelo
Governo do Estado de São Paulo,
que reconheceu o Colégio Nelson
BALADA DE SEXTA
Gaspar / Gasparzinho como
Pró Formatura da Turma do 9º ano
Referência em Educação
Fundamental. Lenira recebeu o
tão merecido troféu, denominado
como Cruz do Mérito Filosófico e
Cultural, juntamente com o
pergaminho, no mês de setembro
desse ano. Essa homenagem da
Câmara Brasileira de Cultura
marcou um momento muito
especial na história da escola.
«Compartilhamos com todos a
alegria e satisfação dessa
conquista».

O QUE ROLA NA ESCOLA?
AMIGOS DO ZIPPY

O Amigos do Zippy é um
programa de desenvolvimento
emocional para crianças de seis
a sete anos de idade com
qualquer aptidão. Ele ensina os
pequenos a lidar com as
dificuldades do dia-a-dia, a
identificar e conversar sobre
seus sentimentos e a explorar
maneiras de lidar com eles.
Também os incentiva a
interagir com outras pessoas de
maneira saudável e a buscar e
oferecer apoio quando
necessário, pensar por si
mesmas, estimulando um
comportamento solidário e
expandindo sua capacidade
emocional. O Amigos do Zippy
é aplicado na escola, há cinco
anos, para os alunos do 2º ano
do Ensino Fundamental, pela
professora Rita de Cássia
Fernandes. «O conceito
fundamental do programa
Amigos do Zippy é muito
simples: se crianças pequenas
puderem aprender a lidar com
suas dificuldades, elas serão
mais aptas a lidar com
problemas e crises na
adolescência e na idade adulta»
explica Lenira Gomes, diretora
da Escola Gasparzinho, que
implantou o projeto em seu
Instituto de Ensino.
Se você tem interesse
em saber mais sobre o
projeto, visite o site
www.amigosdozippy.org.br

CINEMA E PIPOCA

Foi promovido um encontro
entre os pais e uma psicóloga
especializada em educação, nas
dependências do Colégio, para a
abordagem de um filme super
interessante para casais - A prova
de fogo. O drama foi premiado no
Dove Awards de 2009, levando o
troféu «The Crystal Dove Seal»,
prêmio anual dedicado a filmes
que valorizam o entretenimento
familiar. «Após a exibição do
filme, foi realizada uma roda de
debate, onde casais puderam
compartilhar assuntos
relacionados à vida conjugal.
E s s e tip o d e e n co n t r o é
interessante, pois existem casais
que necessitam de auxílio, de
apoio ou até mesmo estão em
busca de uma maior qualidade de
vida em seus lares», comenta
Lenira.

ROTINA DOS
PEQUENINOS

Educação Infantil: a proposta
educacional do colégio é sempre
pautada pelo respeito à criança.
Contamos com professores
qualificados e constantemente
atualizados para atender nossos
queridos baixinhos.

MATERNAL E JARDIM

ANOTE NA AGENDA

O ano está quase terminando.
Houve muitas conquistas e
vitórias, lutas e aprendizados,
realizações e experiências. Mas
há muito ainda para acontecer!
Segue a agenda dos últimos
meses do ano, para você ficar
por dentro da nossa
programação:
NOVEMBRO
* Passeios durante o mês de
novembro.
Dia 15 - Feriado Proclamação
da República
DEZEMBRO
* Formaturas
* Férias
De Olho no Gaspar/ 1ª Edição
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Matrículas Abertas

Prepara no presente
o futuro do seu filho!

Tel: (11) 4479 8573 / 4975 9341
Rua: Valinhos, 140 - Jd. das Maravilhas - S. André
Visite nosso site: www.colegionelsongaspar.com.br

