São Paulo, 22 de dezembro de 2017.

Srs. pais e/ou responsáveis,

Ao finalizarmos mais um ano letivo, não podemos deixar de agradecer a Deus pelas vitórias e
conquistas alcançadas. Somos gratos também pela vida de nossos estudantes e esperamos
continuar sendo bênção na vida de cada um deles e de todas as famílias que compõem a
comunidade mackenzista, oferecendo-lhes uma formação de excelência, fundamentada nos
princípios e valores cristãos.
Queremos compartilhar com vocês algumas vitórias alcançadas este ano.


Olimpíada Brasileira de Astronomia – 16 alunos medalhistas (9 de prata e 7 de bronze).
Além das medalhas, alguns dos nossos alunos foram classificados para participarem do
processo seletivo que escolherá aqueles que representarão o Brasil na Olimpíada
Internacional de Astronomia.



Participação do Projeto Eratóstenes, medir engenhosamente as dimensões do planeta
Terra, utilizando noções básicas de Trigonometria e Astronomia, observando as
disposições das sombras de determinados objetos em duas cidades diferentes durante
o meio-dia solar – 3 alunos foram finalistas do projeto e competirão internacionalmente.



Participação da Mostra Paulista de Ciência e Engenharia - MOP – 2017 – 2 alunas
finalistas, que apresentaram o projeto para uma banca nacional no Museu Catavento.



Participação dos nossos alunos em Torneios Juvenis de Robótica, em âmbito regional e
nacional em Curitiba, ficando em segundo lugar na categoria Soccer Categoria

Open.


Realização contínua e expressiva de atividades culturais, como Espetáculo Les
Misérables e debate com o Ministro Gilmar Mendes.



Participação intensa dos alunos do Ensino Médio na Confemack, simulação de uma
conferência da ONU, com o tema: “Tráfico Internacional do Lixo”. Nossos estudantes
empenharam-se nos debates e, com certeza, aprimoraram seu desempenho
acadêmico. Atividades deste porte, além de levarem nossos estudantes à pesquisa,
desenvolvem neles a consciência crítica sobre problemas mundiais, o respeito pelas
demais culturas e a habilidade de falar em público.



Melhora na classificação do ranqueamento do ENEM 2016, do 62º para o 38º e a 5ª
escola melhor classificada da região central da cidade de São Paulo.



Consolidação do projeto Jornal Macknário, com duas edições impressas e rede social –
Facebook.



Participação no XXI InterBand - Torneio Intercolegial do Colégio Bandeirantes, com
destaque para o título do voleibol feminino (categoria sub18) e para as boas colocações
das equipes de basquetebol feminino e masculino nas categorias sub 12, 14, 16 e 18.



A equipe de Handebol feminino categoria sub conquistou o 3º lugar no torneio OliBatista
2017.



Mackenzie Campeão com a equipe de basquetebol sub 16 masculina no XXV Torneio
Esportivo Pe. Lionel Corbeil – 2017, realizado no Colégio Santa Cruz, e 3º lugar com o
time sub 12 masculino.



Grandes resultados alcançados no VII Torneio Dante Alighieri com as participações de
nossas equipes de futsal (campeão sub 14 masculino) e o 3º lugar no basquetebol (sub
12 e sub 17 masculino).



Realização do 16º Mack Desafio De Xadrez Escolar com compromisso de ampliar e
consolidar cada vez mais os benefícios da prática do xadrez. Foi uma grande
oportunidade de integração entre os 91 enxadristas de diversos colégios da cidade de
São Paulo.



Vice-campeonato na X Copa Salesiano Santa Teresinha com a equipe de basquetebol
sub 14 masculina.



Participação como grupo convidado na abertura do Campeonato Interno de
Cheerleaders do Mackenzie Tamboré.



Participação no Torneio Interamizade do Colégio São Luís com os vice-campeonatos
das equipes de Voleibol, Basquetebol e Futsal.



Campeão da Liga Escolar de Voleibol 2017 na categoria sub 18 feminina.



Vice-campeão da Copa Gracinha com a equipe de Handebol masculina, categoria sub
18.



13º GIMACK – 3ª etapa: nessa etapa final, as equipes disputaram pontos participando
das Provas Culturais, Provas de Solicitação e Provas de Campo. Foram arrecadados
9900 Brinquedos, 320kg de alimento e 2774 peças de roupa que foram doadas para
diversas instituições.



Realização das comemorações pelo dia de Ação de Graças envolvendo os alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental I: Auto de Natal, entrega da Bíblia Infantil, pela
Capelania, aos alunos do primeiro ano e lançamento do Lermack com sarau
apresentado pelos alunos -"Faça sua vida valer a pena".



I Encontro de Vozes “Di Versos e Tons” - referente ao aniversário de 147 anos de nossa
instituição. Juntos, Colégio Mackenzie, Colégio Rio Branco e Colégio Santa Marcelina,
apresentaram um repertório de altíssima qualidade musical e poética. Nesse momento,
esteve conosco a Maestrina Patrícia Costa (Rio de Janeiro), que trabalhou junto com os
coros e equipe técnica.



Apresentação do Coral infantil no Shopping Pátio Higienópolis como parte da
programação de Natal do local.



Abertura oficial do espetáculo “Balé Quebra-Nozes” – Teatro Alfa, pelo Coral Infantil
Mackenzie. Apresentação, encerrou as atividades do grupo nesse ano de 2017. Após a
apresentação, os alunos puderam prestigiar o espetáculo desse conceituado Balé
juntamente com familiares.



Culto da Reforma, em comemoração aos 500 anos, alcançando todos os alunos da
Educação Básica. O momento contou com a participação do Rev. Josué e com o
boneco Barnabé, que contaram a história da Reforma Protestante com linguagem
apropriada ao público de crianças. Na ocasião, também foi lançada a campanha
#GUARDOAPALAVRA, que era composta por vídeos de alunos e professores que
traziam a palavra de Deus guardada no coração e na memória e tiveram a oportunidade
de compartilhá-la. A campanha foi divulgada no Facebook do colégio com mais de 1000
visualizações.



Criação do Espaço Multidisciplinar para o atendimento especializado aos alunos
participantes do programa de Inclusão, com materiais e recursos apropriados para o
desenvolvimento desses alunos.



Reforma do piso do 1º andar do prédio 46, atendendo às demandas do espaço para os
alunos da Educação Infantil e 1º ano.



Criação de uma parede de escalada para o pátio do prédio 46, atendendo aos alunos
do 1º ao 5º ano.



Construção de um novo parque para o Ensino Fundamental I, ampliando o espaço
utilizado nos momentos de intervalo e recebendo mais uma saída para os alunos
participantes das oficinas e iniciações esportivas.



Realização do Sarau “Faça sua vida valer a pena” por ocasião do lançamento do
Lermack. Tanto Ensino Fundamental I e II como o Ensino Médio realizaram o sarau no
horário de aula para dar oportunidade a todos os alunos de assistirem à apresentação.
Foi uma grande festa para todos!



Inauguração de mais um espaço destinado à Educação Básica, construído sobre o pátio
do prédio 18 – mais um andar com salas de aula para o Ensino Médio, um ateliê de arte
e três quadras poliesportivas.



Realização da Mostra do Conhecimento com trabalhos relacionados ao tema da
UNESCO. Em todos os Segmentos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, pôde-se
observar o empenho dos estudantes com enfoque nos temas "Turismo Sustentável" e
"Cultura Afrodescente".



Participação do Ensino Fundamental II nas Olimpíada Canguru de Matemática ─ evento
internacional que conta com a atuação de 56 países e objetiva mostrar que a
Matemática é interessante, útil e divertida. Tivemos a participação de 202 alunos com
as seguintes premiações: 03 medalhas de prata e 04 medalhas de bronze. Para nós, do
Colégio Mackenzie, foi uma grande satisfação fazer parte desse desafio e ficamos muito
orgulhosos do desempenho dos nossos alunos nessa atividade extracurricular.



Realização de atividades no Clube Filatélico para alunos do Ensino Fundamental II e
Médio, que tem como objetivos, entre outros: a ampliação dos aspectos culturais e

cognitivos dos alunos mackenzistas; a divulgação da filatelia como forma enriquecedora
de conhecimento; a prática do método científico por meio da observação, da formulação
de hipóteses e da investigação de diversas áreas do conhecimento por intermédio dos
selos; a organização e a exposição de material filatélico; a promoção de trocas de selos
e a participação do Mackenzie como produtor de selos.


Participação dos alunos dos 8º e 9º anos no concurso Youth Multimedia Competition –
Hearts and minds to refugees – organizado pela UNESCO - em colaboração com o
Centro Federal de Investigação e Metodologia para Tolerância, Psicologia e Educação
(Moscou, Federação Russa). O concurso, que foi alinhado com a prioridade atual da
Global Citizenship Education, da ASPnet, visou sensibilizar as crianças e os jovens para
os direitos dos refugiados e o respeito a eles. E, com imensa satisfação, parabenizamos
nossos estudantes vencedores desse concurso, que alcançaram 4º, 6º e 7º lugares,
entre os dez melhores do mundo, sendo selecionados entre 600 inscrições de 75
países.



Participação dos alunos da Educação Básica no Concurso de Redação Elisa Guimarães
- promovido pelo Programa de Pós-Graduação do Centro de Comunicação e Letras, da
Universidade Presbiteriana Mackenzie - escrevendo poemas e redações sobre o autor
Pedro Bandeira, ressaltando a importância da aprendizagem intercultural. Na ocasião,
tivemos a premiação de três alunos do Ensino Fundamental I e três alunos do Ensino
Fundamental II.



Participação dos alunos do Ensino Fundamental II no ICLOC JOVEM
SINGULARIDADES, evento que lhes proporcionou um espaço para discussão, reflexão
e apresentação dos projetos: Formatura Solidária - Mudanças Climáticas /
Aprendizagem Social e Sustentabilidade - Jornal Macknífico. Essa atividade foi uma
oportunidade única de acompanharmos o quanto as mais diversas habilidades têm sido
trabalhadas em nosso colégio, proporcionando aos discentes a aquisição de conteúdos
que, com segurança, levarão para toda vida! Parabenizamos nossos estudantes e
nossos professores que, brilhantemente, representaram nossa escola, nas mais
diferentes áreas de conhecimento, demonstrando segurança, iniciativa, maturidade e
protagonismo juvenil frente a um público seleto e diferenciado.



Produção do Jornal Macknífico - Completando 10 anos de percurso, sempre envolveu
alunos do 9º ano e tem como principal objetivo a produção e a publicação de textos
produzidos essencialmente por alunos, a capacitação para trabalho em equipe, a
organização e a disciplina individual, a interação do aluno com a comunidade escolar e
com as atualidades, a interação com as questões do meio acadêmico e de nossa
sociedade, a valorização da livre iniciativa e do discente como protagonista juvenil.
Neste ano comemorativo, as edições passaram a ser também digitalizadas, ampliando
a visualização das publicações pelas redes sociais!



Feira do livro – V Semana da Leitura: “Seja você também um vencedor do Saber” Durante a semana, ocorreram várias atividades promovendo a leitura, assumindo-a
como fator de desenvolvimento individual e de grupo. Houve oficinas, apresentações
artísticas, palestras com atletas olímpicos e contação de histórias, criando ambientes
festivos em que se celebra a leitura, o esporte, a solidariedade, a união e a cooperação.



Realização do Momento Cívico, espaço planejado para que os alunos exerçam sua
cidadania, cantando o Hino Nacional e o Hino do Mackenzie. Na oportunidade, a cada
semana, um tema é preparado e apresentado pelos alunos, ampliando seus
conhecimentos sobre as datas cívicas e comemorativas, finalizando sempre com uma
oração de agradecimento a Deus.



Premiação da turma vencedora na GIMACK com um Day Camp no Acampamento
Aruanã.



Serviço de orientação para o vestibular – o apoio aos alunos para o vestibular tem sido
constante e é realizado em diversas frentes: programa “Carreira em Debate”, programa
“Conhecer mais para escolher melhor”, GEA (Grupo de Estudos Avançados) e boletins
informativos.



Realização de Certificação no Exame Cambridge English para alunos do 9º ano do
Ensino Fundamental II e todas as séries do Ensino Médio (PET, FCE e CAE), com
curso preparatório gratuito oferecido pelo colégio.



Realização de Intercâmbio Cultural realizado na Universidade do Minho, em Portugal,
dando aos alunos a oportunidade de vivenciar o ambiente acadêmico europeu e
conhecer diversos cursos universitários. Programa de intercâmbio para a Inglaterra
realizado com alunos do 8º e 9º anos.



Realização de Feira de Instituições Internacionais, aproximando nossos alunos de
renomadas universidades de diversos países, com o intuito de orientá-los sobre o
processo de aplicação para tais instituições, bem como informações sobre bolsas de
estudos.



Nosso colégio sediou a final nacional do EF Challenge. A aluna Bárbara Aidar ganhou a
competição nacional, premiada com a participação no programa de Líderes Jovens em
Nova Iorque, com tudo pago.



Participação do EPIS, a mais abrangente classificação mundial de nível de
conhecimento em língua inglesa, utilizado como parâmetro mundial pela ONU.



ICLOC, maior evento de práticas pedagógicas, foi sediado em nosso colégio.



Diversas palestras com profissionais de renomadas instituições internacionais, como
CalArts, EF, entre outras, sobre temas diversificados na área da formação internacional.



Participação de alguns alunos no Projeto Amazon Vida, o que lhes proporcionou
experiências maravilhosas, pois conheceram outras realidades brasileiras e puderam
ajudar as comunidades ribeirinhas.



Ampliação do Programa de Inclusão com tutoria aos alunos com necessidades
especiais na Educação Infantil e Ensino Fundamental II.



Capacitação de 80% dos professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II
para o trabalho com crianças com necessidades especiais.



Premiação da Gimack para a Educação infantil com o Show da dupla Patati Patatá, no
dia 28/11 e, para o Ensino Fundamental I, um Day Camp no Acampamento Aldeia com
a turma vencedora.



Realização do Musical da Educação Infantil com o tema: "Mack pelo mundo - Sê tu uma
bênção", com a apresentação dos alunos da Educação Infantil compartilhando vivências
e aprendizados sobre turismo sustentável e empatia.



Implantação do Projeto MackMobile, que coloca à disposição de professores e alunos
novas ferramentas e linguagens, por meio da aquisição de dispositivos móveis e
ampliação da rede sem fio, promovendo a ampliação da sala de aula para o processo
de ensino e aprendizagem alinhados ao currículo e ao material do SME.



Formação dos professores para o uso do iPad em sala de aula e para ampliação do uso
de ferramentas de comunicação e colaboração do ambiente virtual de aprendizagem
Moodle.



Publicação das notícias e eventos nas redes sociais do colégio (Facebook e Instagram).



Implantação de um aplicativo / sistema de comunicação entre o colégio e os pais por
meio de dispositivos móveis (envio de circulares, enquetes e eventos).



Investimos na metodologia do Ensino Híbrido com foco na personalização do ensino,
tornando o processo de aprendizagem tão importante quanto o produto final,
mensurando a aprendizagem e orientando os professores a conduzir seu processo de
ensino pelos resultados obtidos pelos alunos a partir de ferramentas como o
questionário do Moodle, o aplicativo Matific ou aplicativos como o Socrative ou o
Kahoot.

Há também algumas novidades e mudanças para o ano de 2018 e queremos compartilhar com
as famílias mackenzistas.


Substituição das lousas das salas de 1º ao 5º ano para melhor utilização dos projetores
interativos.



Aquisição de dispositivos móveis com o objetivo de ampliar o uso no currículo em todas
as áreas do conhecimento.



Uso do questionário Moodle para avaliações diagnósticas e formativas, cujas notas
serão encaminhadas diretamente ao nosso terminal informativo acadêmico.



Mudança do Portal, com o intuito de facilitar e aprimorar a comunicação entre o colégio
e a comunidade mackenzista.



Ampliação da publicação das notícias e eventos nas redes sociais do colégio (Facebook
e Instagram).



Construção do Espaço Maker para atendimento aos alunos da Educação Infantil e
Ensino fundamental I.



Parceria com a Faber Castell para potencializar a criatividade e o acompanhamento
pedagógico junto ao trabalho realizado no Espaço Maker para o 1º ano.



Reforma e ampliação do espaço de acolhimento de entrada e saída para os alunos da
Educação Infantil e 1º ano (Aquário).



Implantação de um programa de ensino de programação (Everyone Can Code) para os
1os e 2os anos.



Implantação de espaço exclusivo para os jornais Macknífico e Macknário e também
Clube Filatélico (destacamos a alegria da comemoração dos 10 anos do Jornal
Macknífico).



Construção do laboratório de Matemática para o trabalho pedagógico com materiais
concretos, atendendo aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.



Contratação de uma Orientadora Pedagógica para atendimento ao Programa de
Inclusão em toda a Educação Básica.



Middle School



O projeto “Mãos Dadas”, que consiste na preleção e discussão de assuntos relevantes
para a família e para o estudante, terá continuidade em 2018 e contamos com seu
envolvimento.

Em 2018, a equipe técnica pedagógica terá as seguintes mudanças:
Coordenação da Educação Física:
– Prof. Adriano Bareia Francisco em substituição à Prof.ª Maria Ignez de Godoy Giandalia
(destacamos nosso agradecimento pela vida da Prof.ª Ignez e pelo o trabalho profícuo
realizado entre nós).
Coordenação do Ensino Fundamental I:
- Prof.ª Eleir Parra Morales Evangelista
Desejamos que, em 2018, a parceria já existente entre família e escola seja ainda maior e
permaneça como referencial para nossos estudantes, de modo que, ante à coerência entre
esses dois pilares, eles cresçam como cidadãos empreendedores, éticos e solidários.
Agradecemos aos senhores a confiança em nossa Instituição e esperamos tê-los conosco em
2018.

Atenciosamente,

Prof.ª Sueli Silva de Almeida
Diretora do Ensino Básico
Colégio Presbiteriano Mackenzie – São Paulo

