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O início do novo ano letivo tem sido bastante movimentado. Os alunos se adaptaram rápida e
alegremente, apesar do contínuo uso de máscaras e da necessidade de manter o distanciamento
social. Entretanto, com a chegada da variante Delta, que em 15 de agosto já era responsável por
56,6% das infecções de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, todos nós precisaremos ser ainda
mais cautelosos para ajudar a evitar sua propagação. 

A OLM se orgulha de ser uma escola inclusiva. Com o início dos Jogos Paralímpicos na última
terça-feira em Tóquio, falei com nossos alunos do Middle e do High School sobre um atleta
americano, Matt Simpson, jogador de Goalball. Ele é deficiente visual extremo, mas diz que
"Como pessoa com deficiência, tenho plena consciência do fato de que minha maior força é
minha mente. Eu sou cego e lido com várias limitações. Mas a educação é a maneira mais fácil de
maximizar minhas vantagens". 

Católico, Matt Simpson acredita que sua fé e seu relacionamento com Deus lhe deram força para
enfrentar sua deficiência. Ele diz: "Quero amar as pessoas em seus erros, mesmo sendo tão
abençoado e confiando na generosidade dos outros. Não há um dia em que eu não experimente
um momento em que precise da assistência de outra pessoa, e esta não é apenas a realidade da
cegueira, mas também, é claro, da vida". 

As palavras e ações de Matt Simpson devem inspirar a todos nós. Esperemos que ele e sua
equipe ganhem uma medalha de ouro em Tóquio após seu sucesso com a medalha de prata no
Rio de Janeiro em 2016. 

Uma palavra do nosso Head of School, Mr. Craig Woollard

Datas Importantes 

2 - Virtual University College Fairs
7 - Dia da Independência - feriado
18 - Clean Up Rlio
24 - Aniversário da OLM
25 - Drive-Thru Parish Fair
27 - Half Day (MS e HS)
2/10 - SAT na OLM

https://www.youtube.com/watch?v=-pMdJ7u_rag


Há treze anos, a OLM se empenha para conscientizar nossa
comunidade sobre os perigos à vida marinha. 

Junte-se ao CLEAN UP RIO na proteção dos animais
marinhos e do mundo aquático:

Data: 18 de setembro
Horário: das 9:00 às 12:00
Local: Av Atlântica, 2600, em frente ao Hotel JW Marriott

COMMUNITY SERVICE: 
Unidos pelo Oceano

Vídeo de 2020 

Torne-se um Especialista em
Meio-ambiente e

Sustentabilidade e um Líder
Ambiental na Década do

Oceano!
 

Mais informação em:
 

www.unidospelooceano.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=D2giVH2WOP8&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=D2giVH2WOP8&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=D2giVH2WOP8
http://www.unidospelooceano.com.br/


SNHS  - Chapter Excelsior

10th: Júlia Vianna Rocha
          Beatriz Osório Guimarães
          Camilla Sarti Bruno Sant’ Anna 
          Catarina de Albuquerque Mello da Costa

11th: Enzo Gurgel Torres
          Marina Aguilar Itzaina
          Valentina de Andrada
          Maria Carolina Perico Perez

12th: Sofia Tenório del Campo B. Feinstein (Alumni)

NJHS - Chapter Excalibur

 7th: Renata de Oliveira Allevato
         Júlia Miranda Toledo
         Maria Manuela Chermont de Britto Santos Pereira
         Eduarda Rebello Dutra
         Gabriela Xavier da Silveira Calazans Velasco

8th: Tabatha Duarte Albertassi
        Beatriz Camillo Coura Campos Cardoso
        Letícia Albagli Gentil Machado

9th: Ravi Oliveira Nedungadi 
        Maria Antonia Miura Francisconi Serran

Nossos Membros:

HONOR SOCIETIES

Desde 1921, a National Honor
Society destaca alunos notáveis do
High School que demonstram
excelência acadêmica, liderança,
serviço e caráter. 

A National Junior Honor Society foi
criada em 1929 a fim de ajudar a
reconhecer e promover o
desempenho dos alunos do Middle
School nas mesmas áreas.

Ms. Joana Sherrill entrevista alguns membros da 
 Senior National Honor Society 

https://youtu.be/LVAyvfm3q9s
https://youtu.be/LVAyvfm3q9s


As crianças pequenas aprendem de uma forma muito
diferente quando comparadas aos adultos. Grande
parte do aprendizado acontece a partir do
desenvolvimento da imaginação, da observação das
experiências concretas e através das interações com
outras pessoas e também com seus próprios
sentimentos. Brincar é o que une as partes lógicas e
criativas de seu cérebro. 

INICIAMOS UM NOVO ANO ESCOLAR E
AS CRIANÇAS DO PRE-SCHOOL ESTÃO
PRONTAS PARA BRINCAR, EXPLORAR,
EXPERIMENTAR, SOLUCIONAR
PROBLEMAS …. E SEREM MUITO BEM
SUCEDIDAS!

Uma médica do Senior Kinder
trabalhando no  Play Hospital.

Crianças de todas as idades podem se beneficiar de mindfulness.

Nossos alunos do Pre-Nursery
e do  Nursery podem dar uma
mãozinha com os trabalhos de
casa! 

Phonics no Junior Kinder:  um  
 Show & Tell especial com
palavras que rimam - star/car;
hat/cat; frog/dog; toy/boy.

Autorretratos do Senior
Kinder: nem Vincent Van
Gogh teria feito melhor!

Aprendendo sobre higiene: as
crianças do Nursery se
divertiram dando banho e
escovando os dentes dos seus
bebês!



Semana passada os professores do Elementary School
concluíram a formação em Aprendizagem Baseada em
Projetos (PBL) pelo PBLWorks Institute e estão
planejando novos projetos para o ano letivo.  A partir de
setembro, os professores assistentes também serão
formados e, assim, estarão totalmente preparados para
ajudar os professores e, mais importante ainda, os
nossos alunos, com os projetos. 

QUE DIFERENÇA COMEÇAR UM NOVO
ANO LETIVO COM NOSSOS ALUNOS DO
ELEMENTARY SCHOOL NO CAMPUS!

Nossos alunos estão de volta às suas salas de aula , aprendendo
com os colegas de turma, brincando com os amigos durante os
intervalos e voltando a se servir na cafeteria, com novas opções
de pratos. 



Liderança 
positiva

Empatia

 
MIDDLE SCHOOL E STUCO

 

O que esperamos dos
representantes de

turma?

compromisso em garantir um
ambiente de aprendizagem
positivo para todos; 
enfoque na aprendizagem;
respeito pelas regras da
Escola;
alunos responsáveis pelo seu
próprio sucesso;
desafios e persistência;
confiança;
negociação bem-sucedida de
situações difíceis.

É nisso que acreditamos:

ResiliênciaComunicação
não-violenta



A maioria dos nossos alunos está de volta ao campus,
o que torna o ensino e a aprendizagem muito
melhores, para não falar dos benefícios de conviver
com os colegas;
a OLM irá reabrir como centro de testes do SAT;
o High School tem novas eletivas este ano: Drama,
Programação, e aulas preparatórias para o ENEM;
a OLM será co-anfitriã de duas Feiras Universitárias
Virtuais no dia 2 de Setembro.

 
 

O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DA
NORMALIDADE NO HIGH SCHOOL... 

Ano intenso pela frente

Variedade de escolhas e de diferentes áreas de interesse =
estudantes totalmente empenhados na aprendizagem.



Quanto mais cedo as crianças aprendem
sobre  lógica da computação, mais rápido
desenvolverão a criatividade, o trabalho
em equipe e habilidades de programação.

NOSSOS ALUNOS DO JK E DO SK
AGORA TÊM AULA DE 
DIGITAL EDUCATION!

https://youtu.be/JztsQXH6AF8
https://youtu.be/JztsQXH6AF8


16ª edição dos Jogos Paralímpicos;
4.520 atletas de 163 países;
Someity, o nome do mascote, vem de someiyoshino, uma
variedade de flor de cerejeira + a expressão inglesa so
mighty (muito poderoso);
o símbolo paralímpico (três arcos), ou os três Agitos (do
latim "Eu, em movimento") rodeiam um ponto central e
simbolizam o movimento de reunir atletas com
deficiência de todos os cantos do mundo para competir;
a equitação é o único desporto artístico no programa dos
Jogos Paralímpicos (equipe, individual e estilo livre);
vários atletas paralímpicos que participam em Tóquio
são também profissionais de saúde da linha da frente na
luta contra a pandemia do coronavírus;
para ajudar os deficientes visuais a reconhecer as
diferentes medalhas paralímpicas de Tóquio 2020 pelo
toque, foi incluída uma série de reentrâncias circulares na
lateral das medalhas. Uma reentrância = ouro, duas =
prata e três = bronze;
um número recorde de atletas femininas competirá nos
Jogos Paralímpicos de Tóquio: 40,5% de todos os atletas
serão mulheres;
O Comité Paralímpico Internacional espera que esta
edição seja a mais global de todas, uma vez que os
destaques do evento serão transmitidos gratuitamente
em 49 países da África Subsaariana.

Referência: https://today.in-24.com/sport/News/105136.html
(adaptado)

ALGUMAS CURIOSIDADES SOBRE OS
JOGOS PARALÍMPICOS DE TÓQUIO

https://www.youtube.com/watch?v=OjIP9EFbcWY
https://www.youtube.com/watch?v=OjIP9EFbcWY


Primeiro dia de pintura do
1st Grade

 
A SALA DE ARTES VOLTOU!

 

Estamos
extremamente
animados com a volta
da Sala de Arte.
Alguns ajustes ainda
estão sendo feitos,
mas os alunos já
estão aproveitando e
criando no nosso
espaço!

O 4th Grade pintando paisagens com
matizes e sombras

O 2nd Grade e suas colagens
inspiradas em Mary Blair 

 



EX-ALUNOS E FUNCIONÁRIOS

Ms. Natália Guedes,
Alumni - do PN ao 10th Grade - Class of 2021

Mr. Rafael Silva,
Professor do High School 

Mr. Jean Iglesias,
Departamento de Nutrição

Mr. William Souza
Chefe da Portaria

https://youtu.be/ItS66dWFF4I
https://youtu.be/1XI1grBBYWw
https://youtu.be/UBlrR34c8Z0
https://youtu.be/UBlrR34c8Z0
https://youtu.be/1XI1grBBYWw
https://youtu.be/ItS66dWFF4I
https://youtu.be/AVk9tdr5uEQ
https://youtu.be/AVk9tdr5uEQ


Estamos extremamente orgulhosos da participação
dos nossos alunos no projeto Mi Casa, Tu Casa, uma
parceria do Joca, ACNUR, e Hands On Human
Rights. As doações de livros e as cartas dos alunos
da OLM foram enviadas para Boa Vista, Roraima,
onde duas bibliotecas foram abertas em centros de
acolhimento. 

 
MI CASA, TU CASA

 

O Projeto em Números:

40.000 alunos envolvidos
no Projeto;
80 escolas públicas e
privadas;
37.000 livros em
português e espanhol;
4.600 cartas.

 


