
Palavra da Direção
Em maio, iniciamos as comemorações do aniversário
de 90 anos da nossa escola. Não há palavras que
possam expressar com perfeição a nossa gratidão por
todos aqueles que ajudaram a consolidar esta que é
uma das mais tradicionais instituições de ensino de
São Paulo. Merece ser lembrada a colaboração de
todos os fundadores, funcionários, professores,
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SIMULADO ENEM

Em abril, os alunos do Ensino Médio e do 9º Ano tiveram a
oportunidade de conversar com seus colegas mais velhos, alunos
do Liceu de diferentes gerações que, com muito boa vontade,
dedicaram uma parte de seu tempo para vir à escola para
compartilhar com os mais jovens suas experiências.

coordenadores e diretores que fizeram parte da nossa
história. E um agradecimento muito especial a todas as
famílias de todas as gerações que nos escolheram
como parceiros na educação e formação de seus filhos.
Juntos, faremos com que as próximas gerações de
nossos alunos continuem a participar efetivamente do
desenvolvimento do Brasil.

0ANOS

Ensinando

gerações

No dia 5 de maio, dezenas de alunos do Liceu e de outras escolas
vieram fazer o Simulado Aberto ENEM Compacto, organizado
pelo SistemaAnglo de Ensino para que os alunos possam treinar e
avaliar como está sua preparação para o ENEM e os exames
vestibulares que se aproximam.

DIA DAS MÃES

Na véspera do Dia das Mães, em um encontro marcado por muita
ternura, os alunos da Educação Infantil e do 1º Ano entregaram
para suas mães presentes feitos por eles mesmos, como
retribuição por tudo o que elas fazem por eles. Elas adoraram!

MUSEU DO FUTEBOL

Enquanto o Brasil inteiro entra no clima da Copa das Confede-
rações e da Copa do Mundo de 2014, nossos alunos do Ensino
Fundamental II fizeram uma visita ao Museu do Futebol e
puderam conhecer mais do esporte mais popular do mundo.
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FEIRA DE CIÊNCIAS

Em maio, tivemos mais uma edição de nossa Feira de Ciências.
Nossos alunos tiveram a oportunidade de exercitar sua
criatividade, com os grupos escolhendo os temas de seus
trabalhos. O resultado foi uma variedade muito grande de
assuntos, como desastres naturais, filmes de ficção científica,
personagens históricos da Ciência, experimentos surpreen-
dentes com objetos do nosso dia a dia, propriedades dos
alimentos, fotografia e meio ambiente. Quem andava pelos
corredores da escola percebia o entusiasmo com que os alunos
davam as explicações e o interesse dos visitantes com os
trabalhos. Quem perdeu a oportunidade de visitar a escola nesse
dia pode conferir tudo o que aconteceu na Feira na reportagem
feita no site da escola, que contou inclusive com um vídeo.

No dia 17 de maio, aniversário do Liceu, muitas coisas acontece-
ram na escola: foi feita uma exposição de fotos de diferentes
épocas do Liceu e os alunos receberam um doce com um cartão
comemorativo e mais uma cópia de reportagem feita pelo Jornal
S. Paulo Zona Sul sobre o Liceu. Além disso, a página da escola no
facebook trouxe notícias sobre os 90 anos da Instituição e
recebeu um número recorde de acessos.

Veja a cobertura
completa em
nosso site!

fique ligado!
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