
A escrita na educação infantil: sim ou não? 

Poliedro 

23 Agosto 2016 | 08h41 

 

Um tema de grande discussão entre os profissionais especialistas 

em Educação Infantil é o que irei abordar. Trata-se da escrita nesse 

segmento, que vamos olhar não como uma antecipação da 

alfabetização e sim como uma rica experiência, na qual a criança 

tem a oportunidade de grafar, refletir, repensar e colocar em prática 

tudo o que já sabe sobre a escrita. 
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Em seu livro Psicogênese da língua escrita, Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky defendem a importância de: “[…] uma alfabetização 

contextualizada e significativa através da transposição didática das 

práticas sociais da leitura e da escrita para a sala de aula e 

considera a descoberta do princípio alfabético como uma 

consequência da exposição aos usos da leitura e da escrita  que 

devem ocorrer de uma forma reflexiva a partir da apresentação de 

situações problemas nas quais os alunos revelem 

espontaneamente as suas hipóteses e sejam levados  a pensar 

sobre a escrita […]”.Partindo dessa premissa, grande é a 

importância de a criança estar em contato com o processo de 

escrita desde a educação infantil. Mesmo não a apresentando de 

forma convencional, ela vai refletindo sobre os momentos não só de 

escrita, mas também de linguagem e adquirindo conhecimentos 

cada vez mais significativos. 

A fundamentação teórica da Coleção Gressus, material criado para 

a Educação Infantil do Sistema de Ensino Poliedro, destaca que: “o 

(a) professor (a) deve criar instrumentos para avaliar as escritas 

periodicamente: perceber o que a criança demonstra saber, 

registrar os conhecimentos estruturados no processo de aquisição 

da linguagem escrita, organizar um quadro com o nome de todas as 

crianças, e os pontos avaliados, bem como a hipótese de escrita em 

que a criança se encontra”. Para o professor, cada produção da 

criança é uma forma de analisar em que momento da escrita ela 

está e quais são as intervenções necessárias para que ela avance 

nesse processo de forma espontânea e significativa, colocando em 

prática todo o repertório que já possui. 

Outro aspecto importantíssimo é garantir que a criança se 

desenvolva em ambiente letrado. O constante contato com livros, 



gibis, revistas, cartazes, fichas, alfabeto em exposição, alfabeto 

móvel, números, jogos e brincadeiras faz com que a reflexão seja 

frequente e o avanço na escrita e linguagem oral, cada vez mais 

evidenciado, e realmente internalizado, no que se refere aos 

aspectos qualitativos e quantitativos. 

Embora pequena, a criança precisa ter a oportunidade de acesso a 

textos de qualidade, suas produções devem ser valorizadas e todo 

o seu desenvolvimento reconhecido. Ela tem o direito de se 

desenvolver em um ambiente que ofereça conhecimento, 

brincadeiras e muita alegria, que serão fundamentais para o seu 

desenvolvimento futuro. 

Por Letícia de Azevedo. 

Consultora Pedagógica do Sistema Poliedro. 
 
 

Projeto resgata história do Vale do Paraíba 

21 Junho 2016 | 13h46 

Alunos do Colégio Poliedro, de São José dos Campos (SP), 

compartilham relatos de moradores da região, por meio do projeto 

Linhas do Vale 

Algumas histórias ficam apenas na memória de um pequeno grupo 

de pessoas. Outras, no entanto, são compartilhadas e podem 

alcançar uma grande audiência. É o caso da vida deJarbas Dias 

Ferreira, veterano da segunda guerra mundial, nascido em Mogi 

das Cruzes (SP), em 1921. No Vale do Paraíba, morou em Jacareí 

entre 1926 e 1934. Posteriormente, foi residir em São José dos 

Campos, cidade onde vive até hoje.  

http://linhasdovale.com.br/#!jarbas-ferreira/ic0v0
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Na década de 30, São José era uma cidade muito pobre, de acordo 

com Jarbas. Era bastante elevado o número de tuberculosos que 

não encontravam vagas nos sanatórios e nem podiam pagar pelos 

tratamentos em Campos do Jordão e que, por isso, morriam nas 

ruas. Apesar da triste memória, Jarbas elogia o clima e as pessoas 

que viviam na cidade, apontando essas duas características como 

grandes motivos para ele continuar morando em São José dos 

Campos.  

 

Alunos entrevistam Jarbas Dias Ferreira, veterano de guerra que 

hoje mora em São José dos Campos-SP 

As histórias e as memórias de Ferreira e de outros moradores do 

Vale do Paraíba, que não estão descritas em nenhum livro, foram 

compartilhadas por meio de textos e vídeos e apuradas por 

estudantes do Colégio Poliedro, de São José dos Campos. A 

iniciativa faz parte do projeto Linhas do Vale, que tem como objetivo 

resgatar a história da região socioeconômica localizada no eixo Rio-
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São Paulo, por meio de relatos e das lembranças dos próprios 

moradores. 

O trabalho, desenvolvido por alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental II, auxilia a compreensão do Vale do Paraíba sob uma 

perspectiva dinâmica e acessível. “O objetivo do projeto é valorizar 

a memória e a identidade, além das tradições e cultura da região. 

Os alunos se mostram muito empenhados nesta ação”, descreve a 

coordenadora do projeto na área de História, professora Érica Turci. 

A iniciativa buscou inspirações no Museu da Pessoa, um museu 

virtual e colaborativo que tem como objetivo registrar, preservar e 

transformar em informação, histórias de vida de toda e qualquer 

pessoa da sociedade. “O trabalho vem de uma longa discussão 

sobre o papel da História dentro da escola. A ideia principal foi 

tratar conceitos de identidade e memória”, aponta o coordenador do 

Ensino Fundamental II do Colégio Poliedro, Kadu Lambert. 

 

Alunas entrevistam Seu Nego, mestre de Moçambique que mora 

em Jacareí-SP 
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A metodologia utilizada também é bastante diferenciada. 

“Aplicamos um método de pesquisa chamado história oral, que 

utiliza a entrevista para descobrir novos dados sobre a História. 

Ouvimos os entrevistados e comparamos tudo com documentos 

históricos”, conta Érica. 

Para conhecer melhor o Linhas do Vale e acompanhar os relatos 

dos moradores da região, acesse o 

site http://www.linhasdovale.com.br/,  ou a 

página https://www.facebook.com/linhasdovale?fref=ts ou siga 

@linhasdovale no Instagram. 

 

 

Os benefícios do teatro para estudantes 

   
Poliedro 

19 Abril 2016 | 13h58 

 

Ser um rei, um mendigo, um palhaço, um operário, um professor, 

um empresário… A linguagem do teatro ajuda a experimentar, por 
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meio da representação, outras realidades e infinitos pontos de vista 

e pode ser utilizada em qualquer lugar, inclusive em sala de aula. 

Comprovadamente, a inclusão das artes cênicas no cotidiano 

escolar traz grandes benefícios para os alunos. Essa prática 

desenvolve técnicas de oratória e retórica, a expressão corporal, a 

interpretação de texto, estimula a criatividade e ainda proporciona 

acesso a grandes clássicos da dramaturgia mundial e nacional. Por 

isso, uma parcela representativa de escolas já aderiu a essa 

atividade, seja dentro das aulas rotineiras ou como atividade 

extracurricular. 

De acordo com Rodolpho Pinotti, professor de Teatro do Colégio 

Poliedro de São José dos Campos, o exercício dramático é indicado 

para todas as idades, da Educação Infantil ao Ensino Médio, e 

ajuda na formação da personalidade do estudante, enquanto ser 

humano. “Estudantes que praticam esta arte tendem a ponderar 

mais as situações cotidianas, pois percebem que sempre existirá 

outra maneira de enxergar a mesma coisa. A prática do teatro 

amplia a capacidade de leitura do mundo e desenvolve a reflexão 

crítica”, aponta Pinotti. 

Especificamente para crianças, o teatro é muito importante e pode 

ser trabalhado de diversas maneiras em sala de aula, já que 

desperta um universo lúdico, fundamental para o desenvolvimento 

da criatividade e do despertar do interesse nas atividades. Outro 

ponto interessante de incluir o teatro no cotidiano escolar, afirma o 

professor, é que a prática reúne as pessoas para celebrar a 

humanidade por meio da arte. 

Segundo Pinotti, o exercício dessa arte coletiva tem como pré-

requisito a prática da generosidade. “Costumo dar o exemplo de 

que o generoso não é aquele que doa uma blusa velha para alguém 



que passa frio, generoso é aquele que doa sua melhor blusa, 

independente de quem seja”, diz o professor. 

 

Arte na escola 

O Colégio Poliedro de São José dos Campos desenvolve atividades 

teatrais dentro do currículo do Ensino Fundamental, por meio dos 

chamados Ciclos de Leitura. São realizadas leituras dramáticas de 

clássicos como Romeu e Julieta, de Shakespeare, Édipo Rei, de 

Sófocles, ou mesmo a Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. 

As turmas sentam em círculos e leem, interpretam e encenam as 

obras. “Essa atividade faz com que os estudantes tenham mais 

facilidade de compreensão das cenas e das histórias. Os alunos 

ficam entusiasmados, pois o teatro é libertador e quebra as 

barreiras das salas de aula entre professores e estudantes”, 

ressalta Pinotti. 

O Colégio Poliedro também possui turmas específicas de teatro em 

suas atividades extracurriculares. Anualmente, ocorre também o 

Festival de Teatro do Poliedro, chamado no ano passado de Noites 
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de Teatro. Entre as peças encenadas pelos alunos nos ciclos estão 

o Fantástico Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira; A viagem do 

Capitão Fracasso, inspirada no filme “A Viagem do Capitão 

Tornado”, do diretor italiano Ettore Scola; e “Alice no País das 

Maravilhas”. 

  

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se 

às Unidades Sedes do Poliedro. 
 
 

Timidez no ambiente escolar 

  

Poliedro 

12 Abril 2016 | 15h14 

Para pedagoga do Sistema de Ensino Poliedro, a dificuldade de 

interação merece atenção quando compromete o rendimento 

escolar 

Geralmente a preocupação de pais e professores é dirigida às 

crianças mais desinibidas e arteiras. Porém, é preciso ficar atento, 

pois por trás do comportamento impecável de alguns alunos pode 

existir um problema em potencial no rendimento escolar. 

Leticia de Azevedo, pedagoga e consultora pedagógica do Sistema 

de Ensino Poliedro, explica que a razão do isolamento, dos alunos 

mais tímidos, envolve diversos fatores pessoais e psicológicos e, 

neste cenário, a postura dos educadores torna-se decisiva. “A 

timidez é uma característica que permeia todas as idades e 

segmentos. Bem trabalhada no ambiente educacional, proporciona 

uma maior chance de, com o passar do tempo, o aluno adquirir uma 
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maior autoconfiança em si e também respeito e credibilidade no 

outro”. 

A causa do comportamento introspectivo de um aluno, muitas 

vezes, está relacionada à falta de confiança na hora de se 

expressar, ou não conseguir dizer suas dúvidas quando enfrenta 

dificuldades. “Isso acontece, pois eles tendem a valorizar demais a 

opinião de colegas mais extrovertidos e deixam a sua de lado, 

temendo se expor e não contribuir”, conta a pedagoga. 

Dessa forma, um ambiente de aprendizado acolhedor, aberto a 

diferentes opiniões, é importante para encontrar o equilíbrio entre a 

condição do aluno e a necessidade de fazer com que ele interaja e 

seja atuante em aula. “O professor não deve expor os alunos em 

momento algum, ao contrário, deve valorizar cada participação, 

mesmo que bem pequena e dessa forma a confiança em si e no 

outro vai crescendo e criando um clima mais harmônico e 

equilibrado”, afirma Leticia. 

 

  

http://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-dos-colegios-poliedro/wp-content/uploads/sites/240/2016/04/iStock_000081756495_XXXLarge.jpg


Incentivando a participação dos alunos tímidos 

O processo de educação deve ser sempre participativo. Uma boa 

maneira para fazer com que os alunos se sintam mais à vontade é 

convidá-los para participar das atividades inseridas dentro da rotina 

em sala de aula. “Isso impede que eles sejam surpreendidos com 

situações onde não estejam minimamente preparados para se 

exporem, pois certas surpresas podem causar a retração”, comenta 

Leticia. 

Planejar aulas com dinâmica de grupo também pode ser a chave 

para evitar as famosas “panelinhas”. “Organizar a sala de aula para 

favorecer o contato entre os alunos pode ajudar muito, além de 

facilitar a interação entre eles. Dessa forma, é possível também 

diversificar a composição dos alunos dentro dos grupos de 

trabalho”. 

Porém, nem sempre a melhor opção é agrupar tímidos e 

extrovertidos. “O importante é promover várias situações para que 

todos os alunos se conheçam”. Outro caminho é explorar o talento 

do estudante em aulas, como uma forma menos assustadora de 

envolvê-lo sem a ameaça do medo de errar. “Uma vez que estejam 

mais confortáveis em falar, eles podem, aos poucos, ficarem mais 

confiantes em compartilhar suas ideias e pensamentos também”, 

conta a pedagoga. 

Após esses incentivos, vale lembrar que elogiar as produções, e 

mostrar que percebe e valoriza o desenvolvimento intelectual e o 

crescimento comportamental, é fundamental como forma de 

estimular ainda mais participação do aluno. “É importante que os 

professores reforcem a autoestima e a participação, porém 

respeitando o tempo de cada indivíduo”, conclui Leticia. 



Sistema de Ensino Poliedro 

 

 
 

Dia Nacional de Combate ao Bullying: dicas 
de prevenção 

Poliedro 

05 Abril 2016 | 16h37 

O Dia Nacional, que será celebrado na quinta-feira, 07 de abril, 

alerta para importância da conscientização no ambiente escolar 

sobre os malefícios deste comportamento 

 

Antes tabu nas escolas, o termo bullying, de origem inglesa, tem 

ganhado cada vez mais espaço no cotidiano escolar.  Os atos de 

intimidação sistemática, geralmente gratuitos, costumam ser 

praticados de forma repetida, continua e intencional, contra 

qualquer pessoa, em qualquer lugar, inclusive nas redes sociais. 

Para o gestor educacional do Sistema de Ensino Poliedro, Altamar 

de Carvalho, o caminho para a prevenção deste tipo de agressão 
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se dá pelo investimento em um ambiente escolar favorável à 

comunicação, respeito às opiniões e diferenças entre os alunos. 

“O convívio escolar envolve os primeiros e importantes vínculos 

entre crianças e jovens de diferentes grupos e é a partir disso que 

eles passam a enfrentar os desafios e as dificuldades que envolvem 

a convivência coletiva”, explica. 

A escola que estiver preparada, com ações tanto preventivas 

quanto interventivas, certamente terá um combate 

eficiente.Pensando nisso, o Sistema de Ensino Poliedro sugere 

algumas soluções aplicáveis para a diminuição de problemas 

decorrentes dessa prática, dentro e fora do ambiente escolar. 

“A escola deve adequar o ambiente valorizando a 

diversidade.  Promover campanhas preventivas como debates e 

praticar ações com mobilização de toda a comunidade escolar, 

professores, coordenadores, pais e alunos podem ajudar muito a 

reduzir a incidência das agressões”, conta. 

Segundo ele, ouvir e saber de que forma ocorreram os atos 

repetitivos de maus tratos são alguns caminhos para estimular o 

diálogo e ajudar na identificação da vítima e do agressor. 

Os pais e a escola devem permitir um ambiente saudável para que 

o estudante consiga se expressar. Além disso, os professores e os 

responsáveis nunca devem incentivar a vítima a pagar na mesma 

moeda”, afirma. 

Ele também ressalta o papel da escola em construir uma 

comunidade na qual todas as relações sejam respeitosas. “Quanto 

mais cedo as noções de ética e de respeito forem discutidas e 

trabalhadas na escola, e também em casa, melhores serão as 

soluções dos problemas de intimidação entre jovens e crianças”. 



Cyberbullying: o inimigo online 

O deboche entre crianças e adolescentes também tem ganhado 

espaço e principalmente gravidade via internet. “A versão online do 

bullying certamente envolve mais vítimas que o bullying tradicional, 

pois com a internet e o celular as mensagens, imagens e 

comentários pejorativos se alastram rapidamente e os efeitos 

podem ser tão graves ou piores”, enfatiza Carvalho. 

Segundo ele, a prática online deve receber o mesmo cuidado 

preventivo do bullying tradicional e a dimensão dos seus efeitos 

deve sempre ser abordada para evitar a agressão. “É importante 

conversar com as famílias dos estudantes e abordar o assunto 

também nas reuniões de pais”, conclui. 

Dicas de filmes sobre o tema 

São vários os filmes que mostram a prática do bullying. No filme 

“Tiros em Columbine”, do diretor e escritor Michael Moore, foi 

relatado um fato verídico com a história dos jovens Eric Harris e 

Dylan Klebold. 

Outros que também exibem a prática são: “A Cela”, “Sociedade dos 

Poetas Mortos”, “Meninas Malvadas” e “Nunca fui beijada”. 

Sobre o Sistema de Ensino Poliedro 

Desde 2001, o Sistema de Ensino Poliedro tem a meta de oferecer 

a melhor experiência educacional a escolas em todo o País. 

Originalmente adotado nos Cursos Pré-vestibular do Poliedro, 

reconhecido pelo alto indíce de aprovações nas melhores 

universidades do País, o Sistema expandiu-se para os Ensinos 

Médio, Fundamental I e II e Educação Infantil, abrangendo, 

portanto, toda a vida escolar do aluno. Atualmente, conta com mais 



de uma centena de unidades parceiras em 95 cidades e 20 estados 

brasileiros. 

Mais informações em www.sistemapoliedro.com.br. 

  

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se 

às Unidades Sedes do Poliedro. 
 
 

As tecnologias e a linha de comunicação 
direta com as famílias 

  
  

Poliedro 

09 Março 2016 | 09h51 

Até o início de 2013 o Poliedro não tinha uma demanda 

estabelecida via Fale Conosco com os departamentos de TI e TE 

por parte do público atendido pelo Sistema de Ensino (alunos, pais 

ou responsáveis, professores e gestores), embora o Fale Conosco 

já funcionasse de forma eficiente, viaweb, para praticamente todos 

os produtos e serviços oferecidos. 

O surgimento do aplicativo P+ no ano de 2013, no entanto, 

reformulou tanto para os departamentos de tecnologia quanto para 

os usuários finais a relação e o contato com a empresa. Na 

realidade, todos os departamentos tiveram um notável crescimento 

no contato direto entre as pessoas que utilizam produtos e serviços 

do Sistema de Ensino Poliedro nas escolas parceiras, assim como 

os colaboradores da empresa no atendimento a elas. 

Passamos a receber diariamente uma crescente quantidade de 

mensagens com dúvidas, problemas, elogios, críticas e comentários 

http://www.sistemapoliedro.com.br/
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que, no geral, expressam tanto o uso e a adesão aos aplicativos P+ 

criados pelo Poliedro quanto a orientação que, proveniente das 

mensagens, auxilia as equipes internas que trabalham neste e em 

outros produtos ou serviços de tecnologia a melhorar o que 

oferecem a todos os usuários. 

 

Acima de tudo, ao criar um canal de comunicação mais eficiente, 

que permite a qualquer pessoa, onde estiver, acessar informações, 

buscar apoio e recursos para seus estudos, acompanhar o 

rendimento individual ou coletivo de alunos, visualizar 

compromissos, criar planos de estudo e outras funcionalidades, 

com direito a reportar falhas, problemas, tirar dúvidas ou buscar 

orientações técnicas e/ou pedagógicas com o envio de respostas 

em 24 horas, o Poliedro não apenas presta um serviço de apoio 
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essencial, mas cria uma sólida ponte que permite constantes idas e 

vindas de todos os envolvidos no processo educacional. 

Um dos elementos fundantes das tecnologias de informação e 

comunicação é o de justamente possibilitar a conexão cada vez 

mais direta, rápida e funcional, além de intuitiva, passível de ocorrer 

a qualquer momento, independentemente do local onde estejam os 

interlocutores. Por isso, tem em sua denominação o adendo de 

Tecnologia de Comunicação e não apenas de Informação, pois 

deve funcionar como canal de dupla via para o ensejo e fomento do 

contato mais frequente e fácil entre pessoas que tenham interesses 

afins. 

Não há nesta comunicação via Fale Conosco, tanto pelo aplicativo 

P+ quanto pela web, o efeito do “telefone sem fio”, já que as 

mensagens e as buscas são personalizadas e, assim sendo, 

encaminham o demandante da informação ao que de fato lhe 

interessa, seja uma informação em formato multimídia para 

esclarecer o aluno em relação a um tema de matemática ou 

geografia ou qualquer tipo de esclarecimento sobre o 

funcionamento do aplicativo, passando pela solução rápida de 

problemas de funcionamento. 

Nos Colégios e Cursos do próprio Poliedro, por exemplo, é comum 

que sejam encaminhadas mensagens que buscam desde 

esclarecimentos simples, como instruções para troca de senha ou 

como baixar o aplicativo, até sugestões dos usuários quanto a 

novas funcionalidades que possam ser inseridas. Todas estas 

comunicações são consideradas e respondidas pelas equipes do 

Poliedro responsáveis pelos serviços. As melhorias sugeridas são 

anotadas e analisadas sempre que as consideramos úteis e 

passíveis de futuras implementações. 



 

A linha direta criada com o Fale Conosco disponibilizado no 

aplicativo P+, que permite ao usuário envio por 

seu smartphone ou tablet, da demanda imediata que surge para ele 
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ou ela, permite as equipes internas do Poliedro responder 

rapidamente as questões levantadas. Isso auxilia os processos 

internos da Editora ao permitir que saibamos a partir da experiência 

do usuário sobre pequenos ou grandes problemas que 

eventualmente surjam e possamos assim corrigi-los com o apoio de 

nossas equipes técnicas. 

Há todo um aprendizado neste contato, o que somente reforça a 

clara intenção e vocação do Poliedro como instituição de ensino 

pois, por meio desta rápida troca de informações, somos levados a 

repensar produtos e serviços e, desta forma, melhorar a relação 

com o cliente final, seja ele o próprio aluno, o professor, o pai ou 

responsável ou o gestor de uma escola parceira. 

Aprender sempre, com eventuais erros ou problemas surgidos, 

sugestões dos usuários para melhorias em nossos produtos ou 

serviços ou mesmo nos elogios e nas críticas que nos são 

enviadas, é o que percebemos no uso deste elemento 

aparentemente tão simples oferecido pelo Poliedro na internet, seja 

via portal ou aplicativo P+. Aperfeiçoar a experiência de uso, 

gerando cada vez mais recursos simples, acessíveis e intuitivos, é o 

que queremos fazer de forma contínua, sempre em busca das 

melhores soluções. 

     Por João Luis de Almeida Machado 

(Supervisor pedagógico em Tecnologia Educacional e curador do 

projeto YouTube Edu) 

  

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se 

às Unidades Sedes do Poliedro. 
 
 



 

Sugestões e práticas para a introdução de 
tecnologias nas escolas 

   
Poliedro 

16 Fevereiro 2016 | 14h55 

Uma questão importante para as escolas no princípio do ano letivo 

refere-se ao uso de tecnologias novas incorporadas ao acervo de 

ferramentas oferecidos pela escola. A contratação de novos 

serviços ou a disponibilização de recursos a partir de iniciativas da 

própria escola ou do sistema de ensino que lhes oferece produtos 

deve sempre ser comunicada, gerar ações de formação para os 

usuários contemplados por estas novas tecnologias e, 

principalmente, estar relacionada às necessidades, ações e 

projetos desenvolvidos pela escola. 

Impor soluções que não foram devidamente estudadas por um 

grupo de pessoas, envolvendo principalmente os interessados 

diretamente no uso de tal ou qual tecnologia, com testes prévios e 

análise de funcionamento e resultados é, verdadeiramente falando, 

um autêntico “tiro no pé”. Por isso, ainda que os vendedores dessas 

facilidades digam maravilhas em relação às mesmas, qualquer 

contratação depende dessa aferição múltipla antes de ser 

contratada. 

Tendo sido comprada uma solução ou serviço, é preciso garantir a 

entrega. Isso significa verificar se as condições técnicas da escola, 

em especial equipamentos e redes, correspondem às necessidades 

dos recursos contratados. 
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Estas são etapas anteriores a qualquer implantação. Nas Unidades 

Sedes do Poliedro são etapas obrigatórias e que levam a 

negociações, em caso de interesse pelos produtos ou serviços, que 

podem se estender por alguns meses antes de se efetivar a 

aquisição. Para o fechamento de qualquer contrato, é claro, 

também são consideradas as condições comerciais e negociado o 

preço. No entanto, o fundamento principal relaciona-se à 

aplicabilidade, à utilidade daquilo que está sendo contratado, se 

será de fato útil para a aprendizagem e o desenvolvimento do 

trabalho escolar para os usuários que irão utilizar tal recurso. 

Como desenvolvedores de recursos de tecnologia, os 

departamentos de TI (Tecnologia e Inovação), TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação) e TE (Tecnologia Educacional) testam 

os produtos externos e internos durante algum tempo, o qual seja 

necessário, antes de levá-lo ao usuário final. 



Ao disponibilizar como ferramenta para professores, alunos, 

familiares ou gestores de escolas, o caminho percorrido 

anteriormente garante que tal produto ou serviço é de interesse, 

funciona bem, está adequado aos pormenores tecnológicos de 

infraestrutura oferecidos em nossas escolas e que, principalmente, 

atende à demanda dos grupos que irão utilizar tais recursos. 

A plena utilização, no entanto, depende essencialmente da escola, 

ou seja, da unidade que contratou estes ferramentais. 

Comunicar de forma plena, atingindo os públicos-alvo, com 

elementos distintos como comunicação visual na escola (banners, 

folhetos, cartazes) ou fora da escola (comoutdoors, por exemplo), 

palestras ou comunicação oral direta aos usuários (para os alunos 

em sala de aula; professores em reuniões com a coordenação; pais 

no próprio ato de matrícula ou em encontros agendados), ou ainda 

contando com formações oferecidas pelos provedores dos serviços 

e produtos, são de grande importância. 

 



O que garante, no entanto, a permanência e a pertinência de um 

aplicativo como o P+, o uso dos materiais em formato digital ou o 

acesso a serviços e produtos no portal é, além da comunicação e 

dos processos formativos, a sensibilização para o uso. 

Os professores, como usuários dessas ferramentas, atingem os 

alunos ao criarem atividades relacionadas a este uso, promovendo 

entre os estudantes, nativos digitais, acesso aos mesmos e a 

familiarização em relação às facilidades oferecidas e às 

possibilidades existentes em tais ferramentas. 

Como disseminadores, os professores precisam que a escola tenha 

em seu quadro profissionais disponíveis para auxiliar, orientar o uso 

para fins pedagógicos, ajudar no processo de inserção destas 

tecnologias ao planejamento e ao cotidiano. Acima de tudo, que 

esses profissionais sejam compreensivos e entendam as diferenças 

entre os docentes, respeitando o ritmo de cada um nesta inserção. 

Os usuários, aos poucos, se apropriarão das ferramentas na 

medida em que estas se revelarem úteis. Depois disso, farão parte 

da rotina e não mais sairão de seu cotidiano. Ter profissionais de 

TE (Tecnologia Educacional) atuando junto aos professores e 

também aos demais grupos de interesse (pais ou responsáveis, 

gestores e alunos) facilita o acesso, promove o uso, gera satisfação 

e melhora a imagem da escola perante a comunidade, seja pelo 

atendimento especializado ou pela incorporação das tecnologias de 

forma inteligente e apropriada às necessidades e interesses 

educacionais de toda a comunidade atendida. 

João Luís de Almeida Machado 

Supervisor pedagógico e curador do projeto YouTube Edu 

  



Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se 

às Unidades Sedes do Poliedro. 
 
 

A importância das atividades 
extracurriculares para a formação do aluno 

   
Poliedro 

03 Fevereiro 2016 | 11h25 

Observa-se, há algum tempo, que um número cada vez maior de 

escolas tem oferecido oportunidades de aprendizado além da grade 

curricular normal. 

De fato, o que vemos hoje é que realmente os melhores Colégios 

oferecem um conjunto de atividades extracurriculares para, junto 

com as matérias básicas, garantir ao aluno um ensino de qualidade. 

São tempos de inovação, de rever antigos métodos de ensino e de 

promover um ensino diferenciado para que o conhecimento seja 

melhor absorvido pelo estudante. E não se trata apenas de fornecer 

mais informações. 

Os estudantes de hoje, desde o início do Ensino Fundamental, 

vivem cercados por tecnologia e têm acesso aos mais diversos 

tipos de conteúdo e informações, de forma rápida e em qualquer 

lugar. Trata-se, portanto, de fornecer através de tais atividades 

ferramentas para, entre outros pontos, estimular a capacidade de 

pensar, refletir e desenvolver soluções com criatividade. 
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Alunos participam do módulo de Teatro no Colégio Poliedro 

O Colégio Poliedro oferece atividades (módulos) em diversas áreas 

com o intuito de aprofundar todo o conhecimento adquirido dentro – 

e fora – da sala de aula. As atividades também contribuem 

diretamente para a formação do pensamento crítico e a 

identificação de habilidades específicas que podem ser 

desenvolvidas desde cedo. 

Entre as diversas opções, destacam-se os módulos de Robótica, 

Empreendedorismo, Teatro, Esportes, Música e Idiomas (inglês, 

francês e alemão), entre muitos outros (incluindo atividades 

esportivas). 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-dos-colegios-poliedro/wp-content/uploads/sites/240/2016/02/M%C3%B3dulo-Teatro-1.jpg


 
Alunos utilizam impressora 3D em aula sobre Tecnologia 

 
Alunos participam do evento PoliONU Teen 

É importante que a escola promova atividades diferenciadas para 

transformar conteúdos, incluindo até mesmo aqueles abordados de 

maneira superficial, em pautas para aulas interessantes e 

dinâmicas. 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-dos-colegios-poliedro/wp-content/uploads/sites/240/2016/02/Tecnologia.jpg
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As atividades extracurriculares contribuem para que professores e 

pais conheçam melhor os alunos, visto que elas podem ajudar na 

identificação de vocações e características que influenciarão na 

escolha profissional e outras decisões ao longo da vida. 

O aluno deve ser acolhido e valorizado na instituição de ensino em 

que estuda, e um leque maior de possibilidades de aprendizado 

pode ajudá-lo a encontrar o melhor modo de se desenvolver. 

Aprender um novo idioma, praticar uma nova modalidade esportiva, 

interagir com a música, teatro e dança, são atividades de grande 

importância para a formação do aluno e que aumentam a motivação 

diária e o desejo de aprender algo novo a cada dia. 

As atividades extracurriculares são, portanto, ferramentas 

formidáveis para complementar o ensino e aperfeiçoar habilidades. 

 
Aluno participa de atividade do projeto Ensinando a Plantar, em 

parceria com a ONG Vale Verde 

Outras atividades, como a promoção de eventos atraentes que 

utilizam a linguagem do público-alvo (Ensino Fundamental, Médio 
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ou Pré-vestibular) e a realização de excursões que ajudam a 

desenvolver a visão prática do aluno a partir do conteúdo 

apreendido em sala de aula, são também boas opções para 

relacionar o conhecimento e a vivência. 

É possível, portanto, que o aluno passe mais tempo na escola 

aprendendo e crescendo de forma saudável. 

O mais importante é criar um ambiente de oportunidades, pois, 

como dizia o educador Paulo Freire, “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”. 

Cícera Bruna da Silva Santos 

Auxiliar de Eventos no Colégio Poliedro – Unidade São José 

dos Campos 

  

Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se 

às Unidades Sedes do Poliedro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Tecnologia Educacional e algumas 
perspectivas para 2016 

Poliedro 

23 Dezembro 2015 | 15h16 

 

Projeto desenvolvido no Colégio Poliedro, unidade Ensino 

Fundamental II, foi apresentado na sede da Microsoft Brasil, em 

São Paulo 

Fim das aulas. O ano letivo de 2015 está encerrado. Notas 

publicadas. Processo de recuperação final realizado. Férias 

escolares. E o que esperar para o próximo ano? O que o Poliedro 

em suas unidades estará oferecendo para seus alunos? 

Há sempre muitas novidades previstas. O zelo com a escola e suas 

dependências é uma das primeiras providências. As escolas estão 

sendo pintadas, pequenas ou grandes reformas são implementadas 

durante as férias (como, por exemplo, no campo de futebol do 
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Colégio Ensino Médio, que terá grama sintética no próximo ano 

letivo para ampliar as instalações de Educação Física, que 

ganharam mais espaço e cobertura na quadra externa em 2015), 

equipamentos são adquiridos ou trocados, livros adicionados às 

bibliotecas… 

Enquanto os alunos e professores descansam, há muito trabalho 

sendo feito nos bastidores, com a direção dos Colégios e Cursos 

Poliedro ativa em reuniões, estreitando ações com o Sistema de 

Ensino. As Coleções Gressus e Phases, dedicadas aos alunos da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I, consolidaram-se com 

propostas renovadoras para estes segmentos e, em 2016, o 

Poliedro terá materiais especificamente planejados para atender a 

3ª série do Ensino Médio e cursos pré-vestibulares focados no 

ENEM, com o lançamento da Coleção Enem. De olho nas 

habilidades e competências e com estética moderna e atraente, a 

coleção traz teoria contextualizada e exercícios do Enem e de 

vestibulares, para atender às necessidades dos alunos que querem 

entrar nas melhores universidades brasileiras pelo Exame Nacional 

do Ensino Médio. 



 

O Poliedro recebeu o prêmio 100+ Inovadoras e conquistou o 1º 

lugar na categoria Educação 

Além dos planejamentos específicos, focados no currículo e nas 

coleções e livros do Sistema Poliedro, há uma especial 

preocupação com as tecnologias educacionais. No final de 2015, o 

Poliedro foi reconhecido por suas ações em Tecnologia 

Educacional trazidas a público pela Microsoft e pela revista Exame. 

Esse sucesso amplia ainda mais a responsabilidade de toda a 

equipe que cria, estabelece parcerias, atende o cliente e realiza 

formações quanto ao uso dos recursos tecnológicos dentro dos 

colégios, cursos e também das unidades parceiras do Sistema de 

Ensino. 

As ações de tecnologia educacional realizadas na unidade do 

Ensino Fundamental II, em São José dos Campos – SP, que 

contam com a condução dos coordenadores de projetos Massayuki 

Yamamoto e Ricardo Torres de Souza, e as parcerias estabelecidas 

com os professores em sala de aula (destacadas em evento da 

Microsoft), além da criação de módulos especiais, fizeram com que 

vários projetos (como a criação do aplicativo que monitora 
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crescimento de mudas) fossem realizados e tivessem ótimos 

resultados junto aos alunos. 

O uso do OneNote como autêntico caderno digital, em iniciativa 

reconhecida e destacada pela Microsoft, a utilização do OneDrive 

como plataforma para armazenamento de dados e troca de 

arquivos entre professores e alunos, o blog da TE como fonte para 

que os docentes conhecessem novas ferramentas e sites, as 

oficinas de robótica e programação e os projetos com impressão 3D 

foram consolidados como parte da realidade do Ensino 

Fundamental II no Colégio Poliedro. 

Além disso, a evolução dos recursos oferecidos às unidades 

parceiras do Sistema Poliedro, como os materiais digitais e, 

principalmente, o aplicativo P+ (acessível em smartphones, tablets 

e Web), foram igualmente decisivos para um ano de grandes 

conquistas. 
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Coordenadores, professores e alunos das Unidades Poliedro em 

São José dos Campos, São Paulo e Campinas, exibem prêmios 

pela participação em torneio de robótica 

E em 2016? O que virá? 

A proposta para o ano que chega é a de que tudo fique mais fácil, 

rápido e intuitivo. A integração entre os recursos, o acesso a partir 

de poucos toques, o uso de apenas um acesso ao sistema, a 

incorporação de novos objetos educacionais digitais, parcerias com 

empresas que oferecem aplicativos de qualidade no mercado… 

tudo isso já está na mira das equipes de tecnologia do Poliedro 

para as unidades sede e para as unidades parceiras do Sistema de 

Ensino. 

O primordial é que a tecnologia se incorpore ao cotidiano dos 

usuários — sejam eles alunos, familiares, professores ou gestores 

— de forma tranquila e sem sobressaltos, melhorando a experiência 

de todos como usuários destes recursos e, principalmente, 

ajudando no ensino e na aprendizagem. 

Acesso rápido à informação (resultados de simulados, recursos 

indexados para estudar ou preparar aulas, informações sobre a 

escola e seus compromissos, grades horárias, recados dos 

gestores, tarefas), materiais para facilitar o estudo (videoaulas, 

simulações, animações, ambientes ou plataformas de estudo 

gamificadas de forma personalizada, com indicação de matérias, 

conteúdos e atividades de apoio), recursos de apoio aos 

professores e gestores (materiais novos produzidos regularmente e 

publicados no portal, recursos indexados e curados acessados via 

aplicativo ou navegador, recursos de publicação de informações de 

tarefas e recados, carômetros, formação de professores): eis alguns 



dos recursos em que estamos trabalhando e que serão 

aperfeiçoados e ampliados. Há mais pela frente. 

O mais importante, no entanto, e isso é corrente entre todos os 

colaboradores da área de tecnologia do Poliedro, é que houve 

adesão, parceria, planejamento e adequação dos professores à 

aplicação dos recursos. Quando isso acontece, tudo flui e é 

possível implementar os projetos na área. Estamos vivendo uma 

transição e todos compreendem que isso significa superar 

processos, ideias e, acima de tudo, estabelecer uma nova cultura, 

na qual a tecnologia seja uma constante, facilitando a vida tanto dos 

alunos, que são nativos digitais, quanto dos professores, migrantes 

para esta nova era. Quanto maior for a adesão, e esperamos que o 

uso desses recursos cresça muito em todas as escolas que utilizam 

recursos Poliedro, melhor será. Há ainda muito trabalho — e, diga-

se de passagem, trabalho árduo — a realizar nessa tarefa de 

buscar mais pessoas, em especial professores, que utilizem de 

forma cotidiana as tecnologias já desenvolvidas e as que serão 

criadas e em entregues em breve. 

Esse é o desafio a que nos propomos no Poliedro, para garantir 

uma experiência ainda melhor e o contínuo crescimento de nossas 

escolas e de nossos parceiros. 

Um ótimo ano de 2016 para todos! 

João Luís de Almeida Machado 

Supervisor pedagógico e curador do projeto YouTube Edu 

  

Este é o último post do ano de 2015. Voltaremos com novos 

conteúdos a partir de 12 de janeiro de 2016. 



Todos os projetos e exemplos mencionados neste blog referem-se 

às Unidades Sedes do Poliedro. 

 
 

Um passeio pelo bairro: lugares que vemos, 
mas não enxergamos 

COLÉGIO SANTA MARIA 

23 Agosto 2016 | 07h30 

Autoria: Priscila Ferrari 

No primeiro sábado letivo do semestre, os alunos do Ciclo I, 1ª a 4ª 

série, da EJA do Colégio Santa Maria, fizeram uma atividade 

diferenciada, que possibilitou um outro olhar para espaços e lugares 

por onde  passam diariamente. 

Acompanhados dos professores, fizeram inicialmente uma 

caminhada pelo Colégio e ficaram fascinados com o espaço verde 

que temos o privilégio de ter. Como são alunos do período noturno, 

relataram que não tinham percebido toda a beleza do lugar. 

Depois, fizeram um passeio pelo bairro, conhecendo a infraestrutura 

que o entorno oferece: praça com equipamentos de ginástica, ruas 

arborizadas, comércio diversificado e postos de serviço como, por 

exemplo, a delegacia. Nesse momento, disseram que, infelizmente, 

no bairro em que vivem não contam com toda essa estrutura. 

Durante o trajeto, pararam em alguns pontos e contaram com a 

monitoria de uma professora, moradora do bairro há mais de 30 

anos.  Essa atividade possibilitou aos alunos o reconhecimento do 

espaço físico de algumas instalações que os mesmos não têm 

acesso durante a semana, sem contar uma paradinha para 

saborear um delicioso abacaxi vendido próximo ao Colégio. 



Para finalizar, contaram com uma aula de Educação Física, na 

praça do bairro. Diversão garantida, segundo os alunos. 

É muito importante que a escola transcenda os seus muros, pois 

atividades como essa contribuem, e muito, para a formação e 

socialização dos alunos. 

Agora, é só aguardar o próximo estudo do meio. 
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Gestão de conflitos 

COLÉGIO SANTA MARIA 

16 Agosto 2016 | 07h30 

Autoria: Carlos Eduardo Vieira 

Chama a atenção na atualidade o crescente número de conflitos em 

instituições de ensino, pois a escola recebe várias individualidades 

no mesmo espaço: pais, familiares, alunos, professores, 

colaboradores e parceiros. Ao mesmo tempo, há o desejo que tudo 

ocorra bem, de forma harmônica, só que parece não ocorrer desse 

modo. Por quê? 

Cada individualidade é única. Seja por fatores genéticos, biológicos, 

culturais, emocionais, sociais ou ambientais, seja pela somatória 

desses fatores ou pelo desenvolvimento isolado dos mesmos. 

Assim, o existir, o viver e o sobreviver estão carregados de 

individualidade, ou no caso das instituições educacionais, de várias 

‘individualidades’. Analisando sobre esse prisma, nota-se a 

existência de conflitos pessoais e sociais existentes nesse universo. 

Com o processo de globalização organizacional e de informações 

oriundas do desenvolvimento tecnológico, muitas empresas 

(inclusive as instituições de ensino) perceberam a necessidade de 

proporcionar uma melhor capacitação de seus parceiros e 

colaboradores.  Para tal, o investimento constante em cursos, 

jornadas, simpósios e palestras sobre as relações humanas em 

níveis de boa convivência, onde a saúde física, mental (e até social) 

de todos, reflete positivamente no desempenho ocupacional. 



Porém, se hoje, pela mídia em geral, temos certo acesso às 

informações relacionadas com os conflitos, por quais causas eles 

ainda estão tão presentes na vida diária das organizações? Uma 

resposta simples, contudo complexa, mas não completa, aponta: 

cada um de nós apresenta conflitos e dilemas de crescimento 

diferentes, distintos e diversificados de todos os outros parceiros de 

jornada. 

Somos individualidades repletas de características distintas. 

Fatores como o instinto de competição, que é intensamente 

estimulado pelo sistema econômico atual, bem como a raiva, o 

medo, que estão conosco desde o momento do nascimento, devido 

à formação genética, neurológica e mental (Freud, Fromm, 

Jung).  Servem para justificar atos descontrolados em respostas 

físicas, orais e emocionais, que tantas vezes são e estão 

desmedidas nas relações humanas e institucionais, as quais ficam 

carregadas e sobrecarregadas de violências e agressões, contra si 

e contra os outros, o que é extremamente grave… 

Cada vez que agredimos outra pessoa, mesmo por pensamento, 

agredimos a nós, pois sofremos com a descarga hormonal que 

causa a raiva, o ataque violento e o estresse além da normalidade. 

Os níveis de cortisol, adrenalina e noradrenalina são elevados, 

acarretando prejuízos. Não há ação mental ou física que não tenha 

uma reação fisiológica do nosso corpo. Por isso com o tempo, 

estamos nos condenando a diversas patologias, doenças e 

transtornos que condenam a vida e sua qualidade. 

Nos conflitos, sejam de qualquer natureza (físicos, emocionais, 

sociais), é extremamente imprescindível o estudo constante de si 

mesmo, ou seja, o autoconhecimento.  A procura incessante de si, 

por observação nas emoções sentidas, onde o medo, a raiva, a 



preocupação excessiva, a inveja, o ciúme, o ressentimento, dentre 

tantos outros, levam a uma análise profunda, que colaborará na 

diminuição e no controle da nossa dificuldade em entender os 

conflitos, as angústias residentes em nós. 

Relações sociais sempre exigiram, exigem e exigirão esforço 

contínuo de cada um, tanto na percepção do que ocorre com o que 

sentimos, bem como na gestão desses sentimentos. 

Por exemplo, não basta saber que estamos com raiva, precisamos 

saber o motivo da raiva, o tamanho da raiva e o que fazer com essa 

raiva. Será que existe somente uma ou duas maneiras de lidar com 

isso? Claro que quanto mais soubermos de respostas diversas e 

possibilidades de atitudes que podemos fazer, menor será o risco 

de cometermos erros graves e prejudiciais a nós e aos outros. 

Se essa gestão pessoal for realmente levada com a seriedade que 

merece, cada um, e, portanto, a instituição (somatória de 

individualidades) sentirá os reflexos desse crescimento individual. O 

trabalho prático e cotidiano é complexo, todavia uma vez dado o 

primeiro passo, o caminho se torna mais curto e objetivo, de tal 

modo que o desenvolvimento e o autoconhecimento ocorram 

naturalmente. 

Pensemos nisso como um material de estudo real e duradouro, que 

na realidade dos nossos dias é extremamente importante. Quem de 

nós não quer uma vida pessoal e social mais equilibrada? Uma 

relação familiar afetiva e verdadeira? Uma relação profissional mais 

objetiva, clara e construtiva? 

A qualidade de vida nos conclama o tempo todo. É preciso viver 

melhor, com mais harmonia e equilíbrio, com mais percepção da 

realidade, com atitudes positivas em relação a si e aos outros. Para 



tal, o estudo, o conhecimento, a análise desses contextos é a 

direção que se mostra mais próxima. Portanto o tema abordado 

finaliza e ao mesmo tempo nos convida: vamos estudar sobre os 

conflitos e sua gestão? 

Veja a relação completa de cursos disponíveis no Prisma – Centro 

de Estudos do Colégio Santa 

Maria:http://www.prismacentrodeestudos.com.br/ 
 

Um encontro com o Romantismo 

COLÉGIO SANTA MARIA 

15 Agosto 2016 | 07h30 

Autoria: Sergio Seixas 

  

Suspiros Poéticos e Saudades é um espetáculo teatral que propõe 

um resgate da história e cultura nacionais, sem o didatismo 

presente nos bancos de escolas, a partir de fragmentos das obras 

dos principais autores do Romantismo, movimento artístico que 

surgiu no século XIX. 

  

Prosa, poesia, música e teatro são os eixos do texto dramático que 

se apresenta. O objetivo é transportar os estudantes e o público a 

esse período histórico através de autores e obras expressivas, 

levando-os a fazerem  uma viagem no tempo, refletindo sobre o 

amor, sentimento que motiva a vida, as vaidades e os desejos, sob 

os olhares de Castro Alves, Casimiro de Abreu , Álvares de 

Azevedo, Carlos Gomes, Chiquinha Gonzaga, Martins Pena, José 

de Alencar, entre outros. A proximidade entre atores / personagens 

http://www.prismacentrodeestudos.com.br/


e público se estabelece de maneira intimista em uma arena com 

capacidade para 120 espectadores onde histórias de vida, de 

tempos passados e presentes misturam-se . 

  

Esse projeto encerra o ciclo de estudos e trabalho dos alunos do 9º 

ano do Ensino Fundamental II do Colégio Santa Maria, dentro do 

núcleo de matérias optativas, com apresentações marcadas para o 

dia 2 de dezembro abertas ao público. 

  

PROGRAMA 

  

POESIA 

– Gonçalves Dias (1823 / 1864) – Se se morre de amor 

– Junqueira Freire (1832 / 1855) – Martírio 

– Álvares de Azevedo (1831 / 1852) – Despedidas à… 

– Casimiro de Abreu (1839 / 1860) – Moreninha 

Lembras-te ? 

  

PROSA 

– José de Alencar (1829 / 1877) – Lucíola 

– Joaquim Manuel de Macedo (1820 / 1882) – A Moreninha 

– Manuel Antônio de Almeida (1831 / 1861) – Vidigal, memórias de 

um sargento de milícias 

TEATRO 

– Martins Pena (1815 / 1848) – O Noviço 

  



MÚSICA 

– Chiquinha Gonzaga (1847 / 1935) – A Morena 

– Carlos Gomes (1836 / 1896) – Quem sabe / Conselhos / O 

Guarani 

– Autoria desconhecida – A casinha pequenina 

 

 

O Brasil de hoje e o Brasil de amanhã 

Colégio Santa Maria 

11 Agosto 2016 | 11h05 

Há meses que nada movimenta mais as conversas cotidianas do 

que os assuntos políticos. Impeachment, Operação Lava Jato, novo 

presidente e tudo isso, inevitavelmente, chega ao conhecimento 

das crianças. Mas nem sempre com clareza para esses pequenos 

cidadãos. No entanto, aproveitando a turbulência dessas 

notícias políticas, as professoras do 4º ano do Fundamental I do 

Santa Maria deram continuidade a um dos projetos da série: 

“Cidadania”. 

E sabendo que elas estão o tempo todo agindo politicamente, 

quando questionam regras, negociam combinados e verbalizam 

seus pontos de vista, percebemos que ao mesmo tempo exercitam 

também seus direitos e percebem suas responsabilidades, para que 

consigam participar de forma mais integral da construção do nosso 

país, respeitando quem diverge de suas ideias. 

Revisitando o imaginário e tentando explicar por que os inimigos 

são “malvados”, iniciamos o trabalho com a apresentação do vídeo: 

“A fábula da corrupção”, com o propósito de abrir rodas de 



conversas sobre os temas abordados na história: corrupção, povo, 

governante, propina, meios ilícitos, direitos, deveres… e mais do 

que levá-los a se apropriarem de um vocabulário específico, a 

preocupação principal era passar uma mensagem sobre o que é o 

pensar e o agir politicamente. 

Ao longo desse processo de trabalho, as professoras perceberam 

quanto era importante dar voz aos  alunos para exporem os seus 

pontos de vista, após a realização de coleta de dados, para 

argumentarem e defenderem as suas opiniões, valendo-se de 

diferentes meios, como confecção de cartazes, história em 

quadrinhos e assembleias. 

Sendo assim, o tema foi integrado das aulas de Ciências Humanas 

ao componente curricular de Português e abriu-se espaço para que, 

após grandes discussões, os alunos deixassem registrado em 

forma de texto a sua opinião. Dado o envolvimento deles, a 

produção textual foi surpreendente e o resultado não poderia ter 

sido outro, como escreveu a aluna Bianca Shinkai do 4º ano 

C: “Brasil, o nosso país sempre!” – e inicia dizendo: “Sou brasileira 

e me orgulho disso! Nosso país está passando por um momento 

difícil, mas ele continua sendo o meu lindo país, onde nasci e 

cresci, com muitas riquezas naturais e uma grande diversidade 

cultural. Eu não nasci para viver em um país cheio de problemas e 

acredito que vivo num país alegre e feliz”.  A aluna relata ainda: “Na 

minha opinião, os políticos brasileiros são gananciosos, e com isso 

a crise só aumenta. O nosso dinheiro é desviado pelos corruptos e, 

quem sofre é o povo”. 

Ficamos com a certeza que nossos alunos participarão do processo 

de construção de uma sociedade mais justa, moldando o futuro com 

melhores escolhas. 



  

 

  

  

 

Vivências e experiências que se 
transformam em conhecimento na 
Educação Infantil 

COLÉGIO SANTA MARIA 

10 Agosto 2016 | 11h07 

Autoria: Karine Ramos 

Estudos da neurociência afirmam que a criança aprende muito mais 

nos primeiros anos de vida do que em qualquer outro período. 

Estas aprendizagens ultrapassam as matérias escolares e incluem 

a formação de hábitos, atitudes e valores, noções de convivência e 

solução de questões cotidianas que garantem a iniciativa em 

direção à conquista da autonomia e o desenvolvimento de 

habilidades de pensamento. 



Ao se relacionar com outras crianças, professores e profissionais da 

escola, a criança amplia suas relações e aprende a conviver. 

Conviver também é matéria de aprendizagem. É na convivência que 

surgem os conflitos do pensar, do querer, do gostar, de forma 

diferente do outro. 

A Escola Infantil e as múltiplas relações que esta possibilita criam 

cenários inéditos de aprendizagem. É na escola nesta relação de 

aprender e ensinar que a criança aprende a considerar 

pensamentos e ideias divergentes, desenvolvendo habilidades para 

lidar com as situações do cotidiano e flexibilidades diante dos 

problemas. Questiona, observa, atua e vive experiências únicas e 

nesta experiência do coletivo aprende! 

Na Educação Infantil do Santa Maria, fomentamos as 

aprendizagens das crianças por meio de múltiplas linguagens, 

criamos diferentes contextos para que a criança seja protagonista 

de suas ações, garantindo a pluralidade de vivências que incluem o 

imaginar, ler, escrever, pintar, cantar, correr, brincar, jogar, 

comemorar, investigar, desafiar, reconhecer, ser e cuidar de si do 

outro e da natureza. 
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Velhos saberes, novas práticas 

Colégio Santa Maria 

05 Agosto 2016 | 07h51 

Adriana Pereira S. B. Freitas e Maria Soledad Más Gandini 

A escola não é mais o espaço exclusivo do saber. Diante disso, é 

preciso ressignificar-se e reinventar-se buscando estratégias 

alternativas ao formato tradicional de aula expositiva. Os jovens 

atualmente estão habituados a mensagens instantâneas, grande 

fluidez de informações e têm pouco foco e fôlego para acompanhar 

o desenvolvimento do pensamento acadêmico sequencial. O 

grande desafio contemporâneo na Educação é favorecer a 

aproximação dos estudantes desse universo em que a habilidade 

de estabelecer relações com propriedade, autonomia e autoria é fu

ndamental. 
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Não é nova, no Ensino Médio, a busca por atividades não 

convencionais de ensino.  Exemplo recente, foi a aula magna sobre 

Galileu Galilei oferecida por uma equipe de oito professores das 

três áreas do conhecimento a alunos interessados das três séries 

do Ensino Médio. Numa sequência de diversas falas de 30 minutos 

de duração, os professores exploraram a contribuição e importância 

deste cientista para a revolução científica, a posição da Igreja frente 

à teoria galileana sobre o Universo, além de discutir as 

contribuições de outros cientistas que romperam paradigmas em 

suas áreas, encerrando com uma contextualização da abordagem 

de Bertolt Brecht ao escrever a peça Galileu Galilei, assistida por 

alunos e professores, ponto de partida para esta jornada 

acadêmica. 

Na 3ª série, a experiência foi uma “aula-palestra” com a 

temática África: histórias e desmistificações, ministrada por Adriana 

Freitas, coordenadora da área de Ciências Humanas. No decorrer 

de 100 minutos, foram abordadas questões como a desconstrução 

de estereótipos: África não é um país, tampouco é totalmente 

povoada por tribos selvagens que habitam locais exóticos, com 

savanas. Associar o continente à fome, à miséria e à doença é 

transformá-lo em objeto, nunca visto como sujeito. Há que se 

considerar o (des)serviço prestado pela indústria cinematográfica, 

que corrobora para a perpetuação desses equívocos. Outros 

aspectos também foram discutidos, como o pan-africanismo, o 

processo de colonização e a emancipação política (séculos XIX e 

XX). 

Os alunos pediram mais. A discussão sobre novas propostas 

curriculares e inovações metodológicas está posta. Cabe-nos 



continuar experimentando e incorporando à prática regular 

experiências bem sucedidas como estas. 

 

 

Desvelando o universo da leitura e escrita… 
Um momento mágico para as crianças do 
Pré 

Colégio Santa Maria 

03 Agosto 2016 | 08h04 

Autoria:  Fernanda Lugatto 

  

Desde pequenas, nossas crianças da Educação Infantil do Santa 

Maria convivem em um ambiente propício à prática social da leitura 

e escrita. Veem seu nome, primeira palavra significativa, escrito na 

agenda, cabideiros, listas e materiais. Ouvem histórias todos os 

dias, têm em classe livros e gibis, para livre manuseio e exploração, 

têm contato com bilhetes escritos aos pais, com a receita da 

culinária, com a parlenda ou música que aprenderam… Além de 

todos os estímulos, intencionais ou não, que recebem em casa e no 

mundo, de forma geral. 

No Pré, toda essa bagagem que vão acumulando começa a fazer 

maior sentido e fica mais evidente o desejo de desvelar esse 

universo da leitura e escrita que os adultos e irmãos mais velhos 

dominam. Então, num primeiro momento, descobrem que a fala 

(linguagem) pode ser representada pela escrita e o conhecimento 

que têm das letras e a sonoridade delas começa a ser utilizado. 

Aparece o IAA, representando a palavra GIRAFA, por exemplo. 



Numa segunda etapa, descobrem que a escrita representa os sons 

da fala e percebem a necessidade de mais de uma letra para a 

maioria das sílabas, então começam a fazer uso das consoantes. 

Sua escrita então evolui para GIAFA (GIRAFA). 

Daí em diante só avançam…. Conquistam uma estabilidade na 

escrita de palavras, ajustam à escrita a fala (com mínimos detalhes) 

e começam a arriscar as primeiras frases. Enfim, é um processo 

maravilhoso! Um marco na vida de qualquer criança, que traz 

autoconfiança para desejar e arriscar ainda mais. 



  

 

 

E quando esse processo termina? 

Inicialmente, podemos dizer que ele se concretiza ao final do 2º 

ano, quando as crianças realmente têm capacidade de dominar as 

questões ortográficas e produzir textos bem construídos, com 

pontuação, uso de parágrafos e outras normas da língua 

portuguesa. 
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Mas como diria Telma Weiss (criadora do PROFA – Programa de 

formação de professores alfabetizadores), “Estamos sempre nos 

alfabetizando, a cada novo tipo de texto com o qual entramos em 

contato durante a vida”. 
 

Adaptando contos para histórias em 
quadrinhos 

   
Colégio Santa Maria 

01 Agosto 2016 | 13h30 

Autoria: Melissa Ferronato 

Mergulhando no fascínio da civilização egípcia, as turmas do 6º ano 

do Fundamental II do Santa Maria viveram a experiência de adaptar 

contos egípcios para história em quadrinhos.  Os trabalhos foram 

feitos em parceria com a equipe da biblioteca, que disponibilizou um 

interessante acervo sobre o Egito para que os alunos pudessem 

consultar. 

Os grupos puderam escolher entre duas narrativas adaptadas do 

livro Contos e lendas do tempo das pirâmides(O faraó Snefru e a 

joia perdida e O Faraó Djêser e a cheia do Nilo), de Christian Jacq, 

para transformá-las em história em quadrinhos. 

Após estudo sistematizado do gênero, que envolveu toda a 

peculiaridade dessas narrativas, como formato de balões, uso de 

onomatopeias, cores, organização das vinhetas etc, os alunos 

começaram o trabalho, que envolveu estudo prévio do texto, 

planejamento quadro a quadro dos desenhos e das falas das 

personagens, pesquisa de imagens sobre a civilização egípcia para 

ambientação, desenhos e acabamento. 
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Concomitante com as aulas de Língua Portuguesa, as aulas de 

História trabalharam o Egito Antigo, estudo que ofereceu, também, 

um importante repertório para a construção das histórias. 

O resultado foi bastante rico. Foi possível perceber o envolvimento 

dos alunos durante o processo de execução da atividade, que 

exigiu entrosamento com o grupo de trabalho e tomada de decisões 

entre os componentes. 
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Estudo do meio 

Colégio Santa Maria 

01 Agosto 2016 | 07h45 

Autoria: Luís Fernando Branco 

“O estudo do meio, por ter como operação de pensamento 

dominante a obtenção de dados/crítica comparação/elaboração de 

hipóteses/ organização de dados(…), possibilita a superação (…) 

de um ensino fragmentado e descontextualizado, provocando no 

educando o desejo de conhecer e desnudar a realidade, na ânsia 

de melhor conhecê-la, para nela atuar.”[1] 

Como fazer a escola e qual o seu papel na sociedade 

contemporânea? 

Estas não são preocupações apenas da escola, mas das famílias, 

empresas, governos, igrejas e lideranças que enfrentam um mundo 

cada vez mais integrado e mais fragmentado. As tecnologias da 

informação e da comunicação produzem mudanças, ora silenciosas 

e ora barulhentas, que transformam a relação dos indivíduos com 

as instituições. Vivemos uma época de superinformação, o que não 

significa que estejamos em uma época de conhecimento e 

sabedoria, afinal isto exige trabalho. 

E na busca de refletir sobre o tema do projeto da série do 7o ano do 

Fundamental II do Santa Maria – Trabalho – é que valorizamos e 

repensamos o Estudo do Meio. O mundo invadiu a escola sem lhe 

pedir permissão e a escola deve sair ao mundo. Confrontamos 

nossos alunos com realidades distintas da cidade e distintas, entre 

si, no campo, como o agronegócio e a agricultura familiar, 

instigando-os a viver experiências que gerem novas 

problematizações e que se transformem em conhecimento nos seus 
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diferentes campos: geografia, história, ciências, ensino religioso, 

língua portuguesa. 

Assumindo a postura de investigadores da realidade social, os 

alunos do 7o ano saíram a campo com o objetivo de recolher 

informações sobre os espaços visitados para, em seguida, trabalhá-

las em sala de aula. Como resultado do processo de aprendizagem, 

produziram notícias que abordam e refletem as experiências vividas 

no campo, associadas aos conteúdos trabalhados no currículo 

escolar. 

 

 

CARDOSO, Giovanna Marget Menezes. Trajetória formativa: 

entrelaçando saberes… estudo do meio como lugar de 

aprendizagem do/discente. Avaliação (Campinas),  Sorocaba,  v. 

14,  n. 3, Nov.  2009 . 
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Encaracolados: entre luzes e sombras 

Colégio Santa Maria 

27 Julho 2016 | 07h30 

Autoria: Elizabeth Nishiyama Muniz 

  

“É experiência aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos 

acontece, e ao nos passar, nos forma e nos transforma” – Jorge 

Larrosa 

Depois de descobrirem nas pesquisas que o caracol prefere locais 

úmidos, as crianças passaram a investigar, nos espaços do Santa 

Maria, onde há umidade e sombra. Perguntaram aos jardineiros se 

sabiam onde encontrar caracóis e descobriram que eles gostam da 

horta! A partir de então, diariamente visitamos esse local, como 

“detetives da natureza”. 

Os alunos demonstraram curiosidade em relação à casa do caracol, 

relatando que é escura por dentro. Realizamos diversas atividades 

sobre moradias de animais, comparando com as nossas, fazendo 

um paralelo com a história “Mundinho”, da autora Ingrid Biesemeyer 

Bellinghausen, com o tema “Casa Comum”, da Campanha da 

Fraternidade. Ressaltamos a importância de cuidarmos e 

preservarmos o nosso corpo, nossa casa, os espaços e ambientes, 

a natureza, enfim, tudo o que existe em nosso mundinho. 

Investigamos também locais escuros e realizamos atividades com 

luz e sombra, pois identificamos que a escuridão é ausência de luz. 

Usando o retroprojetor, produzimos sombras e os alunos fizeram 

alguns relatos, associando aos estudos sobre os caracóis. 



“Dentro da casa do caracol não tem eletricidade. “O sol também faz 

luz” – Alice Frontini 

“O caracol gosta de sombra porque o sol seca a pele dele e ele não 

anda mais” – Ana Elisa 

“Fica escuro quando apaga a luz” – Rafael 

“Minha irmã usou vela quando acabou a luz” – Arthur 

“Na nossa casa tem eletricidade e na casa do caracol não tem” – 

Alice Costa 

“É escuro na casa do caracol porque não tem luz lá” – Leonardo 

“À noite, nossa casa fica escura” – Enzo 

“Colocamos uma lanterna quando acaba a luz” – Paola 

“Quando aparece o sol, tem a sombra” – Julia Monteiro 

“Colocamos uma vela para não ficar no escuro, quando acaba a luz 

em casa” – Enrico 

“O caracol fica na sombra e não morre” – Murilo 

“Quando acaba a luz, ficamos no escuro em casa” – Alice Cruz 

  

Dessa forma, passamos a investigar luzes e sombras no ambiente 

do Colégio: descobrindo sombras que nosso corpo reflete, 

procurando objetos e suas sombras nos passeios de aprendizagem 

(bosque, campo, jardins), fazendo sombras diversas com a lanterna 

em cabanas, caixas e objetos, no espaço previamente preparado 

para os alunos explorarem sombras e luzes. Daremos continuidade 

ao projeto no segundo semestre, tendo em vista nosso bloco de 

conteúdos e as hipóteses reveladas pelos alunos: 



 

Neste sentido, as aprendizagens progridem em espiral: movimento 

de ir e vir em suas hipóteses e confronto de ideias, reelaborando-as 

de acordo com suas novas experiências. Assim, o olhar, a escuta e 

o envolvimento do todos, inclusive meu, são fios condutores para as 

descobertas, uma parceria que busca dar sentido aos 

aprendizados. 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-dos-colegios-santa-maria/wp-content/uploads/sites/243/2016/07/2707.jpg


  

 
 
 

A igualdade como valor 

“Em meio às dificuldades que o país atravessa, a educação não 

pode ficar à espera de ‘melhores condições’ para avançar”, adverte 

André Lázaro, da Fundação Santillana 
   

Todos Pela Educação 

22 Agosto 2016 | 18h25 
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O ano de 2016 começou com a promessa de importantes decisões 

para a educação brasileira. O Plano Nacional de Educação (PNE), 

aprovado em junho de 2014, estabeleceu o prazo de dois anos para 

apreciação de dispositivos fundamentais para o avanço da agenda 

do setor. Entre os temas cujos prazos expiraram no meio deste ano 

estão a proposta de lei para a criação do Sistema Nacional de 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/de-olho-na-educacao/wp-content/uploads/sites/385/2016/08/DSC_0323_4307.jpg


Educação (SNE) e a definição do Custo Aluno Qualidade inicial 

(CAQi). 

As metas e ambições do PNE 2014-2024 estão em consonância 

com preocupações mundiais. A declaração do Fórum Mundial de 

Educação 2015, convocado pela UNESCO e realizado em Incheon, 

na Coreia do Sul, em maio do ano passado, propõe uma agenda 

até 2030 cujo foco é educação de qualidade, inclusiva e equitativa, 

ao longo da vida. O documento reconhece que a educação, como 

um bem público, pode e deve ser o caminho para transformar vidas, 

promover a paz e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). A educação está incluída na meta 4 dos ODS 

como compromisso da sociedade mundial em assegurar inclusão, 

equidade e qualidade para aprendizagens ao longo da vida. 

É notável que os documentos internacionais da ONU e da UNESCO 

tenham como referência para projeções do futuro da educação os 

conceitos de equidade e inclusão. No momento em que a 

desigualdade avança no mundo e em que parte da população 

brasileira parece duvidar da importância da equiparação de direitos 

e oportunidades, é preciso reafirmar a igualdade como valor para 

nossa sociedade e comprometer a educação com sua promoção. 

São muitas as implicações que ligam educação e igualdade: por um 

lado, as práticas cotidianas da vida escolar devem se pautar e 

promover esse valor. Por outro, as condições para a oferta da 

educação devem superar a reprodução das desigualdades, tão 

persistentes em nosso país, e garantir condições de financiamento, 

infraestrutura e valorização dos profissionais que atuam na área. 

Não alcançaremos níveis superiores de justiça na educação por 

meio de discursos e intenções. São fundamentais as diretrizes, os 

meios e as práticas que orientam e organizam os sistemas de 



ensino. Não à toa, o CAQi e o SNE, dois dos maiores desafios do 

PNE, dizem respeito à igualdade – enquanto o primeiro pretende 

equiparar os gastos por aluno de acordo com níveis de ensino, o 

segundo aponta para um regime de colaboração entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, de tal modo que a qualidade 

e regularidade da trajetória escolar de cada estudante sejam fios 

condutores da cooperação entre os entes responsáveis pelas 

políticas públicas. 

Em meio às dificuldades de ordem política e econômica que 

atravessamos, a educação não pode ficar à espera de “melhores 

condições” para avançar. Temos a lei do PNE, temos prazos, temos 

sociedade interessada e mobilizada e contamos com o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) que, em recente publicação, deu ao 

volume assinado por seus conselheiros o título adequado: O Plano 

Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação: educar 

para a equidade. 

Se queremos uma educação capaz de transformar vidas e 

impulsionar o desenvolvimento, devemos colocar a igualdade como 

um farol que ilumine, desde já, as decisões urgentes. O Sistema 

Nacional de Educação e o Custo Aluno Qualidade inicial são, 

concretamente, os passos decisivos e imediatos para que a 

igualdade seja uma das qualidades da educação brasileira. 

  

André Lázaro é professor da UERJ, pesquisador da FLACSO Brasil 

e Diretor da Fundação Santillana no Brasil, organização parceira 

do Todos Pela Educação noObservatório do PNE. 
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Aprimoramento contínuo 

Para Tatiana Bello Djrdjrjan, formação continuada de professores é 

estratégia fundamental na busca por uma educação de qualidade 
Todos Pela Educação 

16 Agosto 2016 | 18h27 

 

Alunos durante oficina de textos da Olimpíada de Língua 

Portuguesa 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece metas de 

formação inicial e continuada dos professores da Educação Básica, 

lançando luz sobre os desafios que o país ainda precisa enfrentar 

para garantir que esses profissionais tenham o preparo adequado. 
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A educadora e pesquisadora uruguaia Denise Vailant destaca a 

formação inicial e continuada de qualidade como um dos quatro 

pilares de atratividade da carreira do professor. No Brasil, o debate 

sobre o tema tem crescido ao longo dos últimos anos. Mapeamento 

realizado pela pesquisadora Marli Eliza Dalmazo de Afonso André 

aponta que o número de dissertações de pós-graduação na área de 

educação com foco em formação continuada passou de 7% na 

década de 1990 para 22% em 2007. Ao mesmo tempo, as análises, 

antes concentradas nos cursos de formação inicial (75%), têm se 

voltado ao professor, seus saberes, práticas, opiniões e 

representações (53%). 

Toda essa produção intensifica a discussão em torno das condições 

de trabalho do professor, que passa, entre outros fatores, pela 

formação inicial e continuada. O professor recém-formado ainda 

não está completamente pronto para lidar com os desafios da sala 

de aula. As universidades oferecem as teorias e as bases gerais do 

ensino, mas há questões que só vão surgir quando o docente 

começar a conviver com as diferentes realidades das escolas e dos 

seus alunos. Além disso, vivemos em um mundo dinâmico, com 

trânsito livre e rápido de ideias e transformações. É essencial que o 

professor se mantenha aberto para aprender o tempo todo, para 

aperfeiçoar suas técnicas e para trabalhar em parceria com os 

alunos e toda a comunidade escolar na construção do 

conhecimento. Vailant, em seu projeto “Professores na América 

Latina: radiografia de uma profissão”, reforça a necessidade de 

esforço para a formação em serviço. 

Ao mesmo tempo, o Brasil ainda enfrenta grandes desafios no 

ensino e na aprendizagem. De acordo com dados do Ministério da 

Educação, uma em cada três crianças de oito anos de idade não 



consegue escrever de forma condizente com sua faixa etária. Seja 

em leitura, escrita ou oralidade, inúmeras deficiências precisam ser 

superadas. 

O enfrentamento dessas questões exige preparo. Os processos de 

formação continuada, apesar de não serem a solução para todos os 

problemas da educação no País, podem estabelecer um diálogo 

mais positivo com os docentes, gerando motivação e interrompendo 

o círculo que perpetua formas de agir cristalizadas no dia a dia. 

Proporciona maior significado à atividade e reforça a confiança do 

professor em garantir a aprendizagem dos alunos. Os processos 

formativos não devem se restringir apenas aos conhecimentos 

científicos, mas considerar comportamentos, atitudes e valores. 

Em um evento voltado a docentes de Língua Portuguesa realizado 

em São Paulo, ouvi uma declaração muito assertiva de um 

professor carioca. Ele dizia: “Na era da informação instantânea e da 

hiperconexão, a proposta da escola não pode ser a de simples 

transmissora de conhecimentos. Sua competência está em 

desenvolver capacidades, em despertar nos alunos o desejo de 

interagir com o conhecimento que se multiplica, fazer conexões com 

a vivência cotidiana e, acima de tudo, gerar transformações. Dessa 

forma, o conhecimento se torna vivo”. Ou seja: aperfeiçoar e 

atualizar sempre as técnicas de ensinar, manter-se em constante 

aprendizagem e saber traçar um bom planejamento de busca por 

resultados são estratégias que permitem ao professor ensinar 

melhor, e ao aluno, aprender mais. 

Considerando a complexidade de todo esse cenário, o processo de 

formação continuada é um importante apoio ao trabalho docente, à 

medida que possibilita ao professor resgatar suas potencialidades e 

capacidades, compreender sentimentos e emoções, para exercer a 



escuta e a empatia junto aos alunos e a comunidade escolar. A 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro**, iniciativa 

da Fundação Itaú Social e do Ministério da Educação, em parceria 

com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária (Cenpec), é uma proposta que procura seguir 

esse caminho. Atua com o objetivo principal de oferecer formação 

ao docente para melhorar a didática de produção de textos e 

mobilizar os professores para o ensino da Língua Portuguesa. 

O Programa disponibiliza a Coleção da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro (Cadernos do Professor), material 

de apoio que apresenta as sequências didáticas que orientam as 

práticas na sala de aula. Em 2016, uma das estratégias de 

formação que a Fundação Itaú Social e o Cenpec lançaram foi o 

“Percursos Formativos”, um diagrama interativo que abrange os 

eixos de Leitura, Oralidade, Escrita e Análise Linguística, em que o 

próprio educador conduz seu aprendizado. 

O conteúdo didático e a realização das atividades propostas podem 

ser considerados um exemplo de formação continuada, uma vez 

que possibilita a construção de conhecimentos e práticas 

pedagógicas, o contato com novos elementos educacionais, assim 

como a construção de uma relação mais próxima entre professores, 

alunos e comunidade. As experiências não se encerram na 

premiação final oferecida aos autores dos cinco melhores textos de 

cada gênero, mas instigam o aprimoramento contínuo de saberes 

na vida escolar, do domínio da leitura e da escrita pelo bem da vida 

em sociedade. 

 Tatiana Bello Djrdjrjan é especialista em Educação daFundação 

Itaú Social, organização parceira do Todos Pela 

Educação no Observatório do PNE. 
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** A 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo 

o Futuro, que está sendo realizada neste ano, recebeu mais de 

170 mil inscrições e teve a adesão das redes públicas de todos 

os estados brasileiros e de 4.874 municípios. Os diretores têm 

até o dia 19/08 para inscrever os textos selecionados para que 

participem das próximas fases, voltadas à avaliação e 

premiação das melhores produções. Saiba 

mais:www.escrevendoofuturo.org.br 

 

 

 

 

“Criança que pratica esporte aprende mais” 

Priscila Cruz, do TPE, aponta que a prática de atividades físicas e 

esportivas pode ajudar no desenvolvimento das crianças e dos 

jovens e na sua aprendizagem 
Todos Pela Educação 

12 Agosto 2016 | 10h41 
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O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece que todas das 

escolas tenham quadra, porém, apenas um terço das escolas do 

país tem esse espaço, de acordo com dados doObservatório do 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/
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PNE. Quando olhamos separadamente para a rede pública e a 

particular, vemos que não muda muita coisa: das escolas públicas 

31% têm quadras, e dentre as particulares, 43%. No quadro De 

Olho na Educação, da Rádio Estadão, desta quinta-feira, 

a presidente-executiva do movimento Todos Pela Educação, 

Priscila Cruz, comenta que além de proporcionar mais saúde – o 

que por si só já impacta na aprendizagem –  a atividade física 

contribui para o desenvolvimento de habilidades sociomocionais 

como trabalho em equipe, empatia e disciplina. “Criança que pratica 

atividade esportiva aprende mais”, afirma. 

Ouça aqui, na íntegra, a conversa de Priscila com o apresentador 

da Rádio Estadão, Wellington Carvalho. 
 
 

Como os pais podem ajudar no estudo dos 
filhos? 

   
Colégio Vital Brazil 

22 Agosto 2016 | 10h00 

Basta sair o calendário de provas para que os pais comecem: Vá 

estudar, filho! Você tem alguma dúvida? Precisa de ajuda? 

Logo que percebem que o(a) filho(a) não começa, a ansiedade 

toma conta de todos os membros da família e aí, alguns pais, com a 

melhor das intenções, passam a estudar junto, “explicar” a matéria, 

fazer perguntas para ver se o filho entendeu, pesquisar na internet, 

enfim, um corre-corre contra o tempo instaura-se, especialmente no 

período de provas. 

“Fiquei nervoso(a)!” 

“Deu branco!” 
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“Nossa, estava muito difícil!” 

A cada trimestre, as promessas dos filhos se renovam… “Agora vou 

estudar mais, vou fazer a lição, vou tirar minhas dúvidas com 

antecedência”. 

 

Bem, mas o que de fato funciona quando se trata de aprendizagem 

e de que forma os pais podem ajudar seus filhos a terem um melhor 

desempenho nos estudos? 

A Neurociência tem trazido importantes colaborações com relação 

ao funcionamento do cérebro e à forma como ele se organiza para 

que o processo de aprendizagem aconteça. 

Segundo Elvira de Souza Lima, pesquisadora em Desenvolvimento 

Humano com formação em Neurociências, o ser humano 

desenvolve, em seus primeiros anos de vida, os sistemas 

simbólicos e expressivos que estarão na base de suas 

aprendizagens posteriores. A direção que tomará seu 

desenvolvimento é dada em função do meio em que ele nasce, das 

práticas culturais e das possibilidades de acesso a informações 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/vital-brazil/wp-content/uploads/sites/309/2016/08/estudar.jpg


existentes.  A experiência escolar faz parte do processo contínuo de 

desenvolvimento, que se inicia antes da entrada na escola. 

Para os neurocientistas o cérebro vai se moldando de acordo com 

as experiências de aprendizagem vividas ao longo da vida, e o 

tempo dedicado a um determinado assunto é o principal elemento 

que determina se as informações serão armazenadas pela memória 

de curta duração (denominada memória de trabalho) ou pela 

memória de longa duração (responsável pelas nossas lembranças 

permanentes). 

Por isso, orientamos os alunos a terem uma rotina de estudos 

independente do período de provas. Essa rotina inicia-se pela 

escolha de um local para estudar que favoreça a atenção, com 

poucos estímulos, e o estabelecimento de um planejamento que 

contemple o tempo necessário para a realização das tarefas de 

casa e um tempo para estudo diário. 

Há alguns procedimentos de estudo que favorecem o processo de 

aprendizagem, como: 

– Transcrever os registros das aulas com as próprias palavras 

(caderno de estudos); 

– Procurar fazer as tarefas de casa no dia que o professor pede; 

– Fazer resumos, esquemas, mapas mentais, entre outros; 

– Refazer os exercícios errados nas provas, identificando e 

corrigindo os erros. 

Assim, os pais podem: acompanhar o cumprimento do plano de 

estudos; incentivar a esclarecer as dúvidas com o professor; 

analisar os eventuais erros cometidos nas provas; e não 

sobrecarregar a agenda com atividades extras. 



Portanto, do ponto de vista educativo, recomenda-se aos pais o 

incentivo à autonomia do filho, não só nos estudos, mas também na 

busca de soluções para os problemas do dia-a-dia, valorizando os 

pequenos progressos como forma de demonstrar a confiança no 

potencial de superação das dificuldades. 

O papel dos adultos nessa etapa escolar é ajudar a pensar sobre o 

assunto estudado. O hábito de resumir e dar respostas prontas 

pode suscitar nos filhos a assimilação de que ele não precisa se 

esforçar, pois “outros” ajudarão nas soluções de seus problemas, o 

que não acontece na vida nem nos momentos de prova. 

O caminho mais saudável é acompanhar os resultados acadêmicos 

e tratar a questão propondo boas perguntas que favoreçam o 

desenvolvimento do raciocínio e, consequentemente, o 

aprendizado. 

Maria Cristina Campos 

Coordenadora-assistente do Ensino Fundamental II. 
 

Por que poesia é ideal para quem está 
começando a ler e a escrever? 

Colégio Vital Brazil 

15 Agosto 2016 | 10h00 

No Colégio Vital Brazil já é tradição: as turmas do 2º ano do Ensino 

Fundamental perfilam-se diante dos colegas e de alunos do 1º ano 

para declamar poemas num sarau divertido e cativante. Sentada no 

chão do pátio principal, a plateia assiste a tudo atenta e encantada. 

Se há quem ache que poesia não é para qualquer idade e que 

poemas exigem certo grau de sofisticação e maturidade para ser 

apreciados, o sarau prova o contrário. 



 

No projeto pedagógico de Língua Portuguesa do Vital, o poema é o 

primeiro gênero textual a ser trabalhado em sala de aula, entre 

crianças que mal começaram a ser alfabetizadas. No caso do 

tradicional Sarau dos 2os anos, por exemplo, os alunos exploram 

uma obra-prima escrita especificamente para o público infantil, cuja 

aparente simplicidade esconde riquezas e oportunidades de 

aprendizado: os poemas d’A Arca de Noé, de Vinicius de Moraes. 

Márcia Rodrigues Vieira, professora do 2º ano A, explica a 

abordagem pedagógica da equipe ao apresentar a obra para os 

alunos e algumas das razões pelas quais poemas como os de 

Vinicius não são apenas adequados, mas ideais para a 

aproximação inicial das crianças com o mundo das letras. 

1. A poesia é facilmente assimilada e memorizada, como a 

música 

Verso, estrofe, rima, métrica. Mesmo antes de aprender o 

significado desses termos, a criança já é capaz de perceber as 

regularidades rítmicas e sonoras de um poema simples, como o 

da Corujinha: 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/vital-brazil/wp-content/uploads/sites/309/2016/08/poesia-1.jpg


Corujinha, corujinha, 

Que peninha de você. 

Fica toda encolhidinha 

Sempre olhando não sei quê. 

Compasso e letra dão ao poema musicalidade agradável, o que o 

torna mais fácil de ser assimilado pela criança (na Educação 

Infantil, textos em prosa trabalhados em rodas de histórias também 

costumam dispor de rimas e de uma estrutura repetitiva para 

facilitar a memorização). O poema se torna uma espécie de porta 

de entrada para o mundo das letras, além de se prestar a exercícios 

de leitura e oralidade. “Uma boa dica é que os alunos treinem a 

leitura de poemas em casa, com os pais”, diz Márcia. 

2. A poesia pode ser prazerosa como uma brincadeira 

Ao explicar para seus alunos o que é poesia, Márcia costuma dizer: 

“Os poetas pegam diferentes assuntos e brincam com 

eles”. Brincar é a chave. É importante que a criança saiba que o 

texto pode ser mais do que um relato objetivo de acontecimentos 

reais ou fictícios. O texto em si pode ser “diferente”, inesperado, 

divertido. 

A função poética desperta o aluno para o prazer de se deparar com 

jogos de palavras (Lá vem o pato, pata aqui,pata acolá) e de ideias 

(como será uma casa sem teto e sem nada?), figuras de linguagem 

(o que significa dizer que o pato “foi pra panela”?) e outros tantos 

tesouros escondidos no texto. 



 

3. A poesia apresenta novas palavras e conceitos de maneira 

leve 

Muito antes do Sarau dos 2os anos, os poemas de Vinicius de 

Moraes são explorados largamente durante a Educação Infantil, 

devido ao seu rico universo temático. “Eles são muito úteis para a 

abertura de conteúdos que trabalhamos nas diversas disciplinas”, 

diz Márcia. A Casa, por exemplo, é bom ponto de partida para 

refletir sobre o conceito de lar/morada; O Relógio, sobre o tempo; 

os diversos poemas de bichos (O Pato, A Foca, As Abelhas, etc.), 

sobre o mundo animal. Tudo isso com um vocabulário simples – 

mas não pobre – que soa natural e próximo ao público infantil. 

4. A poesia dá estrutura para a criança começar a produzir 

textos 

Verso, estrofe, rima e métrica não são apenas regularidades 

sonoras – são uma espécie de arquitetura de um poema simples, 

na qual a criança se baseia para criar algo novo. Usando a técnica 

do “decalque”, os alunos do 2º ano criam, coletivamente, novos 

poemas, mudando apenas algumas palavras, como num jogo de 

preencher lacunas. 
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Assim: Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. 

Pode se tornar: Quer ver a foca brincar contente? É pôrum peixe 

entre seus dentes! 

Parece simples, mas há um trabalho de reflexão (“O que queremos 

dizer?”), além do cuidado de seguir as regras do poema original: 

“Eles não podem escolher qualquer outra palavra”, diz Márcia. “Têm 

de preservar o ritmo, a estrutura de rimas. Por isso, ao longo do 

processo, perguntamos: ‘Vamos cantar para ver se deu certo?’”  

Mais do que limitar a criatividade da criança, nessa fase as regras a 

ajudam a dar o primeiro passo em direção ao que, no futuro, serão 

criações realmente originais. Pela mesma razão, os contos de fadas 

trazem a estrutura conhecida do “Era uma vez” até o “e viveram 

felizes para sempre”. 

 
 

Quando o problema é a solução 

Colégio Vital Brazil 

25 Julho 2016 | 10h00 

Como professora do 3º ano do Ensino Fundamental no Colégio Vital 

Brazil, uma das funções de Flávia Cury é dar problemas a seus 

alunos. Eles não se incomodam. Numa aula típica de Matemática, 

por exemplo, pode-se ver a turma debatendo energicamente o 

problema proposto pela professora, que demanda a contagem de 

uma grande quantidade de bombons, distribuídos igualmente em 

cinco caixas de oito bombons. 

A princípio, cada aluno tem estratégias próprias para chegar à 

solução. Mas há quem prefira não arriscar: “É um problema de 

somar ou de dividir?”. “Não sei”, responde Flávia. “O que você 



acha? Vamos ler o enunciado?”. Ela incentiva os alunos a 

resolverem o problema sozinhos. 

 

Um aluno não hesita em escrever no caderno a operação 5 x 8 = 

40. Já seu colega precisa de mais espaço no papel. Para ter 

certeza de que chegará à soma correta, desenha caixa por caixa e 

bombom por bombom, para depois contá-los um a um. Um terceiro 

aluno desenha cinco quadrados com o número 8 em cada um e 

passa a somá-los – 8… 16… 24… – até chegar à mesma resposta 

que os dois primeiros. Mas a aula está só começando. 

Flávia pede que cada aluno compartilhe com a turma sua 

estratégia, registrando as diversas possibilidades na lousa, no que 

chama de “Painel de Soluções”. O registro tem dois objetivos. Para 

a professora, é uma forma de identificar as noções matemáticas 

que seus alunos já assimilaram e, assim, orientar suas intervenções 

de acordo com a necessidade de cada um. 

No exemplo acima, enquanto um aluno ainda depende da 

visualidade concreta do desenho para a contagem, os outros dois já 

dominam a noção de representação numérica (o algarismo 8 

significa “oito unidades”) e algumas operações aritméticas. Mesmo 
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entre estes, porém, a professora nota como um opera com mais 

facilidade no campo aditivo (somas e subtrações), e o outro no 

campo multiplicativo (multiplicações e divisões). 

Para os alunos, o painel mostra-se ainda mais interessante. Ao 

compararem suas estratégias com as dos colegas, aos poucos eles 

vão extraindo conclusões. Como, por exemplo, a de que não há um 

“jeito certo” ou “errado” de resolver problemas, ainda que alguns 

sejam mais práticos e úteis do que outros, em termos de economia 

de tempo e esforço intelectual. 

A dinâmica utilizada por Flávia com sua turma de 3º ano ilustra 

alguns elementos importantes da filosofia pedagógica do Vital 

Brazil, não apenas em relação à Matemática, mas à construção do 

conhecimento como um todo. 

Em primeiro lugar, há a abordagem baseada na resolução de 

problemas, que desafia o aluno a construir seu aprendizado com os 

próprios recursos. Em vez de dar a resposta ou ensinar “como se 

faz”, a professora deixa o aluno buscar em seu repertório de 

conhecimentos uma chave possível para o problema. 

 



Em segundo lugar, há o cuidado de tornar o aprendizado 

significativo, e não um exercício de assimilação por repetição. 

Segundo Flávia, os problemas matemáticos propostos têm base na 

realidade da criança, sugerindo situações comuns ao cotidiano dos 

alunos: Qual é o troco da cantina? Quanto tempo dura um filme 

sem os trailers? Quantas figurinhas são necessárias para completar 

um álbum? 

Mais importante do que isso, os problemas têm de dar sentido ao 

aprendizado, ser a razão pela qual o aluno precisa assimilar novos 

conhecimentos. “Um problema tem de ser desafiador”, diz a 

professora. “No nosso tempo de estudante, aprendíamos 

Matemática fazendo ‘contas de mais’, ‘de menos’, ‘de vezes’, até 

decorar. Os problemas estavam a serviço da memorização dos 

algoritmos. Hoje, os algoritmos estão a serviço da resolução dos 

problemas. Por essa abordagem, às vezes, uma aula com dois ou 

três problemas bem trabalhados vale mais do que pedir que eles 

resolvam 20 ou 30 operações”. 

Em terceiro lugar, há a necessidade – central ao aprendizado de 

todas as disciplinas – de exercitar a competência de leitura e 

interpretação crítica de textos. “Vamos ler o enunciado?”, pergunta 

Flávia aos alunos. Cabe ao aluno, afinal, compreender o que é 

pedido pelo problema – o total de bombons, o troco da cantina ou a 

duração de um filme – e quais as ferramentas e dados necessários 

para obter a resposta. 

“Em um problema convencional, o enunciado traz apenas as 

informações relevantes para sua resolução. Mas há também os 

problemas não convencionais, em que o enunciado traz algumas 

informações irrelevantes (por exemplo: a idade do atendente da 

cantina) ou mesmo suprime informações, sendo de impossível 



resolução. A resposta certa, nesse caso, seria justamente não 

haver resposta, e o aluno tem de ser capaz de identificar isso”. 

Finalmente, há a aplicação do método científico e a socialização do 

conhecimento. Primeiro, o aluno constrói sua hipótese (“esse é um 

problema de multiplicação”) e a põe à prova, chegando a uma 

resposta. Em grupo, ele valida sua hipótese, revisa seus meios e 

troca com os colegas e com a professora impressões sobre a 

experiência. O resultado é um processo de construção coletiva em 

que, como na prática científica, até mesmo os erros têm valor. 

“Valorizar a estratégia do aluno e estimulá-lo a dar voz às suas 

ideias é importante para que ele se sinta protagonista do próprio 

aprendizado”, afirma Flávia. 

 

Escrever bem não é um dom 

Colégio Vital Brazil 

11 Julho 2016 | 10h00 

Todo texto é resultado de um processo. Do ponto de vista do leitor, 

na grande maioria dos casos, só interessa o produto final, seja ele 

um livro, um artigo, um e-mail. Para um professor que tem como 

função ensinar seus alunos a escrever, porém, considerar o 

processo faz toda a diferença. 

“De modo geral, a escola no Brasil não chamava a atenção para as 

etapas da produção de texto”, diz Maria José Nóbrega, mestre em 

Filologia e Língua Portuguesa pela USP e assessora de Língua 

Portuguesa para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I do 

Colégio Vital Brazil. “O professor passava um tema, o aluno 

escrevia uma redação, e o professor a devolvia corrigida. Se viesse 

cheia de correções, o aluno tinha a impressão de que era mau 

escritor. Mas, se mesmo escritores profissionais têm seus textos 



revisados e alterados por outros, por que cobraríamos do aluno 

acertar de primeira?”. 

 

Essa dinâmica, segundo Maria José, não apenas desestimulava 

alunos com dificuldades como alimentava a ideia equivocada de 

que escrever bem é um dom. “Produção de textos não é dom, pode 

ser ensinada. Envolve planejamento, textualização – o momento de 

pôr as palavras no papel – e revisão”. 

Segundo a assessora, embora os Parâmetros Curriculares 

Nacionais já tenham preterido o termo “Redação” (ênfase no 

produto final) em favor de “Produção de Texto” (ênfase no 

processo) desde os anos 1990, a noção antiga ainda não foi 

totalmente descartada nas escolas brasileiras. É por isso que parte 

importante do trabalho de Maria José, no Vital Brazil, é propor 

atividades que evidenciem esse caráter processual da escrita. 

Planejamento e escrita: montando a arquitetura do texto 

Cronos o rei dos titãs era uma criatura tão má que comia seus 

próprios filhos mas três de seus filhos Zeus Poseidon e Hades o 

mataram em uma batalha mortal e o trancaram em um baú, mas ele 

está de volta e só Hércules pode matá-lo. 



Em uma noite, Hércules estava dormindo com sua mulher e Zeus 

apareceu e disse: 

– Olá Hércules. 

– Oi pai, quais são as notícias? 

– Você tem um novo trabalho para fazer. 

Assim começa a primeira versão de um conto escrito por um aluno 

da professora Juliana Cristina Fiore, do 5º ano. A atividade pede 

que os alunos imaginem um décimo terceiro trabalho para Hércules. 

Mas não se trata de uma tarefa de redação tradicional. 

Inicialmente, Juliana e sua turma estudam o gênero textual conto 

mitológico e o mito original dos 12 trabalhos de Hércules. “Eles têm 

de perceber que o mito segue algumas regras formais, como o uso 

de discurso direto nos diálogos e a narração em terceira pessoa, e 

também algumas regras estruturais”, diz Juliana. Ela se refere a 

uma espécie de “arquitetura de enredo” utilizada no mito de 

Hércules, que os alunos precisam seguir. 

Assim, eles preenchem fichas de Planejamento do Mito, 

determinando os elementos que vão compor seu conto: Qual o 

novo trabalho? Como as características do herói o ajudam a vencer 

o desafio? Quais os personagens, suas características e sua função 

na trama? Só depois de planejar os elementos estruturantes do 

enredo, os alunos partem para a escrita do seu conto. E é aí que a 

atividade fica realmente interessante. 

Revisão: rasura faz parte 



 

Em duplas, os alunos trocam seus contos e revisam um o trabalho 

do outro. Um primeiro ponto é o exercício da revisão em si, que é 

feita em etapas: “Eu peço a eles que primeiro apontem erros de 

gramática e ortografia, depois apontem aspectos discursivos, como 

incoerência, repetição de palavras, falta de clareza, etc. De 

preferência, que identifiquem os vários critérios com canetas de 

cores diferentes”, diz Juliana. 

Além de oferecer um método útil de revisão de textos, a 

diferenciação de critérios é importante, afirma Maria José Nóbrega, 

por evidenciar a distinção entre “escrever certo” e “escrever bem”: 

“Mesmo textos corretos em termos gramaticais podem ser um 

desastre. Essa prática chama a atenção dos alunos para outros 

elementos além das normas da língua”. 

Um segundo ponto positivo é naturalizar o exercício da revisão 

como parte integrante da escrita. “Não é ‘feio’ um texto cheio de 

marcas de revisão e rasuras. Faz parte. A atividade quebra esse 

estigma e acostuma o aluno a ter um cuidado maior com o que 

escreve”, explica a assessora. 



Até porque, na sequência, os textos voltam aos seus autores, que 

julgam se concordam ou não com as revisões do colega. E, embora 

o olhar do outro sempre seja mais afiado para identificar problemas 

num texto, nem sempre as revisões apontadas são erros objetivos. 

 

“Veja que interessante”, diz Maria José. “Pode haver casos em que 

eu não concorde com a revisão do meu colega, por perceber que 

ele não entendeu o que eu quis dizer. Mas, então, a revisão dele 

me serviu para ver que meu texto precisa ser mais claro”. Revisar o 

próprio texto, afinal, também é considerar o ponto de vista de quem 

vai ler – uma chave fundamental para escrever bem. 

Finalmente, só depois de passados a limpo em uma segunda 

versão, os textos seguem para a avaliação da professora, que tem 

em mãos não uma simples redação, mas um registro de todo o 

processo. O que pedagogicamente é um grande trunfo. “Quando eu 

vejo o que o aluno conseguiu identificar no texto do colega e, por 

outro lado, o que aceitou de revisões do colega no seu próprio 

texto, fica muito mais claro para mim quais conteúdos já foram bem 

assimilados por cada um e onde devo intervir”, finaliza Juliana. 
 
 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/vital-brazil/wp-content/uploads/sites/309/2016/07/escrever-bem-1.jpg


Por que Psicomotricidade na escola? 

Colégio Vital Brazil 

13 Junho 2016 | 12h41 

Uma criança anda, corre e salta pelo pátio do colégio. Chuta 

algumas bolas, primeiro com a perna direita, depois com a 

esquerda. Em outro momento, rola pelo chão e rasteja sob mesas 

dispostas como um túnel estreito e de teto baixo. Mais tarde, em 

sala, rabisca folhas de cartolina com giz de cera, ao som de 

músicas alternadamente rápidas e lentas. Faz desenhos em 

parceria com colegas, rasga papéis coloridos, produz uma colagem. 

Poderiam ser aulas de Educação Física ou de Artes, mas são aulas 

de Psicomotricidade, em que o professor observa a criança com um 

olhar interessado nos seus movimentos e, principalmente, na 

percepção dela sobre os próprios movimentos. O foco não está em 

fazer o aluno melhorar sua destreza física ou exercitar suas 

habilidades manuais e sensibilidade estética. O objetivo é mais 

básico e fundamental: fazê-lo tomar consciência de que está 

chutando e de que está desenhando. Se parte do desenvolvimento 

da criança é a ampliação de seu repertório de ações e sentimentos, 

esse é o momento em que a criança descobre que pode agir e 

sentir. 



 

Não é uma distinção de fácil entendimento, como admite o 

professor Carlos Rossi, que dá aulas de Educação Psicomotora 

para alunos do Maternal ao 1º ano do Ensino Fundamental no 

Colégio Vital Brazil. Com formação em Educação Física, Rossi tem 

especialização em Psicomotricidade pelo Instituto Superior de 

Psicomotricidade e Educação – Grupo de Atividades 

Especializadas, ISPE-GAE (Brasil), com título internacional 

pelo Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice –

Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation, 

ISRP-OIPR (França). Ele traz para o Colégio esse olhar 

diferenciado que sua área aplica à Educação Infantil. 

Cada gesto tem um significado 

Conforme explica o professor Rossi, tanto a Educação Física 

quanto a Psicomotricidade trabalham com a aquisição de controle 

sobre o corpo. Porém a primeira tem objetivos mais concretos, 

como o aperfeiçoamento de atividades físicas, por meio da prática e 

do treino, e o despertar do prazer para a promoção da saúde e do 

bem-estar. Já a Psicomotricidade adota uma perspectiva mais 

ampla, anterior e posterior à atividade em si. 
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“A Educação Física ajuda a fortalecer o tônus e trabalha o 

equilíbrio; a Psicomotricidade atua para que a criança tome 

consciência dessa tonicidade, perceba quando seus músculos 

estão contraídos ou relaxados, para controlá-los e ajustá-los 

posturalmente. É o começo, a base de tudo”, exemplifica Rossi. 

 

Trata-se também de uma abordagem preocupada com impactos 

mais à frente no desenvolvimento da criança. “Cada gesto tem um 

significado para além do gesto”, diz Rossi. “É o que faz uma 

atividade na quadra de esportes contribuir para aprendizados fora 

da quadra, como a aquisição da escrita, por exemplo”. 

Para compreender isso é preciso entender que o corpo é a primeira 

ferramenta pedagógica à disposição da criança. É pelo corpo que 

ela adquire noções fundamentais para perceber o mundo, localizar-

se e atuar no universo. Noções como “dentro” e “fora”, “direita” e 

“esquerda”, “à frente”, “ao lado” e “atrás”, “em cima” e “embaixo” só 

são compreendidas pela criança quando aplicadas a si mesma, à 

sua posição no espaço. 

Assim, por mais distantes que possam parecer, atividades físicas 

que promovam a orientação espacial, a lateralidade, a tonicidade e 
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a motricidade fina da criança vão fazer diferença mais adiante, 

quando ela tiver de escrever suas primeiras frases da esquerda 

para a direita, dentro das linhas do caderno, segurando o lápis com 

precisão e força suficientes para riscar o papel. 

Tirar o aluno da zona de conforto 

São sete os fatores da Psicomotricidade, os quais, por meio de 

vivências práticas, o professor trabalha para estimular em seus 

alunos um desenvolvimento completo e equilibrado: 

– Tonicidade: função de atenção e alerta, pois é por meio da 

percepção dos estados do corpo (contraído, relaxado) que se 

controlam as demais atividades motoras; 

– Equilibração: questões posturais, capacidade de manter-se em 

equilíbrio estático (parado) ou dinâmico (em movimento), condição 

básica da organização psicomotora; 

– Esquema e imagem corporal: percepção objetiva do corpo e de 

seus segmentos (cabeça, tronco, membros), a imagem corporal, a 

avaliação subjetiva que a criança faz de si em relação às demais; 

– Orientação espaço-temporal: compreensão do mundo estruturado 

em espaço e tempo, compreensão do aqui e do agora, definidos em 

oposição ao ali, ao antes e ao depois, e a capacidade de organizar-

se no espaço e no tempo para assumir o controle das tarefas da 

vida diária; 

– Lateralização: subdividida em lateralidade, que é a consciência 

dos dois lados do corpo e do mundo que o cerca, e dominância 

lateral, que é a preferência por um lado do corpo para executar 

atividades motoras (escrever, arremessar, chutar) com mais 

qualidade, força, precisão, velocidade e coordenação, o que 

diferencia o destro do canhoto; 



– Praxia global: coordenação de movimentos harmônicos, precisos 

e econômicos para a execução intencional e consciente de tarefas 

que envolvam o corpo integralmente, como andar, correr e saltar; 

– Praxia fina: semelhante à praxia global, porém direcionada a 

tarefas que envolvam maior controle visual e menor quantidade de 

grupos musculares, como picotar, pinçar, escrever. 

 

A atuação do professor de Educação Psicomotora tem, assim, o 

objetivo de despertar a consciência do aluno para cada um desses 

campos, de forma que ele descubra-se capaz de controlar suas 

ações e agir com propósito. Para isso, a aula segue estratégias que 

“quebram o automatismo” e tiram o aluno da zona de conforto, 

mostrando a ele novas possibilidades, fazendo-o perceber e refletir 

sobre outro ponto de vista. 

Mas as aulas, ressalta o professor Rossi, não se restringem a 

atividades físicas nem a quadras esportivas, envolvendo também 

situações que exercitam a interação social e a sensibilidade. 

“Qualquer ambiente pode ser significativo: a quadra, a 

brinquedoteca, a horta, a sala de aula. O aprendizado geral é de 

caráter cognitivo, afetivo e motor. Se bem-sucedido, o aluno sai 
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com mais autonomia e autoconfiança sobre o que sabe fazer, o que 

pode fazer e o que quer fazer”. 
 
 

Argumentar, negociar, fazer escolhas 

Colégio Vital Brazil 

30 Maio 2016 | 18h19 

Em um mundo em que fazer escolhas, tomar decisões e prever 

resultados é essencial, os conflitos e as controvérsias que 

perpassam essas situações são inevitáveis. Negociar por meio da 

argumentação, portanto, faz parte da rotina das pessoas. 

Nesse sentido, o cotidiano da sala de aula é um contexto propício 

para inúmeras possibilidades de negociação. Uma das formas de 

negociar pode se estabelecer nas discussões sobre os mais 

variados temas. Para que a construção dos argumentos pela 

criança possa se constituir, é preciso que haja intencionalidade 

pedagógica do professor em qualquer que seja a área do 

conhecimento. A mediação oferecida por ele é o diferencial para a 

construção de sentidos e significados compartilhados pela turma na 

produção de conhecimento. 

Uma das formas de se criar bases para argumentar pode ser 

estabelecida pelas boas perguntas, que se diferem das perguntas 

rotineiras por trazerem compreensão. A partir delas, os envolvidos 

na interação vão expondo suas ideias, expandindo-as, modificando 

os conceitos discutidos, permitindo a negociação e o 

compartilhamento de novos significados. O diálogo precisa ser 

mediado de forma que se crie um elo condutor, mas que também 

oportunize opiniões contrárias justificadas. Contudo, para que a 



criança possa criar formas para justificar, precisa ser repertoriada 

com assuntos de textos oriundos das mais variadas fontes. 

 

No Colégio Vital Brazil, a “roda de jornal” tem sido um recurso 

didático estratégico importante na formação desse repertório. Além 

de viabilizar ao aluno competência leitora com gêneros jornalísticos 

e de prover conteúdo para fundamentação oral e escrita, a atividade 

favorece a noção de pertencimento, pois ao discutir os assuntos 

que permeiam a realidade, a criança consegue sentir-se parte dela. 

Vale ressaltar que ao envolver um grupo de alunos em uma 

discussão, o professor cria possibilidades de consideração de 

vários pontos de vista. Assim, também é exercido o respeito pelo 

momento de ouvir o outro e de exigir o mesmo respeito pela sua 

própria vez. É dada ainda às crianças a oportunidade de percepção 

de que as opiniões vão sendo discutidas e modificadas, atendendo 

às necessidades do momento e criando conhecimentos provisórios 

que irão se expandir à medida que novas informações e diálogos 

acontecem. 

Com esse trabalho, espera-se que o aluno seja capaz de ler, 

analisar, compreender, questionar, interpretar e discutir com seus 
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pares, repertoriando sua argumentação e favorecendo o 

desenvolvimento do senso crítico. Um repertório de leituras e 

discussões pode transcender a esfera escolar quando possibilita 

experiências para serem usadas como suporte no momento de 

fazer escolhas em situações usuais. 

 

Em longo prazo, esse trabalho tem o potencial de ir além das 

discussões e da interpretação de fatos, e possibilitar uma formação 

mais humana, pressupondo o envolvimento dos participantes com 

as questões socioculturais, inerentes à formação cidadã. 

Teresa D’Angelo 

Coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. 
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A construção do aprendizado e as 
tecnologias digitais 

Colégio Vital Brazil 

16 Maio 2016 | 15h54 

Uma sala ampla e iluminada, carteiras dispostas em colunas e 

fileiras, cadernos, lápis e canetas, lousa, giz ou marcador. Seria a 

sala de aula tradicional um modelo ultrapassado? 

Embora tratemos aqui de discutir as tecnologias educacionais e os 

inúmeros recursos à disposição do professor do século XXI, não 

faremos, neste artigo, tal afirmação. Porque não acreditamos que a 

questão de fundo de uma educação de qualidade seja consertar um 

modelo “fracassado”, baseado em ferramentas “obsoletas” e 

práticas “ineficazes”, que precisa ser “descartado”. Não acreditamos 

nessa radicalidade nem a julgamos produtiva. 

Sabemos, no entanto, que novos caminhos foram abertos, pelos 

quais se pode aprimorar a escola contemporânea. Existem novas 

ferramentas e práticas que permitem ao professor ensinar com mais 

eficiência, e ao aluno aprender com mais facilidade. Para nós, a 

distinção entre essas duas visões faz muita diferença. 



 

Como educadores, é importante jamais perdermos de vista o motivo 

pelo qual adotamos uma ou outra tecnologia, este ou aquele 

método pedagógico. O fim tem de ser a construção do aprendizado. 

Assim, mesmo hoje em dia, em que há um justo entusiasmo quanto 

às tecnologias digitais e o receio de que quem as ignore “fique para 

trás”, o educador deve sempre se perguntar: “Isso contribui para 

meu trabalho? Meu aluno está aprendendo algo que não aprenderia 

de outra forma?”. 

Para o Vital Brazil, o que é mais animador nas tecnologias digitais 

não é a modernidade em si, mas o que elas podem trazer de novo 

para as práticas do professor. Quando tecnologias são 

incorporadas ao planejamento de aulas para potencializar o 

aprendizado, na criação de oportunidades didáticas até então 

impossíveis; quando, enfim, há uma intencionalidade e um 

diferencial pedagógico claros, os benefícios são inquestionáveis. 

Se bem utilizadas, as novas tecnologias: 

– Aguçam a curiosidade do aluno pelo conteúdo ensinado, por meio 

de jogos e softwares educativos, como simuladores; 
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– Aprimoram sua capacidade de pesquisa e discernimento crítico, 

por meio do uso eficiente e consciente de buscadores como o 

Google; 

– Propiciam acesso a fontes internacionais de informação, como 

bibliotecas, museus, veículos de imprensa, etc., e a interlocutores 

de outras culturas; 

– Contribuem para a gestão dos estudos, em salas de aula virtuais 

e redes sociais específicas; 

– Mapeiam o progresso e as necessidades individuais de cada 

aluno, adaptando exercícios e projetos de acordo, por meio das 

chamadas “plataformas adaptativas”. 

Chegam, inclusive, a revolucionar a própria dinâmica de interação 

entre professores e alunos, propiciando práticas como a da “sala de 

aula invertida”: ideia que vem ganhando força entre educadores, 

que propõe concentrar a parte expositiva do ensino nas horas 

extraescolares do aluno (que pode assistir a videoaulas em casa, 

por exemplo), reservando o tempo em sala de aula para discussões 

e atividades que avancem o conhecimento. 

Nos primeiros anos do Vital Brazil, por exemplo, isso se traduziu em 

incentivos concretos aos profissionais cuja inclinação natural e 

maior familiaridade com as tecnologias digitais os faziam buscar 

novos recursos e soluções didáticas. Caso do professor de Física 

do Ensino Médio Marcelo Barão, que participou do curso Merit 

Program, no Krause Inovation Center, nos Estados Unidos, sobre o 

uso de tecnologia móvel na educação, e ao voltar não só introduziu 

o uso de celulares e tablets em suas aulas de laboratório, como 

convenceu seus colegas de Biologia e Química a fazer o mesmo, 

com sucesso. 

https://sites.google.com/site/kcimeritprogram/
https://sites.google.com/site/kcimeritprogram/
http://www.vitalbrazilsp.com.br/vitalacontece/2015/05/31/alunos-usam-tablets-nas-aulas-de-laboratorio-professores-so-veem-vantagem/


 

Este ano, com o objetivo de aprofundar ainda mais o trabalho com 

as tecnologias digitais, passaremos a contar com assessores 

específicos para a inserção de novos recursos tecnológicos na 

rotina do Colégio. Cada segmento contará com um profissional 

responsável por pesquisar o assunto, descobrir oportunidades, 

como cursos de interesse e recursos pedagógicos inovadores, e 

compartilhá-las com colegas, Coordenação, Diretoria e 

Departamento de TI. 

Além disso, teremos o apoio de um consultor externo especializado 

em sistemas e projetos de Inovação em Educação e Tecnologias 

Educacionais, também designer de programas de formação, 

materiais e ambientes de aprendizagem. Dessa forma, acreditamos 

que conseguiremos ampliar nossos horizontes e oferecer o que há 

de mais eficiente, em termos de recursos e técnicas, para o 

aprendizado de nossos alunos. 
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O trabalho com projetos escolares 

Colégio Vital Brazil 

05 Maio 2016 | 12h00 

Em todas as turmas da Educação Infantil e do 1° ano do Ensino 

Fundamental I do Colégio Vital Brazil, são desenvolvidos projetos 

trimestrais envolvendo diferentes temas. Um dos aspectos mais 

positivos desses trabalhos nessa etapa da escolaridade é a 

participação ativa das crianças como protagonistas, envolvidas nas 

diferentes situações de aprendizagem. 

Historicamente, o trabalho com projetos foi idealizado por William 

Heard Kilpatrick, com base na teoria do filósofo John Dewey, e foi 

inicialmente utilizado na escola experimental da Universidade de 

Chicago. A perspectiva teórica central dessa proposta é de que o 

conhecimento é obtido por meio da experiência e da ação. 

Desse modo, a aprendizagem torna-se significativa, porque é 

dotada de conotações, construída por meio de vivência, das 

observações, relações, ideias, perguntas, enfim, das construções 

coletivas e cooperativas. Além disso, o trabalho com projetos abre a 

possibilidade de utilizar diferentes linguagens. 



 

No Vital, as propostas são organizadas em torno de três 

eixos: Linguagem (capacidade de comunicar-se, de ouvir e de se 

posicionar, de compreender e interpretar as variadas formas de 

expressão), Ludicidade (ações espontâneas, brincadeiras e jogos 

simbólicos) e Pesquisa (processo de questionar e refletir sobre o 

mundo, de fazer experimentos e descobertas). 

Mas como acontecem esses projetos? Geralmente, iniciamos com o 

que chamamos de atividade disparadora, que pode ser uma 

imagem, uma história ou mesmo um problema a ser resolvido. A 

partir de então, as crianças compartilham seus conhecimentos 

prévios, fazem perguntas acerca do assunto e levantam hipóteses. 

As respostas não são oferecidas prontamente pelas professoras, 

que, por sua vez, têm o papel primordial de propor e organizar as 

experiências, apontar possíveis fontes e recursos de pesquisa, com 

o cuidado de assumir junto ao seu grupo uma postura curiosa e 

investigativa, atuando como modelo de pesquisadora. 
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As etapas subsequentes são as experiências, rodas de conversa 

para comunicar descobertas, pesquisas em fontes variadas, saídas 

pedagógicas e registros. Ao final, ocorre uma situação comunicativa 

para informar às famílias e à comunidade escolar as descobertas 

realizadas. Essa comunicação pode ser desenvolvida por meio de 

diferentes linguagens e formatos: álbuns, filmagens, brincadeiras, 

jogos, explorações plásticas, gravação das falas das crianças, entre 

outros. 

E o que vem depois? Mais perguntas, experiências, pesquisas, 

descobertas… E as crianças gradativamente ampliam seu 

conhecimento de mundo, aprendem a conviver, assumem uma 

postura indagadora e investigativa e compartilham suas 

descobertas. Em longo prazo, assumem uma postura autônoma em 

seu processo de aprendizagem e formam suas próprias ideias 

sobre a realidade e o mundo. 

Renata Provetti Weffort Almeida 

Coordenadora Assistente da Educação Infantil e do 1º ano do E. 

Fundamental. 
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EDUCAÇÃO 

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA 

O processo da qualidade na melhoria da 
aprendizagem 

Colégio Vital Brazil 

04 Abril 2016 | 16h41 

Quando se pensa em qualidade, comumente remete-se a 

processos produtivos em indústrias, tendo como foco a melhoria 

contínua e o acompanhamento de cada etapa da produção, que 

resultam na entrega de um produto cada vez melhor e sem defeitos. 

No entanto, o Processo de Gestão da Qualidade pode ser aplicado 

em diversas áreas, inclusive nas educacionais, em seus mais 

variados processos. No caso de uma escola, o objetivo principal a 

ser alcançado é a aprendizagem do aluno. 

A adesão a práticas de Gestão da Qualidade nas empresas, 

especialmente as fabris, tem levado muitas instituições 

educacionais a se questionarem: “Gestão da Qualidade na 

Educação”? Ao se transferir para a escola os modelos de Gestão 

da Qualidade industriais, algumas diferenças importantes devem 

ser compreendidas (Tribus, 1992), como: 

– A escola não é uma fábrica; 

– Os alunos não são o produto; 

– Sua educação é o produto; 

– Os clientes para o produto são vários: os próprios alunos, os pais, 

os futuros empregadores, a sociedade em geral; 

– Os alunos precisam ser “coadministradores” da sua própria 

educação; e 
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– Não existem oportunidades para recall. 

Pensando em métodos de melhoria contínua e levando em 

consideração que o espaço em questão é uma escola com seus 

alunos, abordou-se o assunto como uma das diversas atividades de 

capacitação programadas, que acontecem de forma frequente nos 

encontros pedagógicos da equipe de professores do Colégio Vital 

Brazil. Em uma dessas ocasiões, a Coordenação Pedagógica 

apresentou o Método de Melhorias – ou PDCA – e a importância de 

sua aplicação com foco no processo de ensino-aprendizagem. 

O Ciclo PDCA (do inglês, Plan, Do, Check, Act – Planejar, Executar, 

Verificar, Atuar) foi criado por Walter A. Shewart na década de 

1930, e popularizou-se por meio de William Edward Deming na 

década de 1950, com sua aplicação no Japão, o que o tornou 

mundialmente reconhecido. 

Os professores conheceram o PDCA e entenderam de que forma 

poderiam utilizá-lo em seu trabalho, e como a aprendizagem dos 

alunos seria melhorada se as etapas do processo fossem feitas de 

forma cíclica. 
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A experiência foi muito positiva, pois, após a capacitação, 

observou-se de forma natural na equipe a busca por um plano de 

trabalho mais elaborado, com metas e objetivos de aprendizagem 

mais claros, atrelados a uma melhor metodologia para atingi-las, 

utilizando-se de práticas de ensino mais eficientes. 

A verificação da aprendizagem por meio da análise dos resultados 

de avaliações parciais ou ao final de cada período escolar foi mais 

ampla e efetiva e, com isso, a tomada de ações para a 

implementação de melhorias ao processo de aprendizagem tornou-

se constante. 

Exemplificando, a professora de História do 6º ao 9º ano Claudia 

Cristina dos Santos Silva utilizou o ciclo PDCA em uma avaliação 

da seguinte forma: 

P = Planejar: História da Mineração – previsto no plano de ensino; 

D = Fazer/Executar: aplicação de estratégias como a de dar aos 

alunos acesso a notícias atuais por meio de jornais, vídeos, entre 

outros recursos, durante as aulas. 

C = Checar/Verificar: constatou-se que, por meio de avaliação, os 

alunos tinham os conceitos muito bem compreendidos, porém 

apresentavam dificuldades em responder de forma mais completa e 

articulada, de acordo com o esperado para o nível em questão. 

A = Atuar: correção da avaliação junto aos alunos, mostrando os 

erros mais acentuados, direcionando para um melhor entendimento 

de conteúdos e desenvolvimento de habilidades. 

Ao final do processo, os alunos demonstraram evolução na 

aprendizagem e a maioria deles não cometeu os mesmos erros 

novamente. 



Embora os professores sejam muitas vezes protagonistas do seu 

próprio método de melhoria contínua, restrita à sua disciplina, eles 

perceberam que, no Ciclo PDCA, a qualidade final só é alcançada 

se todos fizerem o seu trabalho pensando no processo e na 

qualidade como um todo. 

O resultado consequente é a efetiva e progressiva melhoria da 

qualidade do ensino, sempre aliada à efetiva e progressiva 

aprendizagem do aluno. 

Roberto Leal 

Coordenador do Ensino Fundamental II. 
 

 
As diversas conquistas do Xadrez 

Colégio Vital Brazil 

21 Março 2016 | 13h12 

José Antonio Rosa passou oito anos de sua vida como enxadrista 

profissional, vivendo de disputar torneios nacionais e internacionais 

de Xadrez. Também sempre deu aulas particulares para 

enxadristas aspirantes, alguns dos quais conquistaram um bom 

número de vitórias, no Brasil e no exterior, tendo-o como treinador. 

Não foi isso, porém, que o trouxe ao Colégio Vital Brazil. Professor 

das turmas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental – que têm o 

Xadrez como disciplina obrigatória –, José Antonio não está no Vital 

para formar campeões, mas para contribuir para o desenvolvimento 

cognitivo, socioemocional e ético de seus alunos. 

“É comprovado que o Xadrez promove uma série de habilidades, 

como a atenção, a concentração, o poder de análise e decisão, a 

capacidade de antecipação e planejamento”, enumera o professor. 

Ele ainda poderia citar a influência positiva do jogo sobre a 



criatividade, a paciência, o autocontrole, a determinação em evoluir, 

entre outras competências fundamentais. Isso sem falar no que o 

Xadrez, como os esportes em geral, promove de valores, como a 

honestidade e o respeito ao outro: “Em minhas aulas, por exemplo, 

sempre insisto para que, antes de cada partida, eles cumprimentem 

o colega adversário”. 

 

Despertando o interesse pelo jogo 

Antes de tudo, porém, é preciso apresentar o jogo aos alunos. “No 

2º ano do E. Fundamental, de 80% a 90% deles não sabem 

absolutamente nada de Xadrez”, estima o professor. Mais do que 

conhecer as regras, José Antonio precisa fazer com que seus 

primeiros alunos – crianças de 6 e 7 anos de idade, acostumadas a 

atividades bem mais modernas do que um jogo criado há mais de 

1.500 anos – se interessem pelo Xadrez. Seu método, até hoje, tem 

dado certo: 

“No início do ano, eu conto uma lenda sobre a origem do Xadrez”, 

diz o professor. Ele se refere à história do sábio de um antigo reino 

que, tendo inventado o jogo, apresenta-o ao rei. Encantado, o 

monarca decide recompensá-lo com o prêmio que ele desejasse. A 
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resposta do sábio apenas parece modesta: um grão de trigo pela 

primeira casa do tabuleiro, dois pela segunda, quatro pela terceira, 

e assim sucessivamente, em progressão geométrica, até a 64ª 

casa. “O total chega a quintilhões de grãos de trigo”, diz José 

Antonio, que gosta de ver até onde os alunos conseguem calcular a 

imensa quantia. “Já tive uma aluna que calculou até 8.192!” (A 

propósito, o pedido exato do sábio é de 

18.446.744.073.709.551.615 grãos de trigo.) 

“Essa história é uma das formas de eles se apaixonarem pelo jogo”, 

diz o professor. “Eles comentam sobre a lenda durante o ano 

inteiro”. Mas essa não é a única estratégia de que ele dispõe para 

tornar o aprendizado do Xadrez mais lúdico e interessante. 

 

Muito além do xeque-mate 

Ao longo do Fundamental I, o planejamento do professor atribui às 

turmas metas progressivamente mais complexas, com atividades 

diversificadas que ajudam a exercitar diferentes habilidades. O 

objetivo do projeto, como se vê, vai muito além do xeque-mate. 

No 2º ano, os alunos devem terminar o ano sabendo movimentar as 

peças corretamente, conseguindo capturar peças adversárias e 
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dando os primeiros xeques. No 3º ano, já devem ser capazes de 

ganhar um jogo por xeque-mate, por disputa de tempo (com o 

recurso de relógios, que impõem novos desafios à agilidade de 

raciocínio e ao autocontrole emocional dos alunos) ou por erro do 

adversário ao movimentar suas peças (três movimentos errados 

levam à derrota). 

Já no 4º ano, eles aprimoram suas técnicas e ampliam seu 

vocabulário e repertório de conhecimentos sobre o jogo, 

aprendendo termos como “roque”, “captura en passant” e 

“promoção (ou coroação) do peão” e a origem de cada peça do 

Xadrez moderno. Por fim, no 5º ano, mais do que resolver desafios, 

os alunos já compõem, eles próprios, novos desafios: “Por exemplo, 

eles inventam uma disposição de peças no tabuleiro de forma que, 

com um movimento apenas, as brancas possam colocar o rei preto 

em xeque-mate”, explica o professor. “O nível de complexidade 

exigido para você criar um problema válido é grande, e eles são 

capazes disso”. Prova disso é que o professor chega a aproveitar 

alguns desafios criados por seus alunos do 5º ano como exercícios 

para os mais novos. 
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José Antonio cita ainda os benefícios de outras atividades que 

fazem sucesso entre os alunos, como o Xadrez Gigante, que faz 

uso do tabuleiro pintado no chão da sala: “Divido as turmas em dois 

times, para que eles experimentem analisar o jogo e traçar 

estratégias coletivamente, num exercício de trabalho em grupo e de 

respeito à opinião do colega”. Ou, ainda, o Xadrez de peças 

inventadas, em que os alunos dão asas à imaginação, criando 

peças como dragões e bruxos, cada uma com movimentos e 

poderes específicos: “Eles podem criar à vontade, desde que as 

peças façam sentido em uma estrutura de jogo, com regras e 

limitações” – não vale, por exemplo, criar uma peça invulnerável e 

de poderes ilimitados. 

O resultado de tudo isso? Embora seja difícil de mensurar, José 

Antonio não tem dúvidas: “Talvez as famílias sejam o melhor 

termômetro para medir o desenvolvimento dos alunos ao longo dos 

anos, principalmente no que diz respeito às competências 

socioemocionais. E eu sempre ouço de diversos pais como o 

Xadrez tem ajudado seus filhos a se tornarem mais concentrados, 

mais aplicados e mais organizados nos hábitos de estudo”  
 
 

Ensino híbrido para aprender gêneros 
literários 

   
Colégio Vital Brazil 

24 Fevereiro 2016 | 10h41 

Garantir resultados pedagógicos eficazes por meio do uso das 

tecnologias digitais tem sido uma estratégia didática buscada por 

equipes pedagógicas de diversos colégios a fim de planejar aulas 
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mais motivadoras e um acompanhamento mais rápido e 

personalizado dos alunos. 

“Contudo, o emprego da tecnologia para além da busca rápida de 

informações, prevendo a utilização da vasta gama de aplicativos 

pedagógicos disponíveis, precisa ser coerente na intencionalidade a 

que se propõe, e não um mero fazer ou modismo”, afirma a diretora 

pedagógica do Colégio Vital Brazil, Suely Nercessian Corradini. 

 

  

Nesse contexto, o Vital Brazil tem desenvolvido em algumas 

disciplinas a prática da aula rotacional, proposta pelo Ensino 

Híbrido – uma abordagem de integração das tecnologias digitais ao 

ensino, que possibilita que os professores obtenham informações 

personalizadas sobre o desempenho dos alunos e possam realizar 

melhores mediações, buscando um aprendizado potencializado e 

mais eficiente. 

Para trabalhar os gêneros literários com os alunos do 3º, 4º e 5º 

anos do Ensino Fundamental, de modo a promover o 

desenvolvimento dos estudantes de maneira individualizada, 

respeitando as dificuldades e os talentos de cada um, o Colégio 
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decidiu inserir estratégias pedagógicas do Ensino Híbrido nas aulas 

de Língua Portuguesa. 

 

“A partir da aplicação do modelo de Rotação – uma das 

possibilidades de combinação do uso da tecnologia com um 

conjunto de práticas integradas propostas pelo Ensino Híbrido para 

possibilitar que o aluno seja protagonista do seu aprendizado –, 

cada turma aprendeu um gênero literário diferente: o 3º ano 

estudou fábulas, o 4º ano, lendas indígenas, e o 5º ano, crônicas”, 

explica Teresa D’Angelo, coordenadora pedagógica da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental I. 

Durante as aulas, realizadas na biblioteca do Colégio, as crianças 

rotacionaram por diferentes “estações” elaboradas pelas 

professoras. No caso do 5º ano, por exemplo, que trabalhou com 

crônicas, as estações contemplavam a procura do significado da 

palavra “crônica” em dicionários e enciclopédias, o uso da internet 

para a realização de pesquisas acerca do gênero literário e a leitura 

de crônicas em jornais e livros de cronistas brasileiros renomados. 
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“O Ensino Híbrido é uma proposta muito eficiente e interessante, 

pois, além de oferecer aos educadores estratégias e ferramentas 

que possibilitam que os estudantes tenham uma experiência de 

aprendizado mais personalizada, também sugere possibilidades de 

integração das tecnologias digitais aos conteúdos ensinados, a fim 

de aproximar a realidade escolar com o cotidiano dos alunos. 

Assim, cada criança tem a oportunidade de aprender no seu ritmo e 

da sua maneira, descobrindo as informações por conta própria, em 

vez de simplesmente recebê-las do professor, o que ajuda a criar 

um maior engajamento no estudo do tema proposto”, finaliza 

Teresa. 
 
 

O papel do professor na aprendizagem dos 
alunos 

Colégio Vital Brazil 

11 Fevereiro 2016 | 10h32 

Sob diferentes enfoques, concepções e argumentos, a formação 

docente vem sendo abordada nos últimos tempos. As discussões 

assumem, atualmente, uma conotação voltada para a busca do 
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perfil desse profissional que possibilita que os estudantes sejam 

bem-sucedidos em diferentes momentos da escolaridade, no que 

diz respeito ao desenvolvimento dos aspectos cognitivos e 

socioemocionais. 

É fato que quanto mais comprometidos com a aprendizagem dos 

alunos os professores estiverem, maior a chance de essa evolução 

acontecer. Nesse contexto, a formação e o aprimoramento 

profissional continuado, alvos dessas discussões, são considerados 

fundamentais aos docentes. 

No entanto, é importante que se questione o tipo de professor que 

se pretende formar e para qual modelo educativo. Atrelado a isso, 

deve-se considerar quais aspectos relacionados ao processo do 

desenvolvimento docente são relevantes para que se alcance os 

resultados esperados. 

Também é preciso ter em mente quais propostas de 

aperfeiçoamento apresentar para que o professor desenvolva as 

competências fundamentais para o desempenho de suas funções 

em diferentes realidades e contextos escolares, a fim de que o 

conhecimento seja aprendido e apreendido por meio de sua ação. 

Considerando a complexidade e a importância da formação do 

professor, que vai além da prática pedagógica e dos saberes 

docentes, é necessário pensar em um desenvolvimento profissional 

que exceda a formação específica. 



 

Ao longo de sua trajetória, o docente desenvolve um variado 

repertório de conhecimentos, constrói diferentes saberes a partir da 

ciência acadêmica, da prática pedagógica, do trabalho colaborativo 

e da aprendizagem entre os pares. No entanto, a prática, embora 

muito relevante, por si só não supera o domínio dos conteúdos 

específicos e não oferece, de forma sistematizada e articulada, a 

base de conhecimento que o professor necessita para ensinar.  

Entendimento do conteúdo específico que se pretende lecionar, 

estratégias que construam situações de aprendizagem, 

relacionamento interpessoal, mediação e gestão de conflitos são 

algumas das competências primordiais para exercer a função de 

professor, que envolve não só conteúdo, mas também a 

compreensão das especificidades das diferentes séries e níveis de 

escolarização, além dos diversos contextos de aprendizagem dos 

alunos. 

O desenvolvimento profissional continuado se dá em contextos e 

momentos diversificados. É um processo contínuo de autoformação 

e fortalecimento da equipe pedagógica que visa complementar e 

aprofundar a formação do professor, e desenvolver o trabalho 
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pedagógico nas diversas áreas do conhecimento, com enfoque na 

melhoria da proposta pedagógica e no planejamento de ações 

didáticas para as aulas, como intervenções, projetos, uso de 

recursos que potencializem o aprendizado, entre outras. 

Para um desenvolvimento mais amplo do profissional, podemos 

considerar três dimensões: individual, coletiva e organizacional. 

Dimensão individual: é o professor como aluno de sua própria 

especialidade ao longo da vida, por meio da realização de cursos 

de graduação e/ou pós-graduação que complementem e 

aprofundem sua formação inicial, da participação em congressos, 

de leituras de naturezas diversas com foco na ampliação de 

repertório e de leitura de mundo, da busca por saberes relativos a 

outros domínios que transcendam a própria escola, e do 

acompanhamento do processo de produção de conhecimento na 

sua área específica. 

Dimensão coletiva: dentro de propostas como palestras e cursos 

voltados para a aprendizagem profissional, sessões de estudos 

com temas relativos ao processo de ensino-aprendizagem nas 

diversas áreas do conhecimento e oficinas, a equipe analisa e 

reflete sobre os conceitos trabalhados e dá continuidade aos 

assuntos propostos. 

É importante salientar que há demandas diferentes para os diversos 

componentes curriculares, porém o objetivo será sempre o mesmo: 

o aprendizado escolar com foco no máximo desenvolvimento do 

potencial dos estudantes. 

Dimensão organizacional: a instituição deve apresentar um 

ambiente propício para o compartilhamento de ideias e a interação 

entre os pares, além de envolver o corpo docente em um trabalho 

colaborativo que permita discutir temas que evidenciem como a 



aprendizagem pode ser potencializada. Para isso, a escola pode 

usar ferramentas como: 

– Elaboração de questões para provas e atividades diversas; 

– Uso de tecnologias variadas como forma de valorizar as práticas 

pedagógicas (internet, vídeos, aplicativos, etc.); 

– Metodologias de ensino; 

– Integração entre as diversas áreas do conhecimento; 

– Atitudes positivas em relação à aprendizagem, considerando os 

aspectos cognitivos e socioemocionais; 

– Oferecimento de instrumentos que viabilizem um olhar 

investigativo do educador frente aos problemas e eventuais 

distúrbios de aprendizagem. 

O trabalho docente requer um conjunto de saberes que não são 

aprendidos espontaneamente. Deve haver uma intencionalidade, 

um propósito para que esse repertório articulado faça sentido para 

os estudantes e possibilite a inter-relação entre os conteúdos dos 

diferentes componentes curriculares e, finalmente, para que ele se 

constitua em um Profissional do Ensino. 

Suely Nercessian Corradini 

Diretora pedagógica do Colégio Vital Brazil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A força da família 

\ 
   

Colégio Vital Brazil 
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Embora ninguém discorde de que haja diferenças entre os papeis 

da escola e da família na formação da criança e do jovem, a 

pergunta dá a entender que escola e família agem em campos 

perfeitamente delimitados. É uma visão que dá margem a 

equívocos comuns, como, por exemplo, a ideia de que “boa 

educação” (no sentido de valores) se traz de casa, enquanto a 

escola tem que “passar conteúdo”. 

Ou a ideia de que existem escolas “fortes em valores” e outras 

“fortes em ensino”, como se uma coisa excluísse a outra e à família 

coubesse apenas escolher entre dois modelos. Mesmo a 

percepção, um pouco mais sofisticada, de que a Escolarização é 

uma parte da Educação em sentido amplo, que teria como 

corresponsáveis escola, família e sociedade em geral, pressupõe 

delimitar espaços e etapas de um processo que é mais poroso e 

complexo. 

A respeito das responsabilidades compartilhadas do processo 

educacional, se à escola cabe “escolarizar”, essa tarefa vai além do 

conteúdo curricular, ela abrange o desenvolvimento de 

competências cognitivas e socioemocionais e aproveita o ambiente 

escolar como campo privilegiado de socialização para exercitar 

valores como o respeito mútuo, a convivência ética e a cidadania 

crítica. Por outro lado, a educação doméstica inclui valores e 

hábitos que necessariamente influenciam a experiência escolar da 

criança e do jovem, para o bem ou para o mal. 
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“Um pequeno exemplo de como isso é verdadeiro: é muito mais 

fácil promover no aluno a paixão pelo conhecimento e pelo 

ambiente acadêmico se, em casa, os pais praticam esses valores, 

demonstrando interesse pela vida escolar do filho, conversando 

com ele sobre seus aprendizados, respeitando-o e ajudando-o, 

quando necessário, em seu planejamento de estudos. Já 

comentários como ‘não precisa estudar tanto’, ‘esse colégio é 

rigoroso demais’, ou mesmo comentário nenhum sobre o assunto, 

certamente tornam o processo bem mais complicado”, explica Suely 

Nercessian Corradini, diretora pedagógica do Vital Brazil. 

Fato é que um campo influencia e atua sobre o outro, e que o 

processo educacional será tão mais bem-sucedido quanto mais 

afinadas estiverem família e escola. Daí ser crucial que os pais 

façam uma escolha criteriosa antes de matricular os filhos – 

analisando a filosofia educacional, a proposta pedagógica, os 

valores e as regras estabelecidas pela instituição –, e que a escola, 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/vital-brazil/wp-content/uploads/sites/309/2016/01/familia-escola-vital.jpg


por sua vez, exponha tudo isso com clareza desde o início do 

relacionamento, para que estejam alinhadas as expectativas. 

“Mas esse é só o primeiro passo. Se a participação dos pais na 

formação dos filhos é necessária e constante, deve ser constante 

também o diálogo com a escola. O que nos leva ao ponto sobre 

como e em que circunstâncias, em nosso entender, deve se dar 

esse diálogo. No Vital Brazil, buscamos promover espaços 

qualificados de interação com as famílias. Quando pais, mães e 

familiares dos alunos vêm ao Vital, há um propósito”, afirma a 

diretora. 

Esse propósito pode ser o de refletir sobre o progresso, as 

conquistas e dificuldades dos alunos, e sobre a própria atuação do 

Colégio, como nas reuniões semestrais de pais ou sempre que as 

famílias julgarem necessário. É importante ressaltar que, além do 

departamento de Atendimento às Famílias, diretores, 

coordenadores e professores estão sempre abertos a receber, para 

conversas particulares, pais e mães em busca de esclarecimentos 

ou a fim de dividir observações sobre a vida escolar dos filhos. 

Outro motivo de aproximação com os pais pode ser o de 

compartilhar os fundamentos pedagógicos por trás das atividades 

desenvolvidas pelos alunos e os resultados dessas atividades, 

como, por exemplo, nos Dias de Mural, que acontecem duas vezes 

por semestre; na Mostra Científico-Cultural, que acontece em 

outubro; ou, novidade iniciada em 2015, na Aula Aberta de 

Musicalização das turmas do Maternal ao 1º ano do Ensino 

Fundamental I. 

O Vital Brazil também costuma convidar pais e familiares para 

assistir a palestras de especialistas em Educação cuja visão 

considera afinada e complementar à sua. E ainda há as ocasiões 
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de pura confraternização, como a Festa Junina ou oEncontro das 

Famílias, tão importantes quanto os demais momentos de 

interação, por fortalecer a parceria e os laços afetivos necessários 

para que escola e família realizem, com sucesso, sua tarefa 

compartilhada: educar as crianças e os jovens. 

“Jamais fecharíamos as portas ou os ouvidos para a contribuição de 

pais e mães na formação de nossos alunos. Porque sabemos que é 

impossível oferecer a força do ensino sem contar com a força da 

família”, finaliza Suely Corradini. 
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Como os pais podem ajudar no estudo dos 
filhos? 

   
Colégio Vital Brazil 

22 Agosto 2016 | 10h00 

Basta sair o calendário de provas para que os pais comecem: Vá 

estudar, filho! Você tem alguma dúvida? Precisa de ajuda? 

Logo que percebem que o(a) filho(a) não começa, a ansiedade 

toma conta de todos os membros da família e aí, alguns pais, com a 

melhor das intenções, passam a estudar junto, “explicar” a matéria, 

fazer perguntas para ver se o filho entendeu, pesquisar na internet, 

enfim, um corre-corre contra o tempo instaura-se, especialmente no 

período de provas. 

“Fiquei nervoso(a)!” 

“Deu branco!” 

“Nossa, estava muito difícil!” 
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A cada trimestre, as promessas dos filhos se renovam… “Agora vou 

estudar mais, vou fazer a lição, vou tirar minhas dúvidas com 

antecedência”. 

 

Bem, mas o que de fato funciona quando se trata de aprendizagem 

e de que forma os pais podem ajudar seus filhos a terem um melhor 

desempenho nos estudos? 

A Neurociência tem trazido importantes colaborações com relação 

ao funcionamento do cérebro e à forma como ele se organiza para 

que o processo de aprendizagem aconteça. 

Segundo Elvira de Souza Lima, pesquisadora em Desenvolvimento 

Humano com formação em Neurociências, o ser humano 

desenvolve, em seus primeiros anos de vida, os sistemas 

simbólicos e expressivos que estarão na base de suas 

aprendizagens posteriores. A direção que tomará seu 

desenvolvimento é dada em função do meio em que ele nasce, das 

práticas culturais e das possibilidades de acesso a informações 

existentes.  A experiência escolar faz parte do processo contínuo de 

desenvolvimento, que se inicia antes da entrada na escola. 
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Para os neurocientistas o cérebro vai se moldando de acordo com 

as experiências de aprendizagem vividas ao longo da vida, e o 

tempo dedicado a um determinado assunto é o principal elemento 

que determina se as informações serão armazenadas pela memória 

de curta duração (denominada memória de trabalho) ou pela 

memória de longa duração (responsável pelas nossas lembranças 

permanentes). 

Por isso, orientamos os alunos a terem uma rotina de estudos 

independente do período de provas. Essa rotina inicia-se pela 

escolha de um local para estudar que favoreça a atenção, com 

poucos estímulos, e o estabelecimento de um planejamento que 

contemple o tempo necessário para a realização das tarefas de 

casa e um tempo para estudo diário. 

Há alguns procedimentos de estudo que favorecem o processo de 

aprendizagem, como: 

– Transcrever os registros das aulas com as próprias palavras 

(caderno de estudos); 

– Procurar fazer as tarefas de casa no dia que o professor pede; 

– Fazer resumos, esquemas, mapas mentais, entre outros; 

– Refazer os exercícios errados nas provas, identificando e 

corrigindo os erros. 

Assim, os pais podem: acompanhar o cumprimento do plano de 

estudos; incentivar a esclarecer as dúvidas com o professor; 

analisar os eventuais erros cometidos nas provas; e não 

sobrecarregar a agenda com atividades extras. 

Portanto, do ponto de vista educativo, recomenda-se aos pais o 

incentivo à autonomia do filho, não só nos estudos, mas também na 

busca de soluções para os problemas do dia-a-dia, valorizando os 



pequenos progressos como forma de demonstrar a confiança no 

potencial de superação das dificuldades. 

O papel dos adultos nessa etapa escolar é ajudar a pensar sobre o 

assunto estudado. O hábito de resumir e dar respostas prontas 

pode suscitar nos filhos a assimilação de que ele não precisa se 

esforçar, pois “outros” ajudarão nas soluções de seus problemas, o 

que não acontece na vida nem nos momentos de prova. 

O caminho mais saudável é acompanhar os resultados acadêmicos 

e tratar a questão propondo boas perguntas que favoreçam o 

desenvolvimento do raciocínio e, consequentemente, o 

aprendizado. 

Maria Cristina Campos 

Coordenadora-assistente do Ensino Fundamental II. 

 
Relações humanas: muito além da escola 
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Nas reflexões sobre o comportamento humano, um tema que 

aparece continuamente é a liberdade de agir. A liberdade está 

vinculada às questões morais, entre o bem e o mal. Mas o que 

seriam o bem e o mal? 

Kant diria que o mal (ou fazer o mal) constitui-se no distanciamento 

do dever moral, da consciência moral. A moral, por sua vez, é 

construída e determinada pelo convívio social no estabelecimento 

de valores que regulam o comportamento de uma 

comunidade.  Segundo o autor, a busca da felicidade supõe a 

conformidade com a lei moral, isto é o bem. 
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Na vida contemporânea, é perceptível “a corrida” à felicidade da 

maneira mais rápida e eficaz possível, em muitos casos, 

convertendo-a no próprio mal. Quais as opções encontradas para 

ser feliz? 

Resposta supostamente fácil de dar e muitas vezes difícil de 

entender. O que nos torna felizes? Os bens materiais que 

possuímos? A quantidade de amigos que conquistamos? A 

realização profissional? Ou a beleza física que projetamos? 

O que temos de certo é que não somos felizes sempre, nem o 

tempo todo. Para Kant, a felicidade, construída no convívio social, 

fruto da elaboração e reelaboração do convívio humano, envolve a 

ética e a moral, e estas caminham juntas. Ser feliz, assim, 

entrelaça-se às questões morais e aos comportamentos éticos – 

associados à liberdade. Ter um comportamento ético pressupõe 

uma ação humana que implica um ato moral e a consciência dos 

meios utilizados para alcançá-los. A liberdade torna-se, então, um 

fator decisivo e essencial para a escolha dentre um leque de 

opções. 

Isto posto, as questões éticas e morais têm a ver com convivência, 

entendimento, compreensão, diálogo entre diferentes seres 

humanos, os quais se ouvem, concordam e discordam; e um 

permanente investimento de tempo dos pares na manutenção de 

tais relações e de suas reflexões sobre estas trocas sociais. O 

espaço escolar torna-se o lugar apropriado para esses 

pensamentos e essas práticas, os diálogos sobre ética, moral e a 

felicidade. A convivência escolar concorre para a conscientização e 

a compreensão do juízo que se tem entre o que é bom e o que é 

mau, nas condutas adotadas pelos sujeitos e sua interferência no 

comportamento do outro. 



Kant  auxilia-nos no entendimento sobre o agir moral propondo três 

reflexões. A primeira refere-se à capacidade do homem de decidir 

bem, de fazer bom uso do seu talento. A segunda reflexão propõe 

que o homem tem como item a ser considerado, na sua liberdade, o 

interesse do outro e suas necessidades. É isso que constitui a 

liberdade como um caminho moral. O terceiro aspecto tem como 

foco o universalismo voltado para a compreensão do mundo e suas 

diferenças. É a negação da particularidade, é voltar-se ao respeito 

do dever moral. 

No mundo contemporâneo, os valores e a moral estabelecida 

socialmente são questionados. Ainda, às vezes se observa a 

predominância de um comportamento utilitarista, pelo qual se 

definem os bens a serem atingidos ou protegidos, 

independentemente de ética ou moral. 

Faz parte, sim, do trabalho da escola, a reflexão sobre as questões 

éticas e morais e o estímulo às escolhas e à convivência, 

possibilitando ao educando deixar de pensar egoisticamente, 

enxergar o outro, valorizá-lo, ser receptivo às suas necessidades. 

Trabalho que exige um esforço contínuo, um exercício diário, um 

despir-se dos preconceitos, para construir uma compreensão e uma 

capacidade de agir moral necessária aos seres humanos em 

quaisquer esferas sociais. 

Maria Isabel Pedroso Fragoso 

 Assessora pedagógica e professora de História. 

 

 

 

 
 



Como fazer da pré-escola uma etapa, de 
fato, educativa 

Colégio Albert Sabin 
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Há exatos 20 anos, a lei que estabelecia as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional definia, pela primeira vez, a Educação Infantil 

como “primeira etapa da Educação Básica”. Creches e pré-escolas, 

que até pouco tempo antes eram vistas como serviços de 

Assistência Social – onde os pais deixavam os filhos para receber 

alimentação, cuidados de higiene e saúde –, tinham confirmadas 

suas responsabilidades de caráter expressamente pedagógico. Sua 

finalidade era o “desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social”. 

Leis e costumes, porém, podem andar em descompasso. Ainda 

hoje, há vestígios daquela ideia antiga, assistencialista, da pré-

escola como lugar de criança brincar, comer e dormir. Por isso, são 

bem-vindas leis como a que torna obrigatória a matrícula na 

Educação Básica a partir dos quatro anos de idade, sancionada em 

2013, ou a portaria da Secretaria Municipal de Ensino (SME) de 

São Paulo, de dezembro de 2015, que determina “Padrões Básicos 

de Qualidade da Educação Infantil”. Elas consolidam, para a 

sociedade e para as instituições de ensino, a posição da pré-escola 

como ambiente educativo necessário, que demanda a mesma 

competência de gestão e nível de qualidade aplicados ao Ensino 

Fundamental e ao Médio. 



 

“A obrigatoriedade da matrícula e a exigência de frequência mínima 

às aulas enfatizam a seriedade e a importância da Educação 

Infantil”, diz Mônica Mazzo, diretora pedagógica do AB Sabin, sobre 

a Lei Federal de abril de 2013. Quanto aos padrões de qualidade 

definidos pela SME, embora reconheça o valor da regulamentação 

do segmento, Mônica não acha que trarão mudanças para o 

cotidiano do Colégio. 

“Tanto no AB Sabin quanto no Albert Sabin já tínhamos uma 

concepção de Educação Infantil como etapa fundamental para a 

formação do aluno e adotávamos um grau de exigência – de nosso 

projeto pedagógico, de nossos profissionais e estrutura – até maior 

do que o determinado por lei. A legislação oficializa algo que já era 

nossa realidade”. 

Os padrões de qualidade da Educação Infantil organizam-se em 

quatro campos: Projeto Pedagógico, Ambiente Educativo, Recursos 

Materiais e Recursos Humanos. Mônica Mazzo, no AB Sabin, e 

Dionéia Menin, coordenadora pedagógica do segmento no Albert 

Sabin, apontam como os dois colégios atendem aos critérios em 

cada um desses campos, como se vê a seguir: 
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Projeto Pedagógico 

Estabelece princípios e práticas da escola, como o currículo, a 

organização de turmas, as formas de registro do aprendizado, etc. 

Segundo a SME, deve ser “documento vivo e dinâmico, que se 

constrói e reconstrói no coletivo da unidade educacional”. Algo 

semelhante à concepção do Sabin e do AB Sabin, como relata 

Mônica Mazzo: “Além do projeto pedagógico, temos um plano anual 

que define as expectativas de aprendizado por trimestre. A partir 

desse plano, o professor faz um planejamento mensal, com todas 

as atividades que pretende desenvolver no mês. A Coordenação 

avalia, sugere ajustes e correções. Todos se sentem incorporados 

ao projeto, que é levado a sério. Isso resulta numa gestão eficaz”. 

Grande ênfase é dada pela SME às brincadeiras e interações, 

assim como no Sabin e no AB: “A ludicidade é suporte para tudo 

que é feito”, diz Mônica. “As pesquisas da Neurociência confirmam 

a importância do brincar no desenvolvimento da estrutura neuronal 

na primeira infância; é na brincadeira que a criança constrói seu 

conhecimento”. 

 

Ambiente Educativo 
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Diz respeito às concepções de infância, de aluno, de aprendizagem, 

etc. que permeiam o projeto pedagógico. A chave é criar um 

ambiente em que todas as experiências sejam significativas, e não 

apenas aulas propiciem aprendizados. Nessa fase, a SME aponta 

para a necessidade de se ver o “cuidado como indissociável do 

processo educativo”. 

“O objetivo da Educação Infantil é cuidar educando e educar 

cuidando. Isso se manifesta o tempo inteiro nas aulas e rotinas de 

higiene e cuidados pessoais. Por exemplo, professoras, babás e 

inspetoras não apenas ajudam a criança a amarrar os tênis como 

também a ensinam a amarrá-los sozinha, promovendo sua 

autonomia”, diz Dionéia Menin. 

A legislação também fala da participação dos pais e do diálogo 

entre escola e família. Diz Mônica: “Você precisa ter a família 

presente para alcançar resultados. Tanto para que os pais apoiem o 

processo como para que eles mesmos se tranquilizem”. 

 

Recursos Materiais 

Segundo Dionéia Menin, o espaço físico da Educação Infantil do 

Sabin não propicia apenas um ambiente estimulante e seguro, mas 
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a oferta de componentes curriculares diferenciados, como 

“atividades de Cozinha Experimental, de Horta, de Laboratório, de 

adaptação ao meio aquático, de Psicomotricidade. Além disso, os 

alunos usam a Biblioteca e o Anfiteatro do Sabin, fora da Educação 

Infantil; é também uma oportunidade de interagir com o mundo 

adulto, de aprender como se portar em sociedade”. 

Já no AB Sabin, Mônica Mazzo lembra que tudo foi criado 

especificamente para a faixa etária: dos mobiliários com cantos 

arredondados aos espelhos, pias e vasos sanitários rebaixados, ou 

aos portões de segurança entre cada patamar das escadarias. 

 

Recursos Humanos 

Além de exigirem pelo menos uma pós-graduação no currículo de 

todos os professores (a Lei exige apenas graduação), Sabin e AB 

Sabin contam com assessorias externas diversas durante todo o 

ano (Matemática, Língua Portuguesa, Psicomotricidade, Ed. Física) 

para a formação contínua de seus profissionais. Mas não é só o 

currículo que importa. “O professor de Educação Infantil tem de ser 

extremamente atento e responsivo à necessidade da criança. 
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Precisa de qualidade de formação, mas também de intervenção. É 

o olhar com cuidado, empatia e afeto”, finaliza Dionéia. 

 

A chave da motivação em busca do 
conhecimento 

   
Colégio Albert Sabin 

25 Julho 2016 | 10h00 

Antes de ser um método, um campo do conhecimento humano ou 

um conjunto de instrumentos e tecnologias de ponta, a Ciência é 

um estado de espírito. É uma forma de se colocar na vida, uma 

atitude, uma disposição para o saber. O indivíduo imbuído desse 

espírito, seja ele cientista ou não, não é passivo. Não basta que lhe 

digam como são as coisas: ele não quer ser apresentado ao 

mundo, quer descobri-lo. Ou, até, construí-lo. 

Reflexões como essas estão na base do programa pedagógico de 

Ciências do Colégio Albert Sabin. Elas ampliam a visão do que é 

indicativo de qualidade do ensino científico nas escolas: a formação 

dos professores, a escolha do currículo e a variedade dos materiais 

didáticos. Mas, do ponto de vista do aluno, pouco adiantam o 

método sem a curiosidade, o livro sem o encantamento, o 

laboratório sem o ímpeto investigativo. 
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Por isso, tão importante quanto transmitir o conteúdo que compõe o 

currículo de Ciências da Educação Básica é promover o espírito 

que motivará os alunos a perseguir ativamente esse conteúdo, e 

criar oportunidades para aqueles que quiserem ir além. É um 

trabalho que começa desde cedo e se manifesta nos menores 

detalhes. 

Segundo Adriana Alonso, assessora de Ciências da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental I, as sequências didáticas de 

Ciências têm de incentivar uma abordagem de investigação. 

“Imagine uma ficha de atividade cujo título é O Ar Tem Peso. A 

atividade descreve um procedimento que vai provar que, sim, o ar 

tem peso. Qual a graça disso? A conclusão está dada desde o 

início”. 

O exemplo parece banal, mas não deve ser menosprezado. Para 

Adriana, se o brilho da Ciência é despertado mais pela descoberta 

do que pela confirmação de informações recebidas, tudo na aula, 

do material didático à prática do professor, deve abrir espaço para o 

não saber inicial. “O segredo é começar pela problematização, levar 

o aluno a se questionar, a fazer suposições, a refletir sobre elas e a 
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tirar conclusões, para só depois sistematizar o conteúdo e 

consolidar conceitos”, afirma. 

A postura de Adriana reflete uma orientação geral dos professores 

do Albert Sabin, do Fundamental ao Médio. Para garantir o 

alinhamento, ela reúne-se periodicamente com o assessor de 

Ciências do 6º ao 8º ano, Leandro Holanda; os assessores do 9º 

ano em diante, Aymar Macedo (Biologia), Jackson Padilha (Física) 

e Rachelle Hanania (Química); e com os coordenadores do 

Fundamental II, Laércio Carrer, e do Médio, Áurea Bazzi. 

“Como podemos motivar nossos alunos a fazer Ciência?” É uma 

das perguntas que o grupo se faz nas reuniões de alinhamento, em 

busca de experimentos investigativos mais instigantes, que 

estimulem a curiosidade dos alunos ao mesmo tempo que 

promovam as habilidades necessárias ao método científico. 

 

De acordo com Leandro Holanda, os planos pedagógicos de 

Ciências exploram essas habilidades num contínuo. “A princípio, as 

atividades visam mais às capacidades de observação, inferência e 

registro”, diz o assessor. É o momento de exercitar a atenção dos 

alunos, sua capacidade de identificar aquilo que é diretamente 



observável (o crescimento de uma planta, as diferenças entre 

organismos, etc.) e aquilo que não é observável mas pode ser 

inferido, com base em conhecimentos prévios. 

Na sequência, as atividades passam a exigir dos alunos a 

formulação de hipóteses mais complexas, que serão testadas 

mediante procedimentos que devem conceber. “A ideia é que, no 9º 

ano, quando se diferenciam a Biologia, a Física e a Química, os 

alunos já tenham um bom manejo do método científico, não só para 

adquirirem os conteúdos especializados dessas disciplinas, mas 

também para serem capazes de andar sozinhos em busca do que 

lhes interessa”, conta Leandro. Inclusive quando o que lhes 

interessa se encontra além do currículo básico. 

Despertada a chama da curiosidade e ensinadas as técnicas de se 

“controlar o fogo”, o aluno com espírito científico parte em busca de 

aprender mais. Nesse momento, cabe ao Colégio oferecer meios 

para que ele explore sua vocação ao máximo, por meio de 

oportunidades extracurriculares diversas. 

Para começar, no Fundamental II, há os módulos preparatórios para 

Olimpíadas Acadêmicas de disciplinas como Matemática, Química e 

Física, e o curso de Programação e Robótica, oferecido pelo 

Programa Sabin+Esportes&Cultura, que neste ano foi reformulado 

para enfatizar a autonomia do aluno na condução do aprendizado, 

com base nas ideias do movimento maker para a Educação. 



 

Já no Ensino Médio, além dos Módulos de Aprofundamento, que 

ajudam os alunos a se prepararem para os vestibulares, com 

ênfase em revisão de conteúdos e estratégias de resolução de 

exercícios, o Sabin oferece aulas extras para alunos da 3ª série 

interessados em expandir seus estudos para áreas e temas de nível 

avançado até para universitários. 

Conceitos como ondas gravitacionais e teoria de supercordas, ou, 

na área das Ciências Humanas, leituras densas de autores como 

Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, são enfrentados por 

jovens cuja única motivação é o saber, sem nenhuma 

compensação na nota. 

Para a coordenadora Áurea Bazzi, se as aulas regulares garantem 

o acesso ao conteúdo solicitado nos vestibulares e no Enem, os 

Módulos de Aprofundamento propiciam um mergulho mais fundo, 

“vertical”, no conteúdo, ao passo que essas aulas extras oferecem 

uma exploração mais “horizontal” de áreas do saber. 

Como denominador comum a todos esses projetos, há o fato de 

que vem do aluno a iniciativa de buscar o conhecimento, o que não 

é por acaso. 
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Não é questão de gosto 

   
Colégio Albert Sabin 
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Há uma diferença entre ver e enxergar, entre gostar e apreciar uma 

obra de arte. Essa diferença diz respeito à chamada leitura de 

imagens, uma competência tão importante quanto o domínio da 

linguagem verbal, embora poucos se deem conta disso. 

Ao se relacionar com um texto, o leitor precisa se engajar no 

processo, recorrer a seu conhecimento de mundo e da língua para 

compreender o que o autor quis dizer. Com imagens não é muito 

diferente: afinal, imagem também é discurso, construído com 

método e intenção. Transmite informações, conceitos e valores, 

relacionados de alguma forma a seu tempo e lugar. E, assim como 

a linguagem escrita, requer alfabetização – o conhecimento de uma 

gramática e de uma sintaxe visual –, ampliação de repertório e 

capacidade de interpretação crítica. 

O potencial comunicativo, o contexto social e histórico e as 

implicações políticas das imagens são elementos centrais no 

trabalho desenvolvido pela professora e assessora de Arte do 

Colégio Albert Sabin, Roberta Moretti. “Na história da Educação 

Artística, as escolas no Brasil já viveram dois extremos: o de um 

ensino mais técnico, focado no desenvolvimento de habilidades, e o 

de um espontaneísmo total, em que tudo o que a criança faz tem 

valor”, diz. 
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O objetivo de Roberta no Sabin é explorar um campo intermediário, 

em que o aluno entra em contato com um conhecimento técnico 

para expressar, livre e conscientemente, suas ideias. E para formar 

opinião, com propriedade, sobre o universo artístico. “Apreciação 

artística não é dizer ‘Gostei’ ou ‘Não gostei’”, afirma a professora. “É 

olhar para uma obra e refletir a fundo sobre ela”. 

Parte desse trabalho consiste em apresentar para a criança o 

“alfabeto visual” à disposição do artista. Linha e ponto, fundo e 

figura, cores e formas são aspectos significativos numa obra de 

arte, carregados de sentido. Podem indicar, por exemplo, qual o 

personagem principal ou a emoção que um pintor atribuiu a 

determinada cena. Porque tentar perceber a intenção do artista faz 

parte do aprendizado. “Costumo dizer para meus alunos que o 

artista nos deixa pistas”, explica Roberta. “É uma forma divertida de 

estimulá-los a prestar atenção de verdade”. 

Em uma aula de Arte do Pré II, por exemplo, a professora apresenta 

à turma diversas representações do corpo humano ao longo da 

História da Arte, das pinturas rupestres à “Mona Lisa”, de Da Vinci, 

e às “Senhoritas de Avignon”, de Picasso. Como condutora da 
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investigação, ela dá tempo para que os alunos percebam o 

elemento comum a todas: “O que essas obras mostram? Por que 

vocês acham isso?”, pergunta. O tema, aliás, não é por acaso: é no 

Pré II que as crianças aprendem sobre o corpo humano, nas aulas 

de Natureza e Sociedade. 

O exemplo deixa claro, ainda, outro aspecto importante sobre o 

qual os alunos terão consciência, mais à frente: que a Arte é 

influenciada pelo contexto social e histórico do artista. E que, 

portanto, conhecer esse contexto é essencial para a compreensão 

e apreciação crítica de uma obra. 

É o que acontece no 3º ano do Ensino Fundamental, quando, ao 

serem apresentados ao quadro “A Negra”, de Tarsila do Amaral 

[1886-1973], a primeira reação dos alunos costuma ser a de rir do 

enorme seio da personagem, repousado sobre seu braço direito. 

Até que uma pesquisa sobre a pintora e o quadro revela que aquele 

é, provavelmente, um retrato de sua ama de leite. Seio e obra 

ganham outro significado, relacionado à realidade de um Brasil 

escravocrata, estudado nas aulas de História. 
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Estudar obras de arte dessa maneira abre possibilidades de 

aprendizado para além da Arte. Há conhecimento a ser adquirido 

nas obras de arte, e não apenas no que diz respeito ao vocabulário 

ou às técnicas específicas do campo artístico. “Arte é cognição para 

a qual colaboram os afetos e os sentidos”, já afirmou Ana Mae 

Barbosa, educadora que formulou a chamada “Abordagem 

Triangular” nos anos 1980, ainda hoje a principal referência de 

ensino de Arte no Brasil, na qual se baseia o projeto pedagógico do 

Albert Sabin. E, ao exercitar uma leitura de mundo crítica – por meio 

da leitura de imagens –, a abordagem estimula também uma 

participação crítica no mundo. 

“Quando o aluno entra em contato com diversas realidades e 

conceitos por meio da Arte, ele se torna mais tolerante, aberto ao 

diferente”, diz Dionéia Menin, coordenadora pedagógica da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental. A obra de que, a 

princípio, o estudante apenas gostava ou não, agora ele entende. 

“Em geral, o ser humano se interessa por histórias, e toda obra 

conta uma história. Quanto mais você entende por que uma obra é 

como é, mais você a aprecia”, diz a coordenadora. 

Se o caminho da Arte é, em grande medida, um caminho de 

transgressão a normas estabelecidas – estéticas, políticas, 

filosóficas –, apreciar Arte é, assim, ter a consciência de que o 

mundo pode ser transformado e se engajar nessa transformação. É 

exercitar um olhar crítico, criativo e criador. 

 

 

 

 



 

A criatividade como combustível para as 
aulas de ciências 

Colégio Albert Sabin 
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A busca pelo conhecimento é advento do questionamento da 

humanidade sobre o funcionamento das coisas, a origem da vida, a 

dinâmica dos ecossistemas, sobre o nosso organismo e também 

das questões sociais e psicológicas que cercam o ser humano. 

Toda dúvida vem da inquietação, da vontade de conhecer mais 

sobre algum assunto, da curiosidade. Já dizia Einstein: “A 

curiosidade é mais importante que o próprio conhecimento”. Tudo 

que é concebido no campo da Ciência provém deste combustível 

inesgotável. 

Nas aulas de Ciências do Ensino Fundamental, a curiosidade é 

requisito primordial para o engajamento dos alunos. As aulas 

experimentais são semanais, e o foco é a investigação. 

Desenvolver esta abordagem não é simples, pois, apesar de 

existirem vários referenciais teóricos, é muito complexo produzir um 

experimento cientifico com tais características. Para implementar 

esta concepção, criou-se um grupo de estudo interno, que utiliza 

uma metodologia de Design Thinking para redesenhar os currículos 

de Ciências. A formação docente também é primordial para a 

concretização do projeto e atualmente o tema em debate é a 

criação de experimentos investigativos. 



      

 

A bióloga e professora de Ciências, Gizele Gasparri, instaurou o 

“dia da curiosidade” no laboratório de Ciências. Nesta aula os 

alunos podem apresentar seus projetos pessoais aos colegas e 

compartilhar seus temas de interesse no campo das Ciências 

Naturais. São dois encontros em cada trimestre em que os alunos 

podem montar seus próprios experimentos, ou ainda, trazer seus 

projetos prontos para expor e debater com suas turmas. A 

diversidade temática dos experimentos foi um dos pontos positivos 

desta ação. Em poucas aulas os alunos exploraram propriedades 

de combustíveis, propriedades físicas da matéria, programação, 

robótica e reações químicas. 

Sucesso entre os alunos, o canal do YouTube chamadoManual do 

Mundo atrai seus espectadores com experimentos químicos, físicos 
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e engenhocas. Nosso objetivo neste projeto é permitir que o 

estudante realize na prática estes ensaios e, com isso, se aproprie 

de todo conhecimento necessário para a sua execução. O processo 

de colocar as mãos na massa é uma porta para estimular 

habilidades como a criatividade e a colaboração, além de 

transformar o laboratório de Ciências em um espaço de inovação e 

interatividade. 

      

 

O projeto de Ciências do Albert Sabin é bastante amplo, e conta 

também com diversas ações no Ensino Médio. Entre os eventos 

mais aguardados está o prêmio ConsCiência Sabin. Para participar, 

os alunos do Ensino Médio desenvolvem seus projetos de iniciação 

cientifica, ao longo do ano, nas mais diversas áreas. No ano de 

2015, os alunos do projeto vencedor construíram uma Câmera de 
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Pinhole com materiais reciclados e tiveram excelente resultado no 

processo de pesquisa. 

Outro trabalho de destaque foi a construção de uma bateria que usa 

bactérias para gerar energia elétrica, usando materiais de fácil 

acesso e mostrando para a comunidade que é possível gerar 

energia por meio de fontes alternativas. O principal ganho dos 

alunos não é o prêmio em si, mas a possibilidade de vivenciar a 

iniciação científica ainda no Ensino Médio e conhecer na prática o 

trabalho de um cientista. 

Estimulamos a participação dos nossos alunos em olimpíadas 

acadêmicas de Astronomia, Química e Física, do Ensino 

Fundamental ao Ensino Médio, e periodicamente promovemos 

encontros dos estudantes com pesquisadores. Conhecer o papel da 

Ciência é um processo que se inicia com o encantamento dos 

alunos ainda crianças e se desenvolve, em sua metodologia, com 

os adolescentes nas séries finais do ensino básico.  Concordamos 

com Einstein e podemos dizer que, sem curiosidade, o processo de 

construção do conhecimento não é concreto e, mais do que ensinar 

a teoria científica, temos como objetivo que nossos alunos 

vivenciem a Ciência da melhor forma possível: fazendo-a. 

Leandro Holanda 

 Professor de Química e Assessor Pedagógico de Ciências. 
 


