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Tempos de mudanças

“Em uma época de mudanças drásticas são os que têm a capacidade de aprender que herdam o 
futuro. Quanto aos que crêem que já aprenderam, estes se descobrem equipados para viver em um mundo 
que não existe mais.” Eric Troffer 

A Associação Cultura Franciscana – ACF, Mantenedora do Consa, fiel a sua tradição de responder aos 
sinais dos tempos, redefiniu os referenciais institucionais em 2004, desenvolvendo um modelo de gestão 
sistêmico, tendo em vista a unidade e a coerência com sua identidade.

Desde então, o Consa vem trilhando caminhos que, além de irem ao encontro das necessidades 
que a sociedade apresenta, antecipa propostas a partir da escuta, do estudo  e discernimento dos novos 
cenários que se divisam no horizonte. 

Por meio do SEFRAN (Sistema Educacional Franciscano da ACF), o Colégio desenvolve um projeto 
político pedagógico, fundamentando os pressupostos e princípios que orientam a sua prática educativa. 

Para atender as necessidades deste projeto e responder às demandas das políticas educacionais 
atuais, constituiu um novo modelo de estrutura organizacional pedagógica, ampliando sua equipe técnica 
de atendimento do Setor Educacional.

Foram criados novos cargos. O Colégio passa a ter, a partir de agosto deste ano, Coordenadores de 
Segmento: Coordenador da Educação Infantil e Integral, Coordenador do Ensino Fundamental e Coordenador 
do Ensino Médio.

Para o segmento do  Ensino Fundamental 2 e do Ensino  Médio, a orientação pedagógica passa 
a ser exercida por orientadores de área, contando com um especialista para cada uma delas: Códigos e 
Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática.

Acreditamos que esta nova estrutura vem atender com maior agilidade e competência as demandas 
de cada segmento e/ou área. 

O  Consa quer, com toda sua equipe de educadores, realizar  a ação educacional de forma competente, 
profissional, preparando  estudantes para responder aos desafios que a crescente complexidade hodierna  
impõe ao conhecimento humano e consolidando-os para  melhores possibilidades de êxito em suas vidas.

Queremos buscar soluções. Planejar novos caminhos, rumo a uma educação  de  qualidade, através  
de aulas desafiadoras, inteligentes , priorizando o conhecimento, prezando o diálogo e indo em busca 
de novos saberes. Orientar nossos estudantes  no desenvolvimento das habilidades e competências, do 
pensamento crítico, da capacidade de conectar idéias, da tolerância para o convívio com as diferenças, da 
capacidade de estabelecer objetivos e selecionar prioridades.

Sabemos que as possibilidades que podemos vislumbrar através do estudo e da pesquisa são grandiosas. 
Temos que saber, porém, que demandam tempo, dedicação, concentração, disciplina da vontade e acima 
de tudo, amor pelo que estamos  fazendo.

Acreditamos que é preciso também sermos guiados pelos princípios de fraternidade, justiça, lealdade, 
criatividade, ética e cidadania. Só assim poderemos atingir o almejado sucesso educacional, tornando-nos 
melhores e mais felizes e, consequentemente,  construtores de um mundo melhor !

Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira deste Colégio,  esteja sempre ao nosso lado protegendo-
nos  e indicando os passos que devemos dar a cada dia, na busca de grandes causas. 

Ir.Priscilla Rossetto

O conhecimento histórico não é apenas uma 
memorização de fatos e datas, ou seja, uma leitura 
de um passado morto, distante da atualidade, 
mas, sim, um olhar do mundo atual com base nas 
experiências políticas, sociais e econômicas que foram 
fundamentais na construção da identidade nacional.

 
O saber histórico deve ser voltado para a vida, 

para os problemas contemporâneos e auxilia na 
compreensão das bases materiais e dos alicerces 
sobre os quais se assenta nossa civilização, o 
que favorece reconhecer os rumos para onde a  

humanidade caminha.  Em outras palavras, a História 
não é apenas um reviver o passado, mas, sim, 
compreendê-lo inserido no presente.

Assim sendo, o estudo da História auxilia as 
novas gerações a discutir a trajetória da sociedade 
em busca de novos caminhos para atenuar as 
desigualdades e injustiças sociais. Além disso, 
possibilita uma conscientização da necessidade da 
construção de uma sociedade pluralista, baseada 
no respeito à diversidade étnica, cultural e religiosa.

Professora Aparecida Maria Tozetto

HISTÓRIA: 

Um olHAR pARA o pReSenTe

Pintura - “Woman at the Window” Salvador Dali

Dentro deste contexto, a historiadora 
Vavy Pacheco Borges escreveu:

“A História procura especificamente 
ver as transformações pelas quais  
passaram as sociedades humanas. A 
transformação é a essência da História; 
quem olhar para trás, na história 
de sua própria vida, compreenderá 
isso fac i lmente.  Nós mudamos 
constantemente; isso é válido para o 
indivíduo e também para a sociedade. 
Nada permanece igual e é através do 
tempo que se percebem as mudanças.”

   
BORGES, Vavy Pacheco. O que é História.

                                São Paulo: Brasiliense, 
1993.p.46-47.
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Por outro lado, a participação ativa dos 
pais é fator decisivo para o sucesso de nossa 
missão educacional. Neste sentido, é importante 
informar os pais e uni-los nessa tarefa para 
fortalecermos essa parceria cuja finalidade  
é a realização e a formação de pessoas e cidadãos 
responsáveis e conscientes. Ver, portanto, o  
momento da “lição de casa” como uma oportunidade 
de desenvolver o hábito e o amor ao estudo, é 
algo que se apresenta como essencial dentro de  
nossa visão educacional.

Visando contribuir e ampliar esse esforço de 
orientar nossos estudantes, assim como os pais (os 
primeiros e insubstituíveis educadores), gostaríamos 
de apontar aqui algumas indicações que, certamente, 
podem ser de grande utilidade para promover os 
bons hábitos de estudo, aproveitando o momento 
da realização do “dever de casa”:

Definir um tempo e um lugar adequado para 
a realização das tarefas;

Deixar à mão o material necessário para a 
execução das atividades;

Ampliar a oferta de leitura, oferecendo jornais, 
revistas, livros, entre outros;

Acompanhar as dúvidas, sem saná-las, 
orientando para que os filhos busquem as soluções 
com o professor responsável;

Demonstrar interesse pela lição de casa;

Incentivar o estudante a iniciar com a 
tarefa que tem mais dificuldade, deixando as mais  
simples para o final, quando o estudante tende a 
estar mais cansado.

É importante que os pais estejam conscientes 
de que os bons hábitos só existem efetivamente 
quando estão internalizados. Num primeiro momento, 
certamente, será necessário propor, orientar e inclusive 
cobrar procedimentos e respeito às normas por 
parte do estudante, porém, com o tempo, se tais 
procedimentos e regras forem de fato pertinentes e 
eficazes, eles deixarão de ser uma obrigação para se 
tornarem hábito; algo natural, já incorporado na vida 
do estudante. Como resultado, espera-se que, cada 
vez mais, o “dever de casa” vá se transformando 
em “prazer de casa”, permitindo que a experiência 
do estudar se aproxime daquilo que realmente é: a 
experiência de descobrir, conhecer e amar.

Orientadora Pedagógica – Beatriz Helena de 
Arruda Pereira Gallian  Descoberta entusiasmada e significativa do 

mundo, do outro e de si mesmo. É assim que nós, do 
Consa, acreditamos ser a finalidade e o objetivo central 
da missão educacional. Neste sentido, entendemos 
ser nosso dever proporcionar todos os meios e 
recursos para que a experiência de aprendizado de 
nossos estudantes se realize da forma mais eficaz, 
prazerosa e significativa possíveis. Neste contexto, 
um elemento que se apresenta como fundamental é 
o desenvolvimento do hábito do estudo.

O encontro cotidiano entre o estudante 
e o educador é, sem dúvida, base e princípio 
indispensável da experiência educacional. O educador 
desempenha, antes de tudo, o papel de estimulador, 
de provocador de um processo que abre para o 
estudante a realidade desafiadora da descoberta e 
do aprendizado. Entretanto, ainda que o educador 
seja absolutamente necessário em sua missão de 
propositor e orientador neste processo, o seu sucesso 
depende, fundamentalmente, do comprometimento 
e participação autônoma do estudante. Isso significa 
que este assuma e desenvolva a missão que está 
implícita na própria denominação de sua condição; 
ou seja, que ele, estudante, seja, essencialmente, 
alguém que estude. O estudo é, portanto, condição 
indispensável para que a experiência educacional se 
efetive de forma não apenas satisfatória, mas plena.

Investigando a origem da palavra “estudo”, 
descobri que ela deriva do idioma latino e, na língua 
dos antigos romanos, studium era um dos sinônimos 
do vocábulo amor. Em sua origem, portanto, estudar 
é uma “forma de amar”. Isso porque o estudo é uma 
atividade que nos leva a descobrir,  conhecer. Todos 
sabem que, para amar alguém ou algo de verdade, é 
preciso antes conhecê-lo. É, pois, tarefa do educador 
(pais e professores) fazer o estudante descobrir e 
exercitar a experiência amorosa, prazerosa do estudo.

Dentre os diversos meios que podem ser 
empregados para o desenvolvimento do bom hábito 
do estudo, a “lição” ou “dever de casa” é, sem 
dúvida, um dos mais úteis e eficazes. O processo 
educativo, desencadeado na escola, deve, para que 
se possa realizar plenamente, prosseguir no contexto 
extra-escolar. Além de um instrumento de fixação, 
aprofundamento e ampliação do conteúdo e das 
habilidades propostas em sala de aula, a “lição”  
ou “dever de casa” pode e deve ser entendido 
como uma oportunidade valiosa de promover bons  
hábitos de estudo.

O Consa, consciente da importância deste 
recurso educacional, vem estimulando e orientando 
seus professores a dele se utilizarem de forma cada 
vez mais aperfeiçoada e eficaz. 
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Estudantes na Biblioteca do Consa
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Música: Uma Linguagem e Expressão

A Música é a linguagem que se traduz em 
formas sonoras capazes de expressar e comunicar 
sensações, sentimentos e pensamentos, um jogo de 
relações entre sons e silêncio.

Trabalhar com Música na Educação Infantil 
desenvolve a sensibilidade, o raciocínio e a expressão 
corporal dos estudantes e, o que é melhor, tudo isso 
acontece de forma divertida.

A linguagem musical das crianças se constitui 
em ouvir sons, experimentar diferentes instrumentos 
harmônicos, cantar as canções que compõem o acervo 
cultural infantil, entre outras possibilidades. 

Arianna Sedioli (2003), educadora e atelierista 
musical italiana, explica que as crianças muito 
pequenas são atraídas e cativadas pela sonoridade 
da natureza.

As crianças vêm ao mundo embaladas por 
canções, sejam elas de ninar ou aquelas ouvidas no 
dia-a-dia; depois passam a conhecer as cantigas de 
roda e outras músicas cantadas na escola. Aos poucos 
passam a cantar e reproduzir sons, mesmo sem 
intencionalidade, já estão adquirindo conhecimento 
de mundo por meio da Música.

A lém de mui tos  conhec imentos ,  a 
Música é um forte desencadeador de emoções.  
 

Na primeira infância até os seis anos, é  
o momento ideal para inserir a Música na vida  
das crianças.

Na rotina do Nível 2, priorizamos diariamente 
as atividades que envolvam a Música, conforme já foi 
citada. Tal atividade é importante no desenvolvimento 
de nossos estudantes. A cada dia, percebemos o 
quanto a Música é um facilitador no desenvolvimento 
da Linguagem Oral das crianças.

As atividades com Música se realizam da 
seguinte forma: rodas de música com instrumentos, 
como chocalhos, maracás, cocos, claves de madeira, 
apitos e pandeirinhos. 

Dessa forma, garant imos v ivências  
significativas para as crianças no que se refere ao 
uso da Linguagem musical.

Professora Tatiane Carolino

Arte na Escola

O Colégio Franciscano Nossa Senhora 
Aparecida -CONSA- é um incentivador da Arte e, 
cada vez mais, reconhece sua importância na vida 
de seus estudantes, desde a Educação Infantil ao 
Ensino Médio.

É de extrema importância expressar e aliviar 
as tensões do nosso cotidiano.

O ensino do movimento/expressão corporal 
viabiliza aos estudantes um maior aprendizado sobre 
seu próprio corpo e um controle melhor de suas 
emoções. Além disso, a comunicação, por meio de 
sinais e gestos, é adquirida de uma maneira mais 
segura e espontânea. 

Na Educação Infantil, nas aulas de movimento, 
a criança aprende a conhecer seu próprio corpo 
através das expressões e que este corpo fala e sente.

A Expressão Corporal é essencial na Educação 
Infantil, pois, leva ao desenvolvimento da percepção 
das possibilidades e limitações do próprio corpo, além 
da satisfação da descoberta.

No Ensino Fundamental 2, a linguagem corporal 
é desenvolvida durante aulas de dança, possibilitando 
aos estudantes uma diversidade de exercícios como: 
equilíbrios, saltos, posturas, passos, aperfeiçoando 
técnicas corporais básicas: saltar, correr, rolar etc. 

No contexto escolar, a dança pode se configurar 
como um conteúdo que, ao ser trabalhado, mostra 
o caráter dos gestos e da forma culturalmente 
construídos, ampliando a expressão, o domínio motor, 
cognitivo e sócio-afetivo. 

A dança permite uma expressividade de si e 
de sua cultura corporal.

As aulas de Expressão Corporal no Ensino 
Médio mostram um outro lado da Educação 
Física, uma outra forma de Educação Corporal. 
Esta, trabalhando a conscientização do corpo pelo 
movimento, é fundamental na formação intelectual, 
cultural e social do indivíduo.

Assim, os estudantes chegam ao Ensino Médio, 
fisicamente mais preparados, com uma atitude 
corporal coerente e segura, expressando-se com 
clareza, equilíbrio e harmonia.

Professora Patrícia Kfouri

O conhecimento que o estudante do Ensino 
Médio adquire no estudo da Biologia lhe permite ter 
autonomia para versar sobre o que é saúde, entender 
e discutir sua opinião sobre alimentos transgênicos, 
o uso de células tronco embrionárias; apreciar um 
animal com um olhar interiorizado; tocar uma flor e 
ver sua beleza incontida por entender suas linhas.

Léo Vines assim refletiu: “É necessária uma 
definição do que é ‘vida’... senão vira bagunça, uma 
folha de papel pode ser considerada um ser vivo se 
ela for posta numa máquina de Xerox...”. É este senso 
crítico e investigativo que deve ser fomentado em 
nossos estudantes. A ânsia pelo saber, pela busca, 
pela compreensão, como um ovo que se rompe para 
uma nova vida, deve ser a energia inerente a todo 
estudante e que faça desta a base para o interesse 
da pesquisa, do estudo e do conhecimento.

Flaubert também incentiva: “Mas há, no ‘ardor 
do estudo’, aquelas alegrias ideais que foram feitas 
por espíritos nobres”. Acredito que são as simples 
descobertas, aquelas simples e inerentes aos estudos 
regulares que forjam o ardor pelo estudo e transformam 
o metódico em alegrias.

Como biólogo, acredito que a experiência de 
estudar a vida sirva de base para o aprendizado da 
própria vida diária. A Biologia não é um estudo a ser 
arquivado em nossas mentes, mas sim, aplicado em 
nossas ações e percepções diárias.

Professor Maykon Andersom Pires de Novais

A Biologia, enquanto ciência pura, pode parecer 
limitar-se ao estudo pontual da vida e suas interações. 
Entretanto, sua exposição e relevância frente a grandes 
desafios da humanidade torna-a ampla e fluída em 
várias outras disciplinas e estudos. 

Há tempos, esta ciência era conhecida como 
“Ciência Natural”, mas, esta área do conhecimento 
ampliou sua definição. O leque de abrangência 
do estudo biológico é amplo e complexo. Desde 
as formulações teóricas de Charles Robert Darwin, 
naturalista britânico, a Biologia adentrou em debates 
éticos, jurídicos e cria uma fonte de esperança para 
diversas problemáticas de saúde na humanidade.

Bem, mas como estas questões podem ser 
compreendidas nas tradicionais aulas de Biologia do 
Ensino Médio? O escritor francês Gustave Flaubert 
(1821–1880) registrou que “O estudo lhe permitiria 
sentir  tanto seu coração como seu intelecto se expandir 
ao mesmo tempo”. A Biologia, como qualquer outra 
disciplina que o estudante tem em sua Matriz Curricular 
de estudos, deve permitir que sua capacidade de sentir 
o mundo se expanda e que suas fronteiras elevem 
seu intelecto frente ao conhecimento biológico e 
empírico do estudo.

Além das fronteiras e desafios do vestibular, 
estudar a Biologia é ampliar seus paradigmas  
sobre a vida, entender e respeitar o meio ambiente  
e os demais seres vivos, esperançar-se na descoberta 
de terapias que combatam doenças, enfim,  
é conhecer a si próprio.

O Estudo da Biologia no Ensino Médio
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“Deus, concedei-me serenidade para aceitar 
as coisas que eu não posso modificar, coragem 
para modificar aquelas que posso e sabedoria para 
perceber a diferença”. Santo Agostinho

Atualmente, vários jornais, 
revistas, televisão e páginas da 
internet divulgam matérias sobre 
Bioética. Mas o que é Bioética?

O termo Bioética procede 
do grego bios, vida e ethos, ética; 
significa, portanto, “ética da vida”. 

Entre os temas que causam 
dilemas bioéticos pode-se citar: 
o início e o fim da vida; exclusão 
social; racismo; alocação de 
recursos; poluição ambiental; fome; aborto; educação; 
doação e transplantes de órgãos; engenharia genética; 
fertilização assistida; clonagem; células-tronco; 
organismos geneticamente modificados e controle 
da biodiversidade. 

Assim, pode-se concluir que a Bioética está 
envolvida com o nascer, o viver e o morrer, o que 
faz com que seja primordial, tanto para a nossa  
vida pessoal, quanto para a profissional. Portanto,  
os dilemas bioéticos devem ser considerados  
sob vários aspectos, na tentativa de harmonizar os 
melhores caminhos.

Entretanto, não podemos esquecer que vivemos 
numa sociedade em que a concentração do poder 
é o principal fator responsável pelas desigualdades 
sociais marcadas pela injustiça. 

Os passos primordiais para auxiliar na 
construção de uma sociedade mais justa são: a 
educação com qualidade e a equidade. Dar mais 
para quem tem menos, ou seja, é por meio do 
reconhecimento das diferenças e das necessidades 
dos sujeitos sociais, que caminharemos no resgate 
da autonomia dos vulneráveis e na diminuição da 
exclusão. 

A educação pode conscientizar os estudantes 
sobre a importância do voto e proporcionar a 
consciência da cidadania. Com isso, em uma 
democracia como no Brasil, os cidadãos poderiam, 
exercendo seu direito de voto, eleger políticos que 
trabalhassem na melhoraria da qualidade de vida 
para toda a população. 

Conforme Paulo Freire: “Se a educação sozinha 
não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a 
sociedade muda”. “Educação não transforma o mundo. 
Educação muda pessoas. Pessoas transformam o 
mundo”. “A cidadania é uma invenção coletiva. 
Cidadania é uma forma de visão do mundo”.

É essencial não poluir o 
meio ambiente, pois estaremos nos 
prejudicando, visto que o fenótipo, 
isto é, as características bioquímicas, 
comportamentais, fisiológicas e 
morfológicas identificadas em um 
ser vivo, não depende só do genótipo 
(genes), mas também do meio ambiente 
em que se expressa. A poluição do 
meio ambiente pode provocar más 
formações congênitas humanas, cujas 
causas incluem níveis educacionais e 

econômicos baixos da população, alta incidência de 
doenças infecciosas, automedicação, ou mesmo, 
condições de trabalho insalubres durante a gravidez. 
Para a prevenção não basta só prestar assistência,  
mas também educar a população para a saúde, o que 
inclui esclarecimento sobre o meio ambiente. Além disso, 
ao destruirmos o meio ambiente 
estamos prejudicando todos os  
seres vivos.  

Na Bioética é fundamental 
a tolerância, isto é, a aceitação 
do modo de pensar do outro. Só 
podemos falar em tolerância porque 
o outro não forma um Todo comigo; 
suas idéias, sua maneira de ver 
e de pensar a vida são próprias 
de sua maneira de ser. O grande 
desafio de um mundo pluralista é 
a convivência pacífica entre modos 
de ser distintos. Talvez o termo 
tolerância pudesse ser substituído 
pelo verbo suportar, visto que a 
tolerância implicaria pensar que 
estamos na verdade e simplesmente 
tolerando aqueles que ainda não a 
atingiram. Suportar o outro é um 
desafio ainda maior porque significa 
que o outro permanecerá sendo 

outro, ou seja, não se diluirá em minhas verdades  
e em meu modo de ser. É por isso que a Bioética  
não busca a padronização de comportamentos, 
mas uma reflexão ponderada das relações que 
estabelecemos com o outro, visto que a padronização 
aniquilaria a possibilidade do outro, da diversidade, 
de onde apontamos para a questão: será que há 
apenas uma verdade?

A Bioética é um chamado para nos tornarmos 
livres pensadores rumo à cidadania.

“Fala-se tanto da necessidade de deixar um 
planeta melhor para os nossos filhos e esquece-se da 
urgência de deixarmos filhos melhores para o nosso 
planeta.”  autor desconhecido 

Professora Marlene Boccatto

No dia 5 de junho, todos os países do globo 
celebram o Dia do Meio Ambiente, desde que a ONU 
– Organização das Nações Unidas, em 1972, realizou 
sua primeira conferência sobre o Ambiente Humano, 
conhecida como Conferência de Estocolmo. A data, 
ou a semana em torno de 5 de junho, é usada por  
muitas pessoas e organizações para celebrar o 
milagre da Vida, a beleza da Natureza e, ao mesmo 
tempo, alertar sobre os riscos à própria sobrevivência 

do ser humano se o ambiente 
continuar a ser degradado, poluído, 
desrespeitado, visto como obstáculo 
aos nossos desejos.

Naquela conferência, a 
ONU estabeleceu uma Declaração 
sobre o Ambiente Humano,  
com 26 princípios e um Plano de 
Ações que deveriam orientar as 
atitudes humanas, as atividades 
econômicas e as políticas de forma a 
garantir maior proteção ambiental. 

Hoje, passados 37 anos 
dessa primeira convenção, os 
problemas ambientais e os riscos 
à diversidade da vida das espécies 
ganharam proporções ainda mais 
preocupantes. O uso irracional de 
recursos hídricos, aquecimento 
global, extinção de espécies e a 
vida nos centros urbanos, exigem 

relevância emergencial e comprometimento ativo e 
continuamente participativo de cada cidadão. 

Todos nós, mesmo em uma esfera curta de 
participação, temos responsabilidade direta na 
conservação e no cuidado com o ambiente em que 
vivemos, começando por iniciativas corriqueiras que 
nos cercam dia a dia.

Nossos direitos e nossos deveres são 
importantes demais para que sejam lembrados ou 
celebrados somente em um determinado dia do ano. 
Cuidar da vida e exercer nossas obrigações e direitos, 
zelando para que os ambientes naturais, rurais e 
urbanos possam ser fonte de saúde, de emprego e 
de qualidade de vida, são questões para os 365 dias 
de cada ano de nossas vidas.

Que a comemoração do Dia do Meio Ambiente 
possa ser um marco de renovado comprometimento 
de todos, frente aos desafios do equilíbrio social e 
econômico e dos recursos naturais, a começar por 
nossas ações diárias e nosso convívio social.

Como reflexão podemos parafrasear Leonardo 
Da Vinci – gênio do Renascimento Italiano – ao dizer: 
“Nunca o homem inventará nada mais simples nem 
mais belo do que uma manifestação da natureza”.

É preciso que o homem compreenda essa 
manifestação e consiga estruturar suas atividades 
sociais em perfeita harmonia com o meio ambiente 
compatível com a vida.

Professor Maykon Anderson Pires de Nova

Bioética, Educação, 
Política e 
Meio Ambiente

Meio Ambiente

Se a educação  
s o z i n h a  n ã o 
t rans fo rma a 
sociedade, sem 
ela, tampouco, a 
sociedade muda.
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como uma lagarta vira borboleta foi uma descoberta 
muito interessante!

Para compreender o ciclo de vida das plantas 
foram realizadas diversas experiências. Os estudantes 
acompanharam de perto como uma semente se torna 
uma planta e qual o ambiente necessário para que 
o ciclo aconteça.

   
Dando continuidade ao estudo dos ciclos, 

ampliaram o conhecimento abordando o tema dos 
elementos naturais não vivos. Novas atividades então 
foram realizadas. Com essas atividades os estudantes 
compreenderam de maneira prática como se dá o 
ciclo da água e das rochas.

O 3º ano do Ensino Fundamental iniciou 
o trabalho no Laboratório, com o estudo das  
camadas que compõem a Terra. Descobriram  
que a Terra é formada por três camadas: crosta 
terrestre, manto e núcleo. Utilizaram diferentes 
materiais para representá-las. 

Como uma descoberta conduz à outra, 
concluíram que a crosta terrestre também é formada 
por rochas. A observação de uma coleção de 
rochas e as informações obtidas possibilitaram um 
aprofundamento nos estudos quanto à formação, 
origem, classificação e utilização dessas rochas.

Outro assunto que despertou interesse dos 
estudantes foi a observação da importância da 
vegetação no combate à erosão.

As descobertas não pararam por aí...

Conheceram alguns fenômenos naturais que 
influenciam na transformação da Terra. O vulcão 
foi o fenômeno escolhido como objeto principal 
de estudo. Os estudantes modelaram um vulcão  
com argila e simularam sua erupção.

Os estudantes puderam também desempenhar 
o papel de Paleontólogos quando o assunto girou em 
torno de fósseis e dinossauros.

A “luz” é um dos conteúdos abordados pelo 
4º ano. Os estudantes iniciaram suas descobertas 
científicas percebendo que a visão é o sentido que 
permite enxergar, sendo a luz  essencial para perceber 
os objetos em seus detalhes. 

Para aprofundar esse conhecimento, os 
estudantes investigaram as características da luz. Foi 
possível descobrir, através de diversas experiências, 
algumas dessas características.

Quando a luz branca atravessa um objeto 
transparente, ela refrata e se decompõe nas cores 
do arco-íris. Luzes coloridas nas cores do arco-íris, 
quando misturadas, resultam na cor branca.

Outras experiências foram realizadas, 
possibilitando abordar a influência das cores no 
aproveitamento da luz, sua trajetória  e sua passagem 
pelos objetos.

 Conhecer os aspectos do corpo humano é um 
dos desafios dos estudantes do 5o ano. O ponto de 
partida para entender o funcionamento do nosso corpo 
foi o estudo das células, que são unidades estruturais 
dos seres vivos. A partir daí, novas estruturas como, 
tecidos, órgãos, sistemas e organismo, fizeram parte 
do aprendizado.  

Saber como a urina é formada e excretada 
pelo corpo, o caminho que o ar percorre durante a 
respiração e, até, como ocorrem as trocas gasosas, 
auxiliaram no entendimento do funcionamento de 
cada sistema do corpo humano.

Isto possibilitou a realização de experiências 
utilizando materiais simples que fazem parte do 
dia-a-dia dos estudantes, materiais do laboratório 
como: microscópios, lupas, painéis explicativos, 
torso e modelos anatômicos, foram muito úteis  

neste processo.

 O tema “alimentos” também foi trabalhado 
no laboratório. Experiências possibilitaram entender 
este conteúdo com diversos enfoques: a digestão, as 
transformações, o alimento como fonte de energia, 
os nutrientes e a higienização.

Estes e outros assuntos estão disponíveis  
no site do Consa, no link do Laboratório de  
Ciências Naturais.

Vale a pena conferir tudo o que acontece no 
Laboratório!

Andrea Curia Molena,  
Caroline Barbosa Croitor,   

Luciana da Conceição Frade  
Responsáveis pelo Laboratório de Ciências 

Naturais
Beatriz Helena de Arruda Pereira Gallian  
Coordenadora Pedagógica (1º ao 5º ano)

Dentre as propostas e os espaços que o Consa oferece aos estudantes, destaca-se 
o Laboratório de Ciências Naturais. Esse espaço proporciona aos estudantes a realização 
de experimentos que tornam o “aprender” mais intenso e significativo.

 O ensino de Ciências no Consa tornou as aulas de laboratório do Ensino Fundamental 
uma rotina. É indispensável que os estudantes tenham aulas práticas para compreender 
o conteúdo.    

 Com o objetivo de divulgar o que acontece nesse espaço tão privilegiado, foi criado 
na página principal do nosso site, o link “Laboratório de Ciências Naturais”.

 Desde o início do ano letivo, os estudantes e os pais se beneficiam com esta 
grande novidade, podendo acompanhar de perto o trabalho desenvolvido.

Atividades e projetos que estão sendo 
desenvolvidos neste espaço:

 
 O 1º ano do Ensino Fundamental está 

trabalhando com o projeto “A vida na água”. O 
despertar do projeto começou com a problematização 
do aquário que estava com intenso crescimento 
de algas. Em busca de soluções para o problema, 
semanalmente, os estudantes passaram a freqüentar 
o Laboratório.

 Para conhecer características gerais, como 
alimentação, hábitos, reprodução, locomoção, entre 
outras, são utilizados diferentes recursos, como a 
coleção de animais, microscópio, lupa, multimídia, 
vídeos, imagens etc.

 O interesse aumenta a cada aula, pois, este 
projeto possibilita aos estudantes conhecerem animais 
que não fazem parte do cotidiano.

 O 2º ano do Ensino Fundamental iniciou 
seu trabalho no laboratório estudando o ciclo da vida 
humana e de outros animais e das plantas. 

O animal escolhido para abordar o tema foi a 
borboleta, pois possui um ciclo de vida que desperta 
grande interesse nos estudantes. Acompanhar e ver 

Laboratório de 
Ciências Naturais

Estudantes em aula no Laboratório de Ciências Naturais
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Neste semestre, as aulas de Ciências Naturais 
proporcionaram aos estudantes a ampliação de 
suas habilidades e capacidades, com a participação 
ativa de procedimentos metodológicos, valorizando: 
a observação, a pesquisa, a experimentação, a 
capacidade de indagação, a clareza argumentativa 
e outros recursos que permitiram a formulação de 
conclusões sobre os assuntos trabalhados.

Pensando na Ciência como uma constante 
elaboração de hipóteses a serem ou não comprovadas, 
a cada aula, procurou-se despertar a inquietação 
diante do novo, na busca de explicações, fazendo do 
conhecimento científico algo vivo e dinâmico. 

Nas últimas aulas de junho, para compreender 
as fases da respiração, o caminho que o ar percorre 
durante a respiração e como ocorrem as trocas 
gasosas, as turmas do 5° ano colocaram em prática 
cada uma das habilidades descritas anteriormente, 
mantendo ativa a curiosidade e o desejo de aprender 
e de saber cada vez mais. 

Os estudantes formularam  hipóteses em grupo, 
confrontaram diferentes idéias e construíram modelos 
explicativos para entender melhor os movimentos 
respiratórios e o caminho que o ar percorre no corpo.

Professores do 5° ano 
(Andrea Kfouri, Cristiane Zandoná, Graziela 

Donato, Rosana Santos, Silvana Guain e Tathiana 
Campos)

Microondas são ondas eletromagnéticas com 
comprimento de onda curta entre 1 e 300 mm. O 
forno microondas usa, em seu interior, um gerador de 
onda eletromagnética, chamada magnéton; esta onda 
possui uma freqüência em torno de 2450 MHz e é 
irradiada por um ventilador na direção dos alimentos. 
Assim, através da ressonância, esta onda é absorvida 
pelas partículas de água e gordura do alimento que, 
conseqüentemente, é aquecido. 

Em Física, sabemos que a energia absorvida 
aumenta a vibração das partículas de água e, por 
cinética, aquece o alimento.

Bom, agora que entendemos como o  
aquecimento acontece através das microondas, 
podemos dizer que existem alguns benefícios e  
algumas preocupações em relação a cozinhar  
alimentos nas microondas. Não é difícil encontrar 
pesquisas científicas que indiquem que cozinhar nas 
microondas preserva alguns nutrientes, principalmente 
em relação a legumes. Também  existem preocupações, 
pois a cocção nas microondas provoca uma perda 
maior de umidade dos alimentos, e em conseqüência 
disso, acontecem sempre modificações mais severas 
na composição química dos alimentos. 

Ainda muito deve ser pesquisado para poder 
inferir sobre possíveis alterações maléficas dos 
alimentos, por causa da radiação com microondas.  
 

Pesquisas indicam preocupação em relação ao 
aquecimento do leite, nada conclusivo, exceto alguns 
cuidados em relação ao uso contínuo e prolongado 
de microondas. Existem também recomendações ao 
descongelar leite materno, usando microondas, pois 
como é difícil controlar a temperatura, muitas das 
propriedades imunológicas do leite, ficam afetadas, 
mostrando uma diminuição significativa daqueles 
componentes do leite que ajudam a combater as 
infecções e, portanto, prejudicial à saúde das crianças.

Como Professor de Física, devo insistir no 
perigo real que as microondas oferecem em relação ao 
superaquecimento, pois sabemos que, por exemplo, 
água superaquecida causa perturbação, pois, vai 
provocar passagem ao vapor de forma explosiva; 
aliás, por isso os fornos de microondas não podem 
ser utilizados sem o prato giratório, pois, este evita 
o super-aquecimento.

Concluindo, tudo indica que o melhor uso  
do forno microondas é usá-lo com cautela e o  
mínimo possível.

Professor Gastón Alberto Henríquez

Fazendo Ciência  Microondas!

Ilustração mostra, 
como funciona 
a distribuição das microondas 
dentro do forno.

Estudantes do 5º ano - EF

Estudantes do 5º ano - EF



Novos horários de turmas para estudar inglês e espanhol no Yázigi Consa

O Yázigi é uma rede de escolas de Inglês e Espanhol reconhecida por sua qualidade e eficiência no ensino de 
idiomas. Hoje, o Yázigi tem mais de 3.000 professores, constantemente treinados para ensinar a mais de 200.000 
alunos em todo o país.

Os cursos do Yázigi são desenvolvidos para que as aulas tenham foco na conversação. O aluno discute temas 
atuais com seus colegas, o professor orienta o aluno e acompanha seu desempenho. Além disso, em um portal exclusivo 
na internet, o houseofenglish.com, o aluno encontra os mais variados tipos de atividades. Assim, no site pratica-se 
tudo o que se aprende em sala, sempre contando com o apoio de um professor on-line.

O Education Center do Yázigi, no Celfran, pensando na comodidade e maior facilidade para os alunos, traz uma 
nova proposta para estudar Inglês e Espanhol num horário alternativo. As novas turmas serão no horário da manhã, com 
início às 10h30 e término às 11h30. E o melhor de tudo isto é que os alunos poderão almoçar na própria lanchonete 
da escola sem precisar voltar para casa, pois o almoço da garotada já está incluso na mensalidade do Yázigi! Esta é 
uma forma de aliar o aprendizado do idioma com uma alimentação saudável e em seguida começar os estudos no 
Colégio, otimizando, assim, o tempo dos pais e alunos.

MAIORES INFORMAÇÕES: 5055-4611 -  Yázigi Consa
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Leitura, Projeto e Conhecimento 
Intelectual.

Ler significa percorrer com a vista o que 
está escrito, proferindo ou não as palavras, mas 
conhecendo-as e interpretando-as. Ler é a arte 
de decifrar e interpretar as palavras além do que 
está escrito, é ser capaz de reconhecer o mundo 
através das palavras. Por meio da leitura adquirimos 
novos conhecimentos, aprimorando o nosso saber 
intelectual, o que faz com que nos tornemos pessoas 
cultas e bem informadas. Conhecemos melhor a alma 
humana, viajamos para lugares e tempos distantes. 
E por conhecer as vantagens que a leitura pode nos 
proporcionar, os professores do 9º ano organizaram 
o Projeto Anne Frank, em que relacionaram o tema 
tratado no livro O Diário de Anne Frank aos conteúdos 
de Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências.

 
O projeto tem como objetivo proporcionar a 

leitura prazerosa de um livro, pois, afinal, hoje em dia 
muitas pessoas, sobretudo os jovens, são tentados 
pelas tecnologias e abandonam o prazer  pelos livros.

A comparação da vida e do cotidiano atuais 
com os mesmos da época da Segunda Guerra 
Mundial, época na qual se passa a história do livro, 
a interpretação de textos, a análise do espaço, do 
contexto, das situações e da linguagem empregados 
no livro, foram alguns dos conteúdos estudados em 
Língua Portuguesa.

O estudo do contexto histórico da Segunda 
Guerra Mundial, do Nazismo, do Holocausto e de 
todos os motivos que levaram à perseguição cruel a 
milhões de judeus, relacionados aos fatos narrados 
no livro pela adolescente alemã (porém judia) Anne 
Frank, foi o objetivo adotado por História.

Os conteúdos estudados em Geografia, foram 
relacionados aos assuntos geográficos e históricos 
descritos no livro, pois, afinal, a História e a Geografia 
se fundem em alguns pontos. Por exemplo, foram 
estudadas as conseqüências da Guerra na Europa, 
um assunto também abordado no livro, juntamente 
com os desejos otimistas comentados pela menina 
Anne Frank.

Já, o conteúdo abordado em Ciências foi o 
estudo da energia nuclear, da bomba atômica e das 
conseqüências causadas por ela na civilização.

Portanto, o projeto proposto pelos professores 
foi muito bem planejado e teve o intuito de  
proporcionar um aprimoramento dos conhecimentos 
intelectuais dos alunos do 9º ano por meio da leitura 
de um livro paradidático, no caso, O Diário de Anne 
Frank, um relato emocionante de uma menina judia 
que, juntamente com amigos e familiares, viveu 
durante a Segunda Guerra Mundial e lutou em vão 
contra o Holocausto.

Estudante Ana Luiza Taravella Tabach - 9º ano D

Os es tudantes  dos  5 os anos  t i ve ram a 
opo r t un i dade  de  e xp l o r a r  e  amp l i a r  s eu s  
conhecimentos sobre um dos aspectos formadores das 
paisagens naturais brasileiras: o relevo. 

Através da construção de uma maquete procuraram 
representar tridimensionalmente o que até então se 
encontrava apenas no espaço bidimensional. Para isso, 
usaram base de madeira, massa de modelar e outros objetos 
necessários à complementação do trabalho.

É importante ressaltar que o trabalho não consistiu 
simplesmente em construí-la, mas em desenvolver conceitos 
geográficos necessários para a compreensão da noção 
de espaço e de paisagem. Desta forma, as paisagens 
de diferentes épocas, que mostram o antes e o depois, 
podem ser estudadas de modo mais interessante e suas 
transformações, mais facilmente percebidas.

A maquete, sendo um produto tridimensional, 
possibilita aos estudantes reconhecerem as variadas formas 
topográficas e as diferentes altitudes de um determinado 
espaço físico.

Dentro deste contexto, ela se torna um importante 
recurso de apoio didático pedagógico, pois o trabalhar com 
as informações em relevo, permitindo a visão tridimensional 
do espaço, aproxima o abstrato do real e, ao mesmo tempo, 
possibilita a construção dos conceitos necessários para o 
entendimento da representação bidimensional – o mapa.

Aprender usando a criatividade e a habilidade manual 
aliadas a conhecimentos geográficos se transformou em 
um momento muito prazeroso!

Professora Silvana Guain

Estudantes dos 5os Anos 
Modelam o Relevo Brasileiro

Estudantes
5º ano B-EF

Estudantes
5º ano A-EF

Estudantes
5º ano C-EF
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     Etimologicamente, ou seja, pelo significado 
literário da palavra, é isso que significa Geografia: o 
estudo da Terra. Isto quer dizer que, provavelmente, 
não há ciência mais ambiciosa que essa. Afinal, ela 
tem por objeto todo o conhecimento da Terra, nos seus 
aspectos físicos, sociais, econômicos; os fenômenos 
que os provocam; as relações entre esses aspectos 
e esses fenômenos.

No entanto, não há, também, a meu ver (e 
sou suspeita) ciência mais fascinante. Para quem 
acabou os estudos há “algum” tempo e está afastado 
da Educação, é difícil compreender a abrangência 
da Geografia escolar. Um dia, comentava com uns 
amigos sobre uma excelente discussão que fiz com 
meus alunos sobre a atual política econômica da 
América Latina. 

Um amigo, engenheiro, disse:
- Mas isso é Geografia?

 É. E é muito mais. A Geografia, hoje, dedica-
se, antes de tudo, a “ler” o mundo. Esse é o grande 
objetivo do professor de Geografia: ajudar o aluno 
a obter ferramentas para compreender o mundo. 
Trabalhamos para que nosso estudante tenha 
repertório e argumentos para discutir o mundo em 
que vive.

- Mas e o clima, o relevo, os afluentes da 
margem direita do rio Amazonas? - Insistiu meu amigo.

Con t inuam sendo  es tudados ,  mas 
provavelmente de uma forma muito diferente 
de antigamente. Estudamos os climas, mas os 
classificamos a partir da dinâmica de massas de ar. 
Estudamos o relevo, mas procurando entender os 
agentes internos e externos da Terra que o produziram. 

Mais do que nunca, a Geografia está sendo 
descoberta nos dias de hoje. No ENEM, ela é 
provavelmente uma das disciplinas mais abordadas. 

E as alterações na participação dos  
componentes curriculares nos novos vestibulares? 

O peso da Geografia aumentou muito. Por que 
será? Possivelmente, porque a Geografia desenvolve 
algumas habilidades das mais fundamentais 
para a atualidade:  a leitura, a produção escrita,   
a compreensão, a seleção de informações,  
a interpretação, a relação de fatos, a argumentação.

Professora Renata Siqueira

O projeto “A vida na água” é uma iniciativa das 
professoras do primeiro ano do Ensino Fundamental e 
procura, através de uma série de atividades, propiciar 
ao estudante o aprofundamento de percepções e 
conhecimentos sobre o “universo aquático” em toda 
sua riqueza e importância.

A escolha deste tema se justifica pelo fato de 
que, os assuntos relacionados à natureza, sempre 
despertam o interesse das crianças,  além de auxiliar   
na formação de um cidadão consciente e responsável 
pela preservação da natureza.  

Os estudantes do 1º ano realizaram esse projeto 
com muito interesse.

Além da saída para o “Estudo do Meio”, no 
Aquário São Paulo, os estudantes realizaram diversas 
atividades relacionadas ao tema, tais como: leitura 
de livros, elaboração de pesquisas e apresentações. 
Executaram diferentes experiências no laboratório 
(quando o assunto é laboratório, há muita curiosidade 
e interesse!). Desta vez tiveram que resolver problemas 
relacionados com o tema, como por exemplo, a 
quantidade elevada de algas no aquário. Depois 
puderam observar diversos animais como: cavalo-
marinho, esponja, peixes, lula, polvo, tubarões etc.   

Também receberam a visita da equipe de 
criação da TV Pingüim, responsável pelo cartoon 
“Peixonauta”, um novo desenho veiculado pela 
Discovery Kids (o primeiro totalmente desenvolvido 
no Brasil), onde o personagem principal, o Peixe 
Astronauta, vive em busca de soluções para problemas 
relacionados ao meio ambiente.  

Esse projeto possibilitou o estudo de seres 
de água doce e/ou salgada, estabelecendo assim, 
relações de semelhanças e diferenças entre eles. 
Além disso, enfocou a importância da água na vida 
dos seres vivos e os cuidados que todos devem ter 
para preservar este bem tão valioso. Por meio desse 
projeto, os estudantes do 1º ano do Consa, além 
de desenvolverem habilidades esperadas para essa 
faixa etária, estão contribuindo para a construção um 
mundo muito melhor.

Professoras do 1º ano do Ensino Fundamental

Geografia 

O Estudo da Terra
Projeto 

Vida na Água

Estudante Guilherme C. Valtas e Equipe da TV Pinguim
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Projeto  

A Árvore da Família
A aprendizagem por meio de projetos é uma 

estratégia de ensino que permite aos estudantes 
conscientizarem-se de um fato, uma situação ou um 
problema, e estimula a busca de soluções para as 
questões propostas, num trabalho socializado com 
os colegas.

Por meio do projeto “A Árvore da Família”, 
os estudantes desenvolveram competências como 
falar, escutar, compreender, registrar e escrever, 
além de ampliar a noção de tempo (passado e 
presente); trabalharam a noção de diversidade 
cultural; reconheceram permanências e mudanças; 
evidenciaram semelhanças e diferenças entre os 
grupos familiares estudados e o dos estudantes. Este 
estudo foi desenvolvido através da leitura de livros, 
como: “A família em primeiro lugar”, “Memórias de 
avô e avó”, “A árvore da família”, “Cada família é de 
um jeito”, “A família de Marcelo”, além de análise de 
fotos, documentos, relatos, objetos e lembranças que 
possibilitaram a construção da história da família.

Os estudantes se envolveram com o projeto, 
trouxeram diferentes materiais para socializar com o 
grupo e visitaram o Museu da Imigração, enriquecendo 
ainda mais o trabalho desenvolvido.

“Como a árvore com a sua seiva é responsável 
pela vida do fruto, por seu sabor, por sua perfeição, 
assim os pais respondem pela qualidade de sua 
existência, pela esperança e pela felicidade de seus 
filhos”.  Padre Charbonneau

Professoras do 2º ano do Ensino Fundamental

Projeto Polígonos
A Matemática tem inúmeras aplicações 

no cotidiano das pessoas e configura-se como 
instrumento para a construção do conhecimento 
em outras áreas de estudo.  

Por isso, o ensino da Matemática não 
é visto apenas como transmissão mecânica 
de conhecimentos e procedimentos de cálculo, 
deve estar presente no dia-a-dia da criança e ser 
pensado e refletido.

A Geometria é um importante eixo do ensino 
da Matemática, pois auxilia no desenvolvimento da 
percepção e visualização espacial, do reconhecimento 
e abstração de formas, além de aguçar a capacidade 
de analisar as características de um objeto e do próprio 
meio em que se vive.

O “Projeto Pol ígonos” trabalho com  
geometria, no 4º ano, visa o desenvolvimento de 
conceitos e noções matemáticas de uma forma 
lúdica, desafiadora e prática, utilizando diferentes 
estratégias na busca de soluções para as questões 
propostas, tais como: desenho, oralidade, tentativa 
e erro, sempre promovendo inter-relações entre o 
conteúdo matemático e a percepção de mundo que 
cerca a criança.

Os estudantes realizaram, com muito 
interesse, atividades de construção, comparação, 
descrição e transformação de figuras. Para isso, 
foram utilizados inúmeros recursos e materiais, como: 
sólidos geométricos, malhas quadriculadas, figuras 
geométricas planas e também o geoplano (placa 
quadrada com pinos dispostos em linhas/colunas 
formando uma malha pontilhada para a construção 
de figuras geométricas).

No decorrer do trabalho, os estudantes 
identificaram e analisaram as características e 
propriedades dos polígonos, trabalharam com a 
composição e decomposição de figuras, identificaram 
número de lados, vértices e eixos de simetria das 
figuras geométricas, garantindo o envolvimento de 
todos numa grande e permanente busca pelo aprender.

Professoras do 4º ano do Ensino Fundamental

Projeto  

Correspondência
Durante o primeiro trimestre, os estudantes dos 

3os anos descobriram que a carta é um gênero textual 
que visa à comunicação escrita e pode ser de diversos 
tipos: carta familiar ou pessoal, de agradecimento, 
de reclamação, de amor etc. Em todas, o que se 
pretende é estabelecer um diálogo entre remetente 
e destinatário.

Os estudantes coletaram selos, postais, 
caixas ou envelopes, telegramas, mala-direita e 
cartas comerciais enviadas por firmas e instituições 
bancárias. Exploraram também, os aspectos formais 
da carta: a posição do selo, o texto de endereçamento 
e o remetente.

Foi priorizada a leitura de diferentes cartas, com 
o intuito de colocar os estudantes em contato com o 
texto para que compartilhassem com os colegas suas 
descobertas e percepções, ampliando o repertório. 

Os estudantes escreveram cartas para os 
colegas, autores de livros, professores e familiares, 
identificando as principais características, a estrutura 
e os acontecimentos a serem narrados.

Como produto final do projeto, os estudantes 
escreveram uma carta para os avós, perguntando 
algumas curiosidades de sua infância, contando suas 
descobertas, impressões e o que aprenderam durante 
o desenvolvimento do projeto. 

Foram momentos enr iquecedores e 
emocionantes, quando os estudantes apresentavam 
as cartas com as  respostas dos avós.

Agradecemos a parceria e colaboração de todos 
os avós que tornaram esse trabalho significativo para 
a vida de nossos estudantes. Segue uma pequena 
amostra desse trabalho.

 Professoras do 3º ano

Carta do neto Mário Franco, 
estudante do 3 º ano D  para o vovô 
João Alfredo 

São Paulo, 28 de abril de 2009
Querido Vô,

Olá! Tudo bem com o Senhor? 
Eu estou bem. Estou com muitas 

saudades e gosto muito de você .
Estou indo muito bem nas provas, 

aqui da escola.
No meu livro de Língua Portuguesa, 

lemos o texto: “O baú secreto da vovó”. O 
texto contava sobre a infância da vovó.

Quando li esta história, lembrei de 
você e queria muito saber um pouco da 
infância do senhor: se era um bom aluno, 
se tinha muitos amigos e outras coisas mais.

Espero a sua carta o mais rápido 
possível .

Beijos e abraços,
                                                                 Mário  

   Carta do vovô João Alfredo para o 
neto  Mário Franco  

São Paulo, 28 de maio de 2009 
Querido neto Mário,

Recebi sua carta, com muita alegria.
Foi bom saber que você está bem, 

lendo livros, estudando. E a disciplina?
A minha infância foi feliz, com meus 

pais, meus irmãos, avós e outros parentes.
A família é muito importante, assim 

como a escola e os professores.
Tive muitos amigos na infância e 

vários ainda me acompanham. A amizade 
também é valiosa.

Quanto aos estudos, no começo era 
um tanto descuidado, mas depois percebi 
que para vencer é preciso muito estudo.

Daí, eu sempre fui um dos bons alunos 
da classe. Os professores gostavam de mim. 
Valeu! Consegui o que eu queria.

Sou muito feliz, com a vovó, meus 
quatro filhos (sua mãe e seus tios), genro, 
noras e meus maravilhosos netos . Sete , 
por enquanto.

   
Forte abraço. Muitos beijos.

Vovô João Alfredo
P. S.     Escreva sempre
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No mês de julho muitos pais se fizeram a mesma pergunta: Onde deixar os filhos num período em que 
os outros coleguinhas estão passeando, brincando e curtindo com os amigos e familiares? 

Como resposta a essa necessidade o Consa ofereceu o Curso de Férias para seus estudantes da Educação 
Infantil, num ambiente familiar, atrativo, alegre, educativo e motivador. 

• Semana dos Contos de Fadas
• Semana do Aprendendo com os animais
• Semana da Brincadeira é coisa séria
• Semana da Amizade...

Foram dias de encantamento, aprendizado, diversão e descobertas. Novo ritmo, passeios externos, teatro na 
Escola, cinema, culinária especial, brincadeiras, piquenique no parque. Estes foram apenas alguns dos atrativos 
que fizeram, de cada dia, um evento surpreendente.

Tudo foi pensado e cuidadosamente planejado para que cada criança pudesse fazer grandes experiências 
e descobertas. De forma lúdica, elas interagiram com os colegas, construindo assim novos laços de amizade, 
carinho, respeito e aprendizado.

Essas experiências e histórias que agora fazem parte da BAGAGEM DE VIDA de cada criança farão com 
que elas se lembrem, com carinho e saudades, dos grandes momentos que tiveram em seu Colégio.

O Consa se alegra e tem a certeza de ter despertado em seus pequenos estudantes o desejo de poder 
repetir, no próximo ano, as oportunidades de vivência, cuidado e diversão que experimentaram com seus  
amigos e professoras. 

Ir. Teresa Warzocha
Coordenação Educacional
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Melhores colocados no 
Testando conhecimentos e Simulado.

Testando conhecimentos

Testando conhecimentos

SIMULADO

Parabéns, estudantes.!
O Consa tem orgulho do empenho que vocês dedicam aos 
estudos.



26 27

Risos, reencontros, confraternização 
das famílias, brincadeiras, criatividade e 
muita alegria foram os grandes marcos de 
nossa tradicional Festa Junina.

Carmen Miranda foi a inspiração para 
a decoração e as danças, traduzida na arte 
gráfica e corporal de nossos estudantes 
que fizeram deste evento uma grande 
oportunidade para expressar sua habilidade 
e paixão pela vida.

Uma festa que deixou saudades, pois o 
elo que nos une é muito forte e é alimentado 
pelo sentimento comum de que no Consa, 
todos somos família e levamos em nossa 
bagagem e herança, grandes experiências 
que tivemos neste espaço privilegiado de 
convivência e formação.

Nossa gratidão a todos! Em 2010, teremos mais!

Festa Junina 2009
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São Paulo, cidade grande como é, sempre 
foi uma metrópole importantíssima para o Brasil, 
devido a sua importância econômica e social e, 
apesar de todos os desafios para estabelecer-se nela, 
o CONSA tornou-se um grande, antigo, tradicional 
e renomado colégio, ao longo de sua setuagenária 
luta pela Educação.

Fundado em 1937, nosso Colégio começou 
pequeno, com Irmãs vindas da Alemanha e uma 
esperança imensa. Cresceu, cresceu, cresceu... E 
hoje é o que conhecemos. Alunos por ele passaram, 
estudaram e o fizeram grandioso como é.

Mas, quão grandioso e reconhecido é o CONSA?
Para acharmos a resposta não é muito difícil. 

Em 2003, uma matéria publicada pela revista VEJA 
mostrava o ranking das melhores escolas da cidade, 
avaliando-as como um todo em relação às notas. 

O resultado do Colégio Franciscano Nossa 
Senhora Aparecida não poderia ser diferente, 
entre todos esses colégios, o CONSA obteve a 37ª 
colocação, algo incrivelmente satisfatório. Além disso, 
ele alcançou uma média de aproximadamente sete 
pontos (68,4), excedendo, e muito, à média nacional.

Se imaginarmos que esse censo foi realizado 
no começo dos anos 2000, logo perceberemos que, 
desde então, o nosso Colégio tem feito melhoramentos 
e, com certeza, está melhor do que nunca, agora.

Em relação ao ENEM, há uma melhora 
progressiva, basta analisarmos e compararmos os 
resultados do ano passado com os do retrasado: 
melhoramos muito!

Instalações de ponta, suporte infinito para 
todos os alunos que dele necessitam, professores 
bem formados e eficientes: é devido a tudo isso e 
por causa desses resultados e dados excelentes que 
o CONSA é como é: grandioso!

Para mim, o CONSA é, definitivamente, a 
melhor das escolas nas quais já estudei. Ele realmente 
acolhe o aluno e o faz sentir-se em casa. A despeito 
de ter entrado somente há três anos para cursar o 
sétimo ano (sexta série), considero-o muito especial, 

pois me ajuda a crescer a cada dia, mês e ano de 
minha vida aqui. Com professores capacitados e um 
excelente curso a nos oferecer, o Colégio Franciscano 
Nossa Senhora Aparecida forma mais do que futuros 
profissionais, forma pessoas! Ele não exerce somente o 
dever de ensinar, ele exerce a arte de ensinar e educar!

João Victor Santos Lorenzi – 9º ano D

O Consa em Minha Vida

 Estudo no Consa há oito anos. Esse tempo 
foi mais do que suficiente para conhecer os mais 
qualificados profissionais, além de absorver um pouco 
de sua sabedoria. Acho que posso dizer que, até hoje, 
tenho aproveitado bem essas oportunidades.

 A preocupação do Colégio em desenvolver 
o discernimento e a disciplina, formar cidadãos 
conscientes e prover conhecimento aos alunos, me 
impressiona profundamente.

 É indescritível a maneira como me adaptei 
ao sistema, que agora faz parte de minha vida. 
Claro que, assim como qualquer pessoa, momentos 
desagradáveis acontecem, mas isso é inevitável. Para 
mim, eles são o elo necessário aos dias felizes vividos 
neste lugar.

 Quanto ao nível do ensino na escola, 
colocação no ENEM... Tudo isso é muito importante, 
mas não me preocupa de modo algum. Tenho absoluta 
certeza de que o suporte necessário é oferecido, basta 
dedicar-se. Portanto, passar no vestibular é mais uma 
fase que estarei apto a enfrentar com sucesso.

 O CONSA está no meu sangue, é parte 
de mim. Estou aproveitando muito e continuarei 
crescendo. Por isso, devo agradecer a todos que me 
guiaram durante estes anos. Eles me proporcionaram 
confiança e estímulo para seguir o caminho que ainda 
tenho pela frente...

 “Minha escola, meu exemplo. Minha vida, 
meu lar”.

 
Felipe Falcão - 1ºD-EM

Nosso 
Grandioso Consa

Estudantes:
João Victor S. Lorenzi – 9º ano D e 
Felipe Falcão - 1º ano D
 



Prangins, Suíça, 13 de Maio de 2009.

Querida Família Consa
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Sandra Pantaleão e família

 Perguntas como esta, em tom de brincadeira, 
são feitas com frequência a Bruno Almeida, quando 
ele recebe seus passageiros a bordo dos Boeing 
737/700 ou 737/800 da Gol.
 
 Morador do Brooklin, Bruno, 27 anos, é o
comandante mais jovem da companhia. Mas ele 
pilota desde os 17. “Como meu pai é comandante,
desde a infância já sabia que seguiria esta carreira. 
Por isso, sempre viajava com ele, na cabine”, diz 
Bruno, que antes de entrar para a Gol passou por 
empresas de taxi aéreo em Brasília, Belém, Palmas 
e Fortaleza, além da extinta Vasp.

 Na Gol, Bruno Almeida comanda aeronaves
em rotas domésticas e vôos para a América 
do Sul (Lima, Assunção, Santiago do Chile e  
Buenos Aires).  

 Apaixonado por futebol, sempre que sobra 
um tempo nas viagens, visita estádios e vai a jogos. 

 Quando está em São Paulo, não perde uma 
partida de seu clube do coração, o Corinthians. “Depois 
de voar, o Timão é a minha maior paixão”, diz o 
sorridente Bruno.

 Sua estréia como comandante ocorreu há 
dois anos e foi emocionante, segundo ele. 
 
 “Eu tinha cumprido cinco mil horas de vôos 
como co-piloto, passado por um período de adaptação 
em simuladores e, na minha primeira viagem como 
comandante, voei para Fortaleza (cidade onde nasci), 
com meu pai, minha mãe e minha irmã a bordo.  
 
 Falei da minha emoção no microfone, chorei, 
minha familia também, e todos os passageiros ficaram 
emocionados”, lembra ele, que, apesar da pouca 
idade, é casado há quatro anos com a carioca Cláudia. 

 Ficou curioso em saber a profissão da moça?  
  
 Bingo! Ela é comissária de bordo e o 
namoro começou durante um vôo entre São Paulo e  
Maringá (PR).

Reportagem da revista Viva News n‘20

Ex-Aluno do Consa é o Comandante mais jovem da Gol

 Ei garoto, você tem carteira de motorista?
 Sua mãe sabe que você está aqui?” 

É com grande alegria que divido com vocês 
esta experiência familiar. Somos integrantes da família 
Consa, há mais de 30 anos, onde, de geração em 
geração, recebemos os valores religiosos, educacionais 
e didáticos desta Instituição.  

Hoje, este breve relato será na qualidade de mãe!

Desde dezembro de 2007, estamos vivendo 
na Suíça, pois, por motivos profissionais, tivemos 
que investir em uma cultura extremamente diferente, 
porém, rica. As adaptações foram muito variadas, 
desde clima, idiomas, ambientação escolar, conflitos 
de adolescência, hábitos culturais, sociais etc.  
O que mais me orgulhou foi em relação à educação. 
O meu filho Alfredo chegou aqui tendo que fazer, 
em seis meses, o que as crianças, na mesma idade, 
levam 2 anos para fazê-lo. Os alunos do  5º e 6º anos 
fazem uma avaliação para, no começo do 7º ano, 
serem encaminhados para os níveis de educação, 
onde permanecem até o 9º ano. Depois cursam 
o que seria nosso Ensino Médio, sendo avaliados  
durante 4 anos e, então, decidir para qual  Universidade 
são competentes ou não. Lembra muito o sistema 
americano de avaliação, que requer empenho  
durante toda a vida escolar e, a partir  dos   resultados 
obtidos, serão aceitos ou não nas Universidades. 

Alfredo, em seis meses, não só conseguiu 
ficar fluente no Francês, com competências 
comunicativas e discursivas completas, (isto 
quer dizer o domínio das quatro habilidades a 
um nível avançado) como também, acompanhou 
o programa de Matemática. 

Conseguiu média para o curso de alemão 
e, conseqüentemente, um certificado de melhor 
aluno do curso de Accueil curso de apoio para 
estudantes estrangeiros, o que em média, leva-
se de um a dois anos e, normalmente, os alunos 
são classificados para o nível mais baixo ou 
médio. Isto valeu a meu filho o ingresso ao 
nível de VSB, o mais alto daqui e de onde 
estarão listadas as melhores Universidades, 
um certificado e uma valorização do governo, 
como reconhecimento! 

A sua alegria e satisfação pessoal falaram 
muito alto! É claro que ele terá que continuar com 
esta mesma dedicação até o final de seu histórico 
escolar, para continuar com bons resultados e almejar 
as melhores universidades.

Com estas conquistas quero chamar a atenção 
de como o Consa forma realmente estudantes com 
conteúdo e os prepara de forma consistente para 
a vida. A escolha por uma escola religiosa implica 
nesta formação emocional,  psicológica e educacional. 
Como poderiam crianças de 10 e 13 anos atingir 
tais resultados se não estivessem bem preparadas?

Eu só tenho a agradecer ao Consa, pois sempre 
tive a certeza de que minha escolha foi acertada, não 
só pelos aspectos pedagógicos, mas também pelos 
valores e amizades construídas.

Muito obrigada, pelo carinho nos momentos 
difíceis, pela eternal transparência e pela eficiência 
em formar pessoas! 

Um carinhoso abraço,
Sandra Pantaleão

Ex-Aluno Bruno Almeida na cabine do avião
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Em busca de aprimorar as experiências 
acadêmicas dos seus estudantes, por meio da 
tecnologia, o Colégio Franciscano N. Sra. Aparecida 
equipou seus laboratórios de informática com 
computadores e softwares de ultima geração.

Os novos computadores possuem processador 
Core 2 Duo, 4GB de memória RAM, HD de 160GB e 
monitor de 19 polegadas. São equipamentos capazes 
de executar aplicações complexas como, por exemplo, 
o uso do PhotoShop CS4 com muito mais agilidade.

Atualmente, o Colégio conta com cinco 
laboratórios de informática, extremamente  
utilizados por estudantes de todas as séries. No 
Consa, a tecnologia serve como recurso para suporte  
às aulas das diversas disciplinas, ou seja, ela “empresta” 
seus recursos de som, imagem e interatividade  
para o desenvolvimento das mais diversas  
atividades e projetos.

Além da infraestrutura, a equipe de tecnologia 
recebe formações periódicas. A mais recente foi 
para uso do software Adobe Ilustrator, o que vai 
enriquecer ainda mais a qualidade visual das atividades 
desenvolvidas para e pelos estudantes.

As aplicações educacionais desenvolvidas pela 
equipe de tecnologia educacional do laboratório estão 
prontas para serem acessadas de dentro ou de fora 
do Colégio, tudo isso graças à interação com outra 
ferramenta já muito utilizada, que é o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (www.acf.org.br/ava).

Durante o mês de julho, a equipe de 
tecnologia esteve comprometida integralmente 
no desenvolvimento de projetos e trabalhos que 
serão realizados no decorrer do ano. Nesse período, 
seus esforços foram concentrados em estudos que 
permitiram desenvolver o melhor recurso com a 
melhor tecnologia a fim de contribuir na preparação 
dos nossos estudantes para vencer desafios.T

E
C

N
O

LO
G

IA

O Consa Amplia 

Investimentos em Tecnologia

Equipe de Infomática do Consa

Laboratório de Informática do Consa
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Alguns pais chegam a obrigar os filhos a praticar 
um esporte, causando traumas e afastando o jovem da 
atividade física. Deve-se sempre, respeitar os limites 
e aptidões do adolescente. Fazer exercícios é sempre 
importante, em qualquer idade e na adolescência pode 
ajudar a moldar o corpo e, até mesmo, a personalidade 
do praticante. 

O ideal seria que o estudante procurasse uma 
academia ou clube, fizesse uma avaliação física  
para conhecer o seu nível de condicionamento 
e aptidão física e elaborar junto ao instrutor, um 
programa de acordo com os seus interesses. Se 
o jovem já pratica algum esporte, deverá fazer  
um trabalho complementar. Por exemplo: se for  
um jogador de futebol, deverá fazer aulas de 
alongamento ou flexibilidade para aumentar a 
mobilidade articular; musculação para aumentar a 
resistência e a força muscular; atividades aeróbias  
para melhorar a sua condição cardiorespiratória  
através da natação, por exemplo.

Há muita polêmica quanto ao pré-adolescente 
e adolescente fazer musculação. Não existe nenhum 
artigo que comprove que a musculação atrapalhe o 
crescimento. O que nunca se deve fazer é trabalhar 
com carga máxima ou sub-máxima (Levantar o 
máximo de peso que se agüenta, como fazem os 

fisioculturistas). Geralmente de 11 anos para cima, 
desde que com o acompanhamento de um professor, 
a musculação pode ser feita visando um treino de 
resistência muscular e não de força.

O legal para prender a atenção do jovem é o 
circuito, que é mais dinâmico e pode-se intercalar 
exercícios aeróbios e exercícios com pesos leves. 
São casos mais raros os de adolescentes treinando. 
Geralmente, é um complemento para alguma  
atividade esportiva como no caso do futebol que eu 
citei acima, ou quando se deseja perder peso, ou 
mesmo, num caso de fisioterapia.

Atividades mais indicadas: 
• Esportes coletivos; 
• Musculação visando um trabalho de 

resistência muscular; 
• Natação;  
• Corrida; 
• Aulas de alongamento. 

Estas atividades podem ser feitas 3 vezes por 
semana, com a duração de 45 minutos a 1 hora, 
sempre com o acompanhamento de um professor 
ou de um profissional.

Profº Luiz Felipe Ciasca - Natação

Em junho terminou a Copa SENAC de 
Basquetebol Escolar, competição que durou todo o 
primeiro semestre. Na primeira fase da competição 
nossa equipe obteve 4 vitórias e 1 derrota, esses 
resultados classificam o Consa para as semifinais  
da copa.

A semifinal foi uma partida muito disputada 
contra a equipe do Educandário Elite. Ao término 
do 1º tempo nossa equipe perdia por 13 pontos de 
diferença, mas com uma reação fantástica, em mais 
uma demonstração de espírito de luta da equipe, 
viramos o jogo e vencemos por 42 x 34.

A grande final contra a equipe do Vértice foi 
eletrizante e emocionante, o primeiro tempo muito 
equilibrado, com as equipes se alternando na liderança 
do placar, mas o mais emocionante ainda estava 
por vir.... No início do segundo tempo nossa equipe 
abriu uma vantagem de 10 pontos, mas nos minutos 
finais a equipe do Vértice se recuperou e faltando 
50 segundos para acabar o jogo, passou na frente 
do placar por 1 ponto. Com um lance livre a 35 
segundos do final, João Gabriel Vidal empatou o jogo. 
A equipe do Vértice tinha a oportunidade de realizar 
o último ataque da partida, mas nossa equipe não 
se abateu, roubou a bola e foi para o ataque, depois 
de muita disputa no garrafão a 3 segundos do final 

da partida, Michel Duailib acertou a cesta fazendo 
24 x 22, dando assim, o título para o Consa.

Parabéns a todos da equipe, pois demonstraram 
luta, perseverança e, principalmente, calma e 
serenidade em uma grande situação de pressão.

Equipe do Consa

Murilo Benini
Michel Duailib  (CAPITÃO)
Rodrigo de Seabra
João Gabriel Vidal 
Marcelo Fonseca Hial 
Artur Floriano 
Henrique Floriano 
Pedro Loschiavo 
Felipe Hazan 
Rodrigo Vieira 
Rodrig Alonso 
Henrique Ghinato 
Fabio Park 
Antônio Neto 
Tecnico - Kadu
Auxiliares - Renato Fidalgo e Felipe Becari

Professor Kadu - Celfran

Adolescentes e Atividade Física

Para você que tem filhos adolescentes 
que querem entrar numa academia para praticar 
esportes, há sempre uma dúvida: quais as atividades 
recomendadas? 

A maioria dos profissionais de Educação Física 
recomenda atividades visando o desenvolvimento 
de várias habilidades, como natação, capoeira, 
musculação etc. Muitos técnicos e até mesmo alguns 
pais, pensam em criar um atleta precoce. Saiba que 
é muito difícil definir as principais características 
para um esporte como habilidades para velocidade, 
resistência ou força de um jovem de 11 ou 12 anos. 
Por isso, o melhor é deixá-lo livre para escolher as 
atividades que lhe agradam, para que  consiga manter 
regularidade no treinos.
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Equipe de Basquete 

do Consa é Campeã

Equipe de basquete campeã do Consa
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de ser Família

Num dia destes, navegando pela internet, deparei-me com uma pergunta que, acreditem, custei a 
crer no que lia.

Determinada pessoa pedia ajuda, de forma veemente, que alguém desse dicas ou conselhos de 
como fazer um “programa família” para o domingo. A pessoa escrevia que ele, a mulher e os filhos estavam 
saturados das mesmas coisas, como, por exemplo, dormir até tarde no domingo, acordar, almoçar e, depois, 
cada um se trancar no seu quarto para ver televisão, navegar, dormir... se afastar do convívio e, assim, deixar  
a tarde passar...

Igualmente, para mim, absurdas foram algumas das respostas que pude ler.

A princípio não quis levar a sério, mas foi só correr os olhos entre as respostas que tive a triste 
constatação: muitas famílias não vivem como tal!

A falta de tempo para o convívio familiar pode ser fatal e matar aquilo que há de mais belo numa 
família: a relação entre seus membros.

Desde muito tempo, aprendi a importância da convivência numa família: Meus pais não só tinham 
tempo para os filhos, mas disposição para estar com eles, participar, vê-los crescer... Não faziam aquilo 
que nós podíamos fazer, não nos defendiam quando estávamos errados e não compactuavam, jamais, com  
nossos erros. Mas nem por isto nos sentíamos sós ou abandonados. Crescíamos naturalmente e sadios. 
O amor era latente e este amor nos dava força e coragem de levantar do erro e com ele aprender. Foram 
nos ensinados os princípios básicos do respeito, dos relacionamentos sadios, sinais hierárquicos, situações 
simples de convivência, leis de retorno – aquilo que a gente faz, recebe muitas vezes em dobro. Então, por 
que não ser bom, amável, respeitoso, atento, coisas que fazem bem à alma... diálogo, harmonia, prazer de 
ser e estar em família?

Vem à minha mente, uma canção do grande padre José Fernandes de Oliveira, ou simplesmente Padre 
Zezinho, como é mais conhecido e de cujas canções sou grande admirador.

 “Das muitas coisas do meu tempo de criança 
guardo vivo na lembrança o aconchego de meu lar. 
No fim da tarde, quando tudo se aquietava 
e a família se ajuntava lá no alpendre a conversar...” 

Como é bom poder ter este espaço e tempo em nosso convívio. A vida passa depressa. Daqui a 
pouco, final de ano, mais um pouco, final de muitos anos... Sabemos disso, mas não nos damos conta dessa 
rapidez. Quando acordarmos... Nossos filhos cresceram e, quem sabe, não os vimos e não os sentimos no 
seu crescimento, pois estávamos absorvidos em nosso trabalhos, “sem tempo para notar isto”...

Então, que o nosso próximo final de semana não sirva só para acordar tarde, mas para fazer aquilo 
que a família pede e necessita. Quem sabe, estas atividades possam se estender durante a semana e, quando 
alguém chegar em nossa casa, poderá não só ver, mas,  constatar os dizeres daquela plaquinha que diz: “Aqui 
mora uma família feliz”, e ter certeza disto. Que tal?

Professor Ângelo Nunes
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