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Editorial

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade. A humanidade 

se encontra diante de um grande desafio: buscar um novo rumo para a  sua trajetória sobre o planeta.

Para encontrar esse novo rumo, é necessário que o ser humano desenvolva uma  consciência renovada acerca de si e 

do todo a sua volta. A educação é um meio que favorece a compreensão de que a humanidade coexiste no mundo com seus 

semelhantes e com todas as criaturas.

A educação franciscana pressupõe um compromisso direto com a vida e com o respeito ao todo. Preocupa-se em oferecer 

uma formação sólida aos seus estudantes para que, ao desenvolver a dimensão intelectual, possam contribuir com a sociedade, 

servindo ao próximo com suas habilidades e competências, buscando a transformação da realidade, instrumentalizados pelo 

conhecimento como elemento gerador de mudança pessoal e social.

É possível concretizar esse processo tendo como referência o exemplo de Francisco de Assis, que expressou seus louvores 

ao Criador e, apaixonado pela vida, exaltou Sua obra, proclamando-se irmão de todas as pessoas e de todas as coisas.

O Consa quer proporcionar aos seus estudantes uma nova maneira de ver a realidade, orientando-os a enxergá-la sob o 

prisma totalizador da vida. Busca criar o encantamento do educando com o mundo em que vive, proporcionando-lhe expressar 

esse encantamento em atos construtivos, em uma ação que transborde de seu ser pessoal e atinja o todo a sua volta.

 Nossa proposta é educar de maneira inovadora e audaciosa, formando indivíduos comprometidos com uma nova 

humanidade, aptos a responder criativa e fraternalmente aos desafios que lhes são apresentados; capazes de conhecer e 

celebrar o mundo em que vivem, sendo pessoas cidadãs, felizes no amor e no bem, geradoras de uma sociedade mais humana, 

justa e fraterna.  Convocamos ao estudo e, por meio dele, o educando deve se colocar a serviço do mundo, de cada criatura, 

numa atitude de respeito e reverência. Formamos pessoas capazes de se projetarem e de transformar o mundo, reconhecendo 

o trabalho como graça, desafio, possibilidade de realização e de participação na obra do Criador.

Portanto, é preciso continuar desenvolvendo princípios que abranjam o respeito e o cuidado com a teia da vida, para 

que seja possível a sustentabilidade planetária. 

Oxalá todos os estudantes que fazem parte da história do Consa  possam  contribuir na construção de um mundo novo, 

de uma nova humanidade, olhando para o futuro com ousadia e esperança.

 Que as sementes da educação franciscana possam cair em solo fértil e que os frutos sejam abundantes!

Pedimos que São Francisco de Assis nos indique o caminho da fraternidade universal, com as bênçãos de Deus e a 

proteção de Nossa Senhora Aparecida.

 Ir.Priscilla Rossetto 
Diretora do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida
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Adaptação escolar é um momento muito delicado, tanto para as crianças como para as famílias. Sabemos que tal situação 

pode gerar expectativas, ansiedade e algum tipo de insegurança nos pais e estudantes, até que esse processo se encerre e as 

crianças demonstrem tranquilidade em vir à escola, carinho pelos colegas e professoras.

Consideramos esse momento tão importante que desenvolvemos uma sequência didática de adaptação escolar, com 

atividades planejadas para propiciar aos estudantes uma acolhida fraterna, valorizando sua presença na escola e favorecendo 

um ambiente rico em estímulos.

Nesse período, os recém-estudantes do Consa vivenciaram novas experiências, expressaram seus pensamentos, 

sentimentos e emoções livremente e, dessa forma, integraram-se gradativamente, formando assim um grupo.

O produto final dessa sequência didática, que foi cuidadosamente planejada e executada para que nossos pequenos 

estudantes se sentissem seguros, foi a confecção de uma “Colcha de Retalhos”, na qual o estudante, juntamente com sua família, 

pôde deixar sua marca, representando o seu ser individual, sentindo-se ainda mais acolhido no cotidiano, ao reconhecê-la. A 

“Colcha de Retalhos” é utilizada em diversas situações da rotina, tais como rodas de história e música, conversa, entre outras.

A finalização da nossa sequência aconteceu na comemoração do Dia das Mães, quando cada família decorou um pedaço 

de tecido com materiais diversos. Foi um momento muito prazeroso que simbolizou a formação do nosso grupo, a partir do 

individual, representado por cada pedaço de tecido costurado à colcha.

Temos certeza de que esse período tão significativo da adaptação escolar se traduzirá em felicidade por nossos estudantes 

ao longo de todo o ano letivo!

Professoras da Educação Infantil - Nível 2

V i s i t a n d o  a  C a s a  d a  R u t h
 As famílias dos estudantes foram convidadas a assistir ao espetáculo “Na Casa da 

Ruth” para contemplar o projeto Cantigas desenvolvido no 1° trimestre do Nível 3.

O projeto teve como objetivo ampliar o repertório dos estudantes por meio da 

literatura e da música de forma mais prazerosa, exercitando a memória e desenvolvendo 

a oralidade.

 O espetáculo foi idealizado pela cantora Fortuna, baseado nos livros de Ruth 

Rocha, cujos versos foram musicados por Hélio Ziskind. Participaram ainda da peça o 

Coral Infantil do SESC Vila Mariana, a orquestra do maestro Gabriel Levy, percussionistas 

da Futurong, de Parelheiros e o cantor Rafael Zolko.

Professoras da Educação Infantil – Nível 3

 “Achei ótimo este tipo de evento, muito interessante, divertido. Um grande incentivo cultural para todas as crianças, já 

que na nossa sociedade ir ao teatro não é tão comum como ir ao cinema. Espero que tenhamos mais oportunidades semelhantes, 

e claro, com a participação e incentivo das professoras tão queridas pelos nossos filhos. Parabéns a toda equipe do Consa que 

promoveu este evento”. 

Família da estudante  Julia Sakamoto - Nível 3

Educação Infantil
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Estudantes do Nível 5 da Educação Infantil
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Educação Infantil

Quem Conta um Conto?
Príncipes, princesas, reis, bruxas, sereias, animais que falam, bonecos que 

ganham vida... O mundo dos contos de fadas que habita o imaginário de crianças 

e adultos de todas as idades invadiu as salas do Nível 4, na Educação Infantil 

do Consa. Os estudantes já ouviram e recontaram diversas histórias desse 

universo, por conta do projeto “Quem conta um conto?”, como Chapeuzinho Vermelho, 

Branca de Neve, Pinóquio, Cinderela, Peter Pan, Os Três Porquinhos, João e o Pé de Feijão, 

entre muitos outros.

Os contos são marcados pela repetição -“Espelho, espelho meu...”; “Eu vou bufar, eu vou soprar 

e a casinha vai voar” - e pela presença de seres e acontecimentos fantásticos que encantam as crianças 

nessa faixa etária, pois elas vivem intensamente o mundo do faz de conta.

Nas rodas de história há muito envolvimento e curiosidade: “O que você vai contar hoje, professora? 

É um conto de fadas?”. E, assim, o projeto continua a todo vapor! Por meio da leitura, os pequenos se 

identificam com as personagens, experimentam diversas emoções e a sensação de viver grandes aventuras. 

As crianças do Nível 4 já se apropriaram de várias expressões e estruturas características do gênero literário 

contos de fadas, como “Era uma vez...”, “a bruxa má” e “viveram felizes para sempre”.

Muitas famílias nos prestigiaram, comparecendo ao colégio para contar uma história às crianças. 

Outros pais nos enviaram objetos relacionados aos contos (maçã de plástico, capa vermelha, sapatinho 

de cristal, fantoches, dedoches, bonecos e fantasias), que foram colocados na caixa de histórias 

de cada turma. Agradecemos aos pais e familiares pela parceria e apoio. Entre os objetivos 

do projeto “Quem conta um conto?” estão o  desenvolvimento  da habilidade de leitura, 

a oralidade e o prazer pela leitura.

Os momentos vividos em sala são de puro encantamento, magia e 

aprendizagem. E é com muito entusiasmo que o trabalho segue, abrindo portas 

para a imaginação, a fantasia e o mundo mágico dos contos!

Professoras da Educação Infantil - Nível 4

Leitura: 
Um Prazer Compartilhado!

“Dizer à criança que ela tem que ler, eu creio que é uma coisa negativa de saída. É preciso deixar a coisa como um prato de doce, assim... 

que a pessoa deixa na mesa e a criança chega e se sente atraída pelo doce e come. É preciso que a criança também se sinta atraída pelo livro”. 

(Transcrição de trecho do depoimento de José Mindlin no vídeo “Palavra de Leitor” - FDE, 1990).

A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento em que começamos a “compreender” o mundo 

à nossa volta, no constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que nos cercam.

Procuramos suscitar esse desejo e garantir 

o prazer da leitura, respeitar alguns direitos do 

leitor, como o de escolher o que quer ler, o de reler, 

o de ler em qualquer lugar, ou, até mesmo, o de 

não ler. Para que a leitura seja, de fato, prazerosa 

e válida, precisa haver o desejo por parte do 

leitor. Respeitados esses direitos, o leitor passa a 

sentir prazer com esta prática, mergulhando neste 

universo rico e cheio de encantos, solicitando a 

realização de propostas que envolvam leitura a 

todo o momento.

As crianças do Nível 5 estão envolvidas 

em clima de muita leitura de histórias, desde 

o início do ano. Além das visitas semanais à 

biblioteca, diariamente, os estudantes têm acesso 

ao acervo da sala de aula.

Adotamos o livro “Salada, Saladinda: Parlendas”, organizado por Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona, e ilustrado 

por Marcelo Cipis. Todos os estudantes possuem um exemplar, assim são realizadas leituras compartilhadas, nas quais se 

explora bem de pertinho a dimensão lúdica da linguagem 

proposta no livro. Ao ouvir e ler as parlendas, as crianças 

são tocadas por pequenos poemas que as convidam 

para a ação e brincadeira, e também entram em contato 

com a língua, em sua forma mais natural e espontânea, 

uma linguagem poética que diverte, incita e desperta a 

imaginação.

Dessa forma, com um trabalho contextualizado, 

significativo e instigante buscamos formar leitores críticos 

capazes de ir além da decifração do código da escrita 

alfabética, vivenciando a leitura como um ato criativo do 

processo de compreensão e produção de sentidos, a partir 

da escrita do outro e também da sua própria produção.

Professoras da Educação Infantil - Nível 5 
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10 11

Período Integral e Semi-Integral

Nesta extensão do período regular, nós da equipe do Integral e Semi-integral, temos 
como primordial a preocupação em propiciar diversas oportunidades às crianças:

>ampliar seus conhecimentos e criatividade; 

>vivenciar novas atividades motoras e cognitivas;

>adquirir e exercitar hábitos salutares;

>aprimorar a interatividade e habilidades socioemotivas.

E, consequentemente, desenvolverem-se plenamente. Durante esse 

período, cuidado e educação caminham lado a lado, atentando especialmente 

às experiências e situações que se estendem além da sala de aula. Podemos 

destacar o acompanhamento e suporte às tarefas de casa, necessários para o 

bom desenvolvimento escolar, as aulas complementares de Inglês, a partir do 

Nível II da Educação Infantil – 2 aulas semanais com professor especialista e 

Jogos de Raciocínio como o Xadrez e o Sudoku, a partir do 2º ano do Ensino 

Fundamental. 

Também podemos ressaltar a prática de atividades físicas específicas 

desenvolvidas nas instalações do Centro Franciscano de Cultura, Esporte e 

Lazer (Celfran), tais como a Iniciação Esportiva (a nova modalidade disponível), 

a Natação, o Ballet e o Judô. Todas são voltadas para implementar as habilidades motoras, coordenação, o espírito esportivo 

participativo e o companheirismo.

Já na hora das refeições, todas as crianças são estimuladas a experimentar saladas, frutas ou sucos diferentes, 

lembrando-as da importância da diversidade e valor nutricional dos alimentos. Particularmente, devemos dizer que é grande 

nossa felicidade quando notamos uma influência positiva, ao inserir na rotina das crianças um novo hábito alimentar saudável. 

Outra situação de grande satisfação é poder acompanhá-las durante o descanso após o almoço, quando as crianças 

são conduzidas à Sala do Soninho (ou “Sala dos Anjinhos”). Vê-los dormindo em suas pequeninas caminhas é realmente um 

momento encantador. O repouso é um hábito fundamental e incentivamos todos a descansar, para que as crianças recuperam 

suas energias. 

Vale ressaltar ainda que além das atividades regulares acima 

mencionadas são propostas Atividades Artísticas, Rodas de Histórias, Práticas 

Culinárias e a exploração dos espaços abertos (como o Parque das Ocas, a 

Horta, as Quadras Poliesportivas, etc.), para que as crianças relacionem-se 

em diferentes ocasiões e aprendam a lidar com múltiplos desafios, respeitando 

e cooperando com todos.

Assim sendo, nossas atividades formam um conjunto de ferramentas 

que tem como propósito explorar e desenvolver as diversas linguagens das 

crianças, além de fomentar estímulos cognitivos, fisiológicos e socioafetivos, 

contribuindo para interagir com o mundo moderno.

Orientadora do Integral Maria Santina Scanavacca Parente

 

Informativo Sobre Anemia

 Anemia é uma redução importante dos níveis de hemoglobina (proteína das células vermelhas do sangue).

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como anemia, quando os níveis de hemoglobina no sangue estão abaixo 

dos níveis estabelecidos por esta organização. Níveis, segundo a OMS: 

- Criança de 6 meses a 6 anos: Hb (Hemoglobina) 11g/dl; 

- Criança de 6 anos a 14 anos Hb (Hemoglobina) 12g/dl;

- Adulto: Hb (Hemoglobina) 12,5g/dl. 

 O ferro é o mineral que auxilia a produção da hemoglobina. A deficiência deste mineral acarreta a redução dos níveis 

de hemoglobina no sangue, causando anemia. A anemia por deficiência deste mineral (ferro) é chamada de anemia ferropriva, 

sendo a mais comum no mundo, principalmente entre as crianças.

 As melhores fontes naturais de ferro são os alimentos de origem animal (carne vermelha magra, carne de ave, fígado de 

boi e de galinha, ovo, etc.), por possuírem um tipo de ferro melhor aproveitado pelo organismo. Entre os alimentos de origem 

vegetal, destacam-se as leguminosas (feijão, lentilha, grão de bico, soja, ervilha, etc.) e as hortaliças verde-escuras (espinafre, 

brócolis, couve manteiga, agrião etc.).

 Para que a absorção do ferro seja 

potencializada, é necessário que sejam oferecidos 

alimentos ricos em ácido ascórbico (Vitamina 

C), juntamente com as principais refeições, 

de preferência a fruta ou o suco natural, por 

exemplo: caju, laranja, maracujá, acerola, 

abacaxi, morango  etc.

Sabe-se que o leite é um alimento 

rico em cálcio, um mineral importante para o 

desenvolvimento de ossos e dentes, indispensável 

em qualquer idade da vida, mas que quando 

ingerido junto ou logo após as principais refeições, 

inibe a absorção do ferro.

 Algumas mães acreditam que o leite 

oferecido logo após o almoço ou jantar completa a 

refeição das crianças, mas na verdade a criança, 

quando mama após as principais refeições, tem 

grande dilatação do estômago devido ao excesso 

de quantidade de alimentos que consome de uma só vez. E ainda corre o risco de desenvolver anemia, pois não consegue 

absorver o ferro dos alimentos ingeridos.

Flávia Mioli – Nutricionista da NutricalEstudantes na Sala do Soninho

Estudantes em atividade na sala de aula



Estudantes do Período Semi-Integral em aula de Xadrez

12 13

Período Integral e Semi-Integral

“Que as guerras e as lutas entre as pessoas fiquem apenas nos tabuleiros de xadrez” 

(Mequinho)

Abaixo apenas do futebol, o Xadrez é o segundo esporte mais praticado no mundo. Contribui para o desenvolvimento da 

memória, da capacidade de concentração e da velocidade de raciocínio. É também um grande impulsionador da imaginação, 

afinal, o Xadrez não é apenas um jogo, não é apenas uma arte, tampouco apenas uma ciência. Ele é a mistura de todos esses 

elementos com um pouco de tempero, aliás, com bastante tempero. 

As origens do jogo de Xadrez perdem-se no tempo, mas diz uma das lendas, contada por Malba Tahan em “O Homem 

que calculava”  , que ele foi inventado por um sábio hindu, a fim de entreter um rajá (rei indiano) e dar-lhe conforto espiritual 

após a morte de seu filho em batalha. O jogo consistia em um tabuleiro quadrado, dividido em sessenta e quatro quadradinhos 

iguais. Sobre esse tabuleiro eram colocadas duas coleções de peças, brancas e negras, que se repetiam simetricamente e eram 

subordinadas a regras curiosas que lhes permitiam movimento.

Com o passar do jogo por diferentes contextos históricos e culturais ao longo do tempo, as peças foram sendo substituídas, 

e o jogo de Xadrez acabou por assumir sua configuração atual, muito mais relacionada à realidade medieval ocidental (séculos 

V ao XV). Trata-se de um jogo de puro raciocínio lógico, em que não existe sorte, travado entre duas pessoas que se enfrentam 

diante de um tabuleiro. Seu objetivo é que se capture o rei adversário e, para isso, todas as peças devem ser movimentadas e 

até sacrificadas. Nesse jogo, o planejamento estratégico é fundamental!

O Xadrez, assim, é uma arte de grande beleza e apresenta imensa riqueza. Muito mais que apenas entreter, ele proporciona 

várias possibilidades de desenvolvimento, tanto cognitiva quanto subjetivamente. Jogar Xadrez estimula a criatividade, os 

raciocínios analítico e sintético, resolução de problemas, concentração e lógica matemática.

Além disso, as crianças que jogam Xadrez praticam constantemente o ato de (re)planejar, compreendendo a necessidade 

e criando o saudável hábito de refletir antes de agir, aprendendo a arcar com as responsabilidades dos próprios atos. Mediado 

pelo trabalho educativo, o Xadrez também desempenha um importante papel na compreensão de mundo, por ensinar a lidar 

com a derrota e com a vitória, mostrando que a derrota não é sinônimo de fracasso nem vitória é sinônimo de sucesso.

Com base em todos esses motivos, a equipe pedagógica 

do Consa considerou que o Xadrez seria de grande riqueza ao 

complementar as atividades dos períodos Semi e Integral (do 

2º ao 6º ano). Assim sendo, as crianças têm aulas de Xadrez 

todas as semanas, a fim de aprenderem a jogá-lo de uma 

maneira divertida a com a assistência necessária.

As crianças demonstram gostar das aulas e do jogo, 

mostrando-se motivadas todas as semanas. Muito mais do 

que Xadrez, noções matemáticas ou da história do mundo, 

nossos estudantes têm aprendido a planejar, a compreender 

e respeitar regras e a ter responsabilidade por suas ações.

Professora Larissa Soares

VII Copa de Xadrez Escolar Ayrton Senna

No dia 30 de maio, os estudantes do período 

Integral e Semi-Integral Guilherme Pessoto Ceroni, 

João Victor A. H. Cabral, Lucas Scalizi G. da Silva, 

Pedro T. Clemente, Pietra P. Papaleo e Rafaella 

Ramos Viana, defenderam o Consa na VII Copa 

de Xadrez Escolar Ayrton Senna, promovida pela 

Federação Paulista de Xadrez.

Em meio a mais de 1200 participantes, 

nossos enxadristas marcaram presença em um 

evento de sete horas, demonstrando resistência, 

persistência e conhecimento, enfrentando seus 

oponentes e enchendo de orgulho a nossa escola.

As famílias e as professoras acompanharam 

cada partida, cada jogada, vibrando a cada 

movimento, sempre prontas a receber nossos 

enxadristas com os braços abertos, dividindo com 

eles as decepções das derrotas e as alegrias das 

vitórias.

A conquista mais importante: nossos 

estudantes aprenderam com seus erros, apoiaram 

os amigos e demonstraram seu espírito de equipe! 

Parabéns, queridos estudantes, pelo aprendizado, pelas vitórias e pela experiência! Vocês são os nossos campeões!

Estudantes do Consa Participando da VII Copa de Xadrez

Competidores na VII Copa de Xadrez
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Acontece no Consa

IV Olimpíada Franciscana
Em ano de Copa do Mundo, vem à tona o ideal de fazer do esporte um meio de aproximação e união dos diferentes 

povos e crenças.

Ao organizarmos a IV Olimpíada Franciscana, abraçamos esse ideal e acreditamos em sua grande importância dentro 

da formação educacional dos estudantes, compondo valores fundamentais à convivência em sociedade.

Por meio do esporte na escola, os estudantes aprendem o valor da disciplina, aperfeiçoam o caráter, descobrem seus 

limites e buscam a superação, construindo autoconfiança e autonomia. 

Participaram do evento estudantes da Associação Cultura Franciscana – ACF dos estados do Paraná, Minas Gerais e 

São Paulo.

Muito mais do que os louros da vitória, a IV OLIFRAN objetivou valorizar a cooperação e integração dos estudantes e 

escolas que partilham o mesmo ideal educativo, à luz da Espiritualidade Franciscana.



Estudantes em atividade na sala de aula

“Pensamos na importância da brincadeira e resolvemos construir com 

nossos estudantes brinquedos artesanais feitos com sucata, divertidos, simples, 

de baixo custo e interativos. Para isso utilizamos garrafas PET, embalagens, fitas 

adesivas coloridas e fios. Nossos estudantes construíram diversos brinquedos: 

bilboquê, vai e vem, jogo da memória, peteca, boliche e jogo de argolas.

Ao criar objetos com material reciclado, ajudamos a cuidar do planeta, 

estimulamos a criatividade, a imaginação, para dar uma nova função e forma 

a esses materiais.”
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A Vida na Água
Assuntos relacionados à natureza sempre despertaram o interesse de crianças de diversas 

idades. Com isso, naturalmente elas buscam informações, desenvolvendo procedimentos 

necessários para um leitor e pesquisador competente. Investir na qualidade das indagações 

e questionamentos é fundamental, a fim de que a Ciência possa colaborar para um mundo 

melhor, a partir de ações planejadas e conscientes dos cidadãos. 

No primeiro semestre deste ano, o projeto “A vida na água”, desenvolvido pelos 1os 

anos cumpriu seu papel educativo no sentido de preparar nossos estudantes para vivenciar 

e compreender as relações de 

interdependência entre a vida humana e as outras formas 

de vida do planeta, nos diversos ecossistemas. Estudou os 

seres vivos de água doce e salgada, estabelecendo assim 

relações de semelhança e diferença entre eles. 

Além disso, a importância da água na preservação da 

vida e os cuidados que, nós, seres humanos, devemos ter para 

preservar esse bem tão valioso foram temas de encantadoras 

discussões no Laboratório de Ciências Naturais e na sala de 

aula. Muitos animais foram estudados, entre eles, tubarão, 

lula, polvo, piranha, raia, e outros. Em abril, os estudantes 

conheceram o Aquário de São Paulo, onde puderam aprofundar 

seus conhecimentos e observar mais animais.

O projeto foi realizado semanalmente, durante as 

aulas no Laboratório de Ciências Naturais com a bióloga  

Caroline Croitor, que esclarecia dúvidas e complementava o 

conhecimento dos estudantes, além de possibilitar o contato 

mais próximo com alguns animais. 

Durante as aulas no Laboratório, os estudantes tiveram 

oportunidade de observar um peixe e analisar uma lula, dentre outros 

animais. 

No final do projeto, será produzido  um CD multimídia 

apresentando suas descobertas no desenvolvimento de habilidades que 

colaboram para o  conhecimento científico, revelando seus registros de 

hipóteses e de conclusões diante dos desafios apresentados: ilustrações, 

produções de textos coletivos, fotografias que retratam momentos 

repletos de novas descobertas!

Professoras do Ensino Fundamental – 1º Ano

Os brinquedos dizem muito sobre a cultura de um povo e sua época, por isso encantam crianças há gerações. Bonecas 

de pano, carrinhos de madeira, soldadinhos de chumbo e bolas de meia deram lugar às bonecas de plástico, carrinhos com 

controle remoto, bolas de couro e, no mundo atual, ao Playstation, Wii, IPod, Nintendo DS, Xbox 360, brinquedos que nossas 

crianças dominam com a maior facilidade. 

Guardadas as devidas proporções, os brinquedos de todas as épocas ofereceram algum tipo de fascínio e de custos 

financeiros. Com exceção das brincadeiras “de rua”, que eram gratuitas, não era fácil conseguir bolinhas de gude de vidro no 

século XVI, ou das preciosas bonecas de biscuits dos anos 1800. Na década de 60, do século XX, a boneca Gui-gui (que ria 

quando se abriam e fechavam seus braços) apresentava o máximo da tecnologia industrial.

Atualmente se brinca mais dentro de casa. Na maioria das vezes, as brincadeiras limitam-se aos jogos eletrônicos, 

TV e computador. Para muitas crianças, o espaço oferecido pela escola é o único que possibilita brincadeiras com a presença 

física (e não virtual) de outros colegas.

Para qualquer canto dos pátios do Consa que olharmos, encontraremos nossos estudantes correndo, pulando, jogando 

bola, tomando sol, administrando conflitos durante a escolha de brincadeiras ou rejeitando o gol considerado ilegal.

Por meio da diversão, aprende-se o valor da convivência, a importância das regras e da ética. Brincar é essencial para a 

saúde física, emocional e intelectual das crianças. Se brincar é importante, o brinquedo é um objeto que facilita o desenvolvimento 

das atividades lúdicas, que proporciona desafios, desperta a curiosidade, permite a imaginação e a interação. 

Considerando que, tanto no passado, como em nossos dias, preços altos e moderna tecnologia não são sinônimos de 

diversão garantida, desenvolvemos, em 2010, um projeto para ensinar crianças a construírem brinquedos a partir de sucatas.

Observação: Não se deve esquecer que, embora a sucata seja um suporte potencial para a atividade infantil, alguns 

cuidados devem ser tomados no seu uso. Não é com todo material descartável que a criança pode brincar; além disso, 

é necessário que este material esteja limpo, organizado e não ofereça perigo. Ou seja, é preciso distinguir sucata de lixo.  

(SANTOS, Santa Marli Pires dos. Brinquedoteca: Sucata Vira Brinquedo. 2ª ed. Porto Alegre. ARTMED. 1995.)

Orientação Pedagógica e Professoras do Ensino Fundamental – 2º Ano

• Incentivar a criatividade;

• Estimular o trabalho em equipe;

• Aprender a construir algo;

• Reduzir o hábito de ficar o dia todo vendo televisão;

• Incitar uma boa forma de atividade física;

• Estimular a coordenação motora.

Ensinar a construir brinquedos e a partilhar suas descobertas tem uma série de benefícios:

Estudantes do Consa visitando o Aquário de São Paulo

Estudantes no Laboratório de Ciências Naturais
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Viajando Pelo Planeta Terra
No primeiro trimestre, os 3os anos realizaram uma verdadeira viagem pelo planeta Terra, para desenvolver o conteúdo 

de Ciências.

Iniciamos o ano letivo, conhecendo um pouco sobre o passado do nosso planeta, como era a aparência da Terra há 

bilhões de anos e como ocorreram as transformações para a aparência atual. 

Logo depois, conhecemos as camadas que formam o nosso planeta. Foram momentos muito interessantes no Laboratório 

de Ciências Naturais! A partir destes estudos e constatações, os estudantes criaram seus próprios modelos do planeta Terra, 

utilizando massa de modelar.

Continuamos nossa viagem pelo planeta, fomos conhecer o 

“quebra-cabeça” que forma a crosta terrestre e as placas tectônicas. 

Os estudantes adoraram. O modelo construído de gelatina proporcionou 

maior compreensão, pois puderam observar, de maneira prática, a 

movimentação das placas tectônicas.

A próxima parada da nossa excursão foi a crosta terrestre e as 

suas transformações. Analisamos como e porque ocorrem erosões na 

superfície terrestre. Constatamos a ação da água nos terrenos sem a 

camada de proteção, que é a vegetação. 

Chegamos aos vulcões e terremotos. Que experiências gostosas! Os estudantes tiveram a oportunidade de realizar 

experimentos para entender como ocorrem os terremotos e as erupções vulcânicas. 

Acreditamos que esses momentos ficarão marcados no processo de aprendizagem desses queridos estudantes e estamos 

muito felizes em fazer parte desta caminhada. 

Com carinho,

Professoras do Ensino Fundamental – 3º Ano

Centro Histórico de São Paulo

 São 456 anos de desenvolvimento constante! Assim é São Paulo, a maior cidade da América do Sul e o mais importante 

centro econômico e financeiro do Brasil. Uma cidade que possui cerca de 18 milhões de habitantes, concentra uma fascinante 

mistura de pessoas de diversas regiões do país e do mundo que encontram aqui sua razão de viver. 

A cidade de São Paulo pulsa acelerada, mas não vive só para o trabalho. A paixão pela cultura e pela arte vibra com a 

mesma intensidade, transformando-a em um dos principais pólos de atrações culturais e turísticas. São inúmeros locais repletos 

de histórias fascinantes que guardam a memória da nossa cidade.

Mas como falar aos estudantes sobre a cidade em que vivem e sua história sem conhecer locais importantes que 

contribuíram para a formação dessa metrópole tão imponente e encantadora? Além disso, observar e estudar no local onde 

tudo aconteceu contribui para uma aprendizagem ainda melhor e mais eficaz.

Os estudantes dos 4os anos, no dia 14 de abril, visitaram o centro histórico da 

nossa metrópole, atividade que integra o projeto De olho na cidade de São Paulo, com 

o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre as origens da cidade, suas construções 

e locais de importância histórica, geográfica, social e econômica.

Antes da saída foram realizadas atividades variadas, como leitura do livro pedagógico, 

elaboração do roteiro de visita, localização em mapas do centro, pesquisas e inúmeras 

rodas de conversa sobre os locais históricos.

A cada local visitado, uma nova descoberta acontecia, como se pudéssemos voltar no 

tempo e perceber as dificuldades, as conquistas, as alegrias e as tristezas que fizeram nossa 

cidade ser o que é hoje. Eis alguns locais pelos quais passamos: Vale do Anhangabaú, Viaduto 

do Chá, Teatro Municipal, Igreja Santo Antônio, Pátio do Colégio, Praça e Catedral da Sé, Edifício 

Altino Arantes (Torre do Banespa), Mercado Municipal, Estação da Luz e Parque da Luz.

Quantas novidades e descobertas sobre a nossa cidade! Aprecie o comentário feito 

pelos estudantes dos 4os anos e se encante com os cartões postais feitos após esse estudo 

tão prazeroso:

“O estudo no centro histórico de São Paulo foi muito importante porque lá pudemos 

observar lugares que fazem parte da história da nossa cidade, como por exemplo: Vale 

do Anhangabaú, Viaduto do Chá, Praça e Catedral da Sé, Pátio do Colégio, Torre do 

Banespa, Mercado Municipal, Parque e Estação da Luz. Todos os lugares visitados 

chamaram a nossa atenção porque nos fizeram aprender que a região central guarda 

a memória dos velhos tempos de São Paulo.”

Aproveitem também para visitar, aprender e se divertir.

Professoras do Ensino Fundamental - 4º Ano
Estudantes  realizando experiência no Laboratório de Ciências Naturais
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O ensino de Ciências tem contribuído para que nossos estudantes ampliem suas habilidades e capacidades, pois fazemos 

do conhecimento científico algo vivo e dinâmico, numa constante elaboração de hipóteses a serem ou não comprovadas.

Procuramos despertar a inquietação diante do novo, na busca de explicações, com a participação ativa dos educandos 

em procedimentos metodológicos. Valorizamos no processo de aprendizagem: a observação, a pesquisa, a experimentação, 

a capacidade de indagação, a clareza argumentativa e outros recursos, para que, ao final das aulas, a turma não só formule 

conclusões e descobertas sobre os assuntos trabalhados, 

mas também novos questionamentos.

Os estudantes formularam hipóteses em grupo, por 

meio de um trabalho coletivo e da montagem de um circuito 

elétrico, confrontaram diferentes ideias e construíram 

modelos explicativos para compreender como uma lâmpada 

acende quando acionamos o interruptor de um local, por 

exemplo.

Procuramos manter ativa a curiosidade e o desejo 

dos estudantes em aprender e saber cada vez mais. Desta 

forma, descobriram que existem materiais que conduzem 

e que não conduzem corrente elétrica, diferenciando-os 

em condutores e isolantes.

Aprenderam que essa corrente, formada por elétrons, percorre todo um caminho (circuito) até chegar ao seu destino 

final, no caso, a lâmpada.

Comentário feito pelos estudantes dos 5º anos:

“Em nossa aula de Laboratório montamos circuitos elétricos. O objetivo era encaixar um interruptor (representado por 

um palito de sorvete) no circuito e fazer a lâmpada acender e apagar. Nosso maior desafio foi encaixar dois interruptores num 

mesmo circuito. Foi complicado, mas conseguimos com 

sucesso! Achamos muito interessante! Aprendemos muito 

e nos divertimos!” 

Professoras do Ensino Fundamental - 5º Ano 

Apenas o Começo...  e Continua...
Já se foi um trimestre e aprendi muitas coisas nas aulas de Ciências. Estou aprendendo conteúdos que são fundamentais 

e necessários para meu estudo e crescimento, que levarei por toda minha vida.

No inicio do ano, por exemplo, aprendi sobre as células, as menores partes de todos os organismos vivos; o ciclo 

da vida, que tem início no nascimento e se encerra na morte; a evolução da vida, composta de teorias e fatos que tentam 

explicar o surgimento da vida, como o famoso Big Bang; a classificação dos seres vivos, que ordena, organiza e arranja 

dados dos seres vivos em determinadas categorias, baseando-se nos níveis hierárquicos e de classificação biológica; as 

regras de classificação e nomenclatura, que definitivamente baseia-se nas categorias de classificação dos seres vivos, 

conhecidas como categorias taxonômicas e baseando-se também no sistema binominal para nomear as espécies em latim, 

todas essas regras criadas por Lineu. Aprendi sobre os vírus que, por incrível que pareça, não são considerados seres vivos, 

mas conseguem se reproduzir gerando outras cópias de si. Eles podem nos afetar, às vezes fatalmente. Vimos as adaptações 

das plantas, folhas, caules que “escalam” as árvores durante um longo tempo, para conseguir captar a luz do sol e assim 

conseguem desenvolver-se melhor do que em terra firme. 

Também tive um Estudo do Meio para o Zoológico de São Paulo, junto com todos os sétimos anos. Visitamos diversos 

animais e anotamos algumas informações sobre eles: recinto, habitat natural, alimentação, etc. Mas, além de descobrir essas 

características sobre os animais, percebemos que há a necessidade de preservar o meio ambiente e nos conscientizamos 

que realmente há animais em risco de extinção. É nosso dever fazer algo para salvá-los. 

Além deste estudo, teremos, futuramente, outro Estudo do Meio para Parati, cujos objetivos serão: identificar as 

adaptações das folhas, caules e raízes, e divertir-se. Iremos ter jogos, piscina, refeições, festas e até poderemos nadar no rio! 

Eu não poderei ir a este passeio, mas se eu fosse, levaria principalmente botas altas para proteger-me das cobras, garrafa 

de água para refrescar-me, repelente para 

proteger-me dos insetos e um boné para 

proteger-me dos raios solares. Sabe por que 

tudo isso? Bom, em Parati os estudantes irão 

também para a floresta!

Agora voltemos para a escola. 

Recentemente, eu e minha classe fizemos 

um trabalho na horta e tivemos que identificar 

as adaptações das folhas, caules e raízes. 

Vimos caules eretos, folhas do tipo bractea, 

gavinha, espinho, caules subterrâneos, como 

o rizoma, raízes subterrâneas, aéreas e muitas 

outras adaptações.

Foi um trimestre maravilhoso e espero 

que o próximo seja tão bom quanto este.

Estudante Marina Lee Bernardi 7º 
ano EF

Estudantes  testando o  trabalho de circuito elétrico

Estudantes  demonstrando o  funcionamento do circuito
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Os estudantes dos 8os anos do Ensino Fundamental das professoras Carla e Rosângela estão desenvolvendo suas 

habilidades como leitores e produtores de textos. O gênero escolhido no trimestre foi o conto. A proposta foi a elaboração de 

um conto fantástico. O aluno Thiago M. Simbol destacou-se tanto na escrita quanto na apresentação oral de seu trabalho, cujas 

características simbólicas encantaram os colegas.

Professora de Língua Portuguesa Carla Souto

O Mundo em Preto e Branco
Tudo parecia normal na cidade de Demasvile. Era um lugar onde tudo ocorria do jeito que tinha que ser. Além de ser 

uma cidade sem cores, as pessoas não tinham sentimentos fortes, apenas fome, sede e dor.

Um homem chamado Henry estava passeando com sua namorada Gracy. Foram ao bosque  nadar no leito do lago 

distante da cidade. Ao saírem do lago, acharam uma rachadura que abrigava uma pedra grande. Ao encostar nela, sentiram 

amor, desejo, felicidade, tristeza, saudade e muitos outros sentimentos. Neste momento, o casal se deparou com o fato de que 

ficaram coloridos: sua pele, cor de salmão; olhos, castanhos; e cabelos, loiros.

Eles precisavam transformar a população atual em uma população com sentimentos, mas a pedra mágica caiu no chão 

e se quebrou. E agora? Como eles poderiam deixar a população feliz?

Foram até a praça central da cidade e como eram as únicas coisas coloridas da cidade chamaram muita atenção. 

Tentaram explicar para as pessoas o que eram sentimentos, mas o prefeito da cidade ficou muito irritado com o casal, pois 

fugiam do padrão da cidade.

Foram presos. Na cadeia onde ficaram, explicaram para os detentos e policiais seus sentimentos. Todos entenderam o 

casal e também ficaram coloridos.

Os policiais e os detentos saíram da 

cadeia e fizeram uma manifestação em praça 

pública. Após o seu protesto, muitos habitantes 

ficaram coloridos, formando um grupo cada vez 

maior. Uma chuva pela primeira vez aconteceu 

em Demasvile, o que gerou um grande arco-íris 

colorido que deixou plantas, casas, tudo colorido. 

Daí produziram músicas, roupas, pessoas, todas 

com um estilo diferente.

As pessoas que se recusaram a se tornar 

coloridas foram as únicas coisas em preto e branco 

da cidade.

Estudante Thiago Moraes Simbol, 8º ano EF

O Mapa Conceitual 
na Construção do Aprendizado

Os estudantes, dos 8os anos do Ensino Fundamental desenvolveram um projeto sobre a Anatomia e Fisiologia do Sistema 

Digestório, como também estabeleceram relações com os nutrientes e as enzimas que atuam em cada órgão.

 Os educandos foram ao Laboratório de Informática coletar dados referentes ao tema trabalhado e  utilizaram o software 

do Corpo Humano, da Globo Multímidia: leram, ouviram e fizeram seus registros de diferentes formas por meio de tabelas, 

esquemas e textos.

Confira o relato das estudantes Luíza Netto Lopes, Bruna Pereira Mondeck e Julia Motta Vale:

“Além das tarefas, provas e textos elaborados, é importante para o estudante ter uma visão mais ampla da matéria, 

como um todo.

O mapa conceitual permite essa visão, possibilitando a compreensão de termos mais complexos, relacionando-o melhor 

com os outros termos e o próprio tema.

O aprendizado é um desafio para os estudantes, mas pode ser superado, de maneira sintetizada e agradável.

Um bom estudo pode ser feito através do mapa, pois ele é de fácil consulta e compreensão.

A Ciência da Natureza abrange muitos temas e termos mais avançados, que podem ser facilmente colocados e 

compreendidos, através dessa forma de estudo.

Alguns exemplos de temas que podem ser agregados a essa técnica são: sistemas do corpo humano, cadeias alimentares 

e ação das enzimas no metabolismo energético.”

Leio... 
logo, escrevo

Trabalho realizado pelos 
estudantes dos 8os anos -EF
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Biblioteca 
Um Tesouro a Ser Explorado

Uma biblioteca é mais do que um espaço físico no qual se 

guardam livros. Mesmo que se considere a conceituação mais moderna 

de biblioteca como sendo “todo espaço (concreto, virtual ou híbrido) 

destinado a uma coleção de informações de quaisquer tipos, sejam escritas 

em folhas de papel [...] ou ainda digitalizadas e armazenadas em outros 

tipos de materiais, tais como CD, fitas, VHS, DVD e bancos de dados”, 

toda biblioteca, independente da quantidade de seus exemplares, tem o 

poder de proporcionar a sensação de reserva cultural de um determinado 

grupo social.

Nesse sentido, é impossível mensurar toda riqueza acumulada 

nos arquivos acolhidos em uma biblioteca. Nunca saberemos o total de 

investimento humano, seja na elaboração de um livro ou na dedicação 

daqueles que colecionam, guardam, protegem e oferecem ao público o 

material garimpado ao longo de décadas, e até mesmo séculos, como 

acontece nas bibliotecas mais ilustres.

Apesar de lidar com os mesmos elementos, biblioteca 

é diferente de livraria na medida em que a biblioteca traz em si 

um compromisso social com a memória da produção cultural e 

com a socialização desse acervo.

Em nosso entendimento, merecem elogios tanto a ação 

de um jovem que empresta sua coleção de gibis construída com 

dedicação e paixão, quanto o trabalho desenvolvido ao longo de 

mais de 80 anos, pelo casal Guita e José Mindlin, que deixaram 

sua coleção aos cuidados da Universidade de São Paulo.

Partindo desse princípio, desejamos transmitir aos nossos 

estudantes a importância da  valorização de toda ação humana em prol da preservação e divulgação da cultura, bem 

como o incentivo a pesquisa, o estudo e, principalmente, o hábito da leitura. 

A Biblioteca Santa Clara do Consa é um ambiente amplo 

e arejado, situada no 5º andar do Celfran. O acervo é atualizado 

constantemente, possui aproximadamente 33.000 obras, com vasto 

material didático, coleções, enciclopédias, revistas, periódicos, livros 

de literatura, das diversas áreas do conhecimento, videoteca, cdteca e 

demais recursos audiovisuais. Disponibiliza computadores com internet 

para pesquisa e execução dos trabalhos. Conta com salas reservadas 

para estudo em grupo, leitura individual e espaço especialmente 

adaptado e decorado para as crianças.

Equipe Pedagógica do Consa

Le r 
Para  se r MAIS



Ex aluna, Sandra Pérez Sader, 
com 5 anos de idade, no Consa.

Mãe Andrea, o estudante Thiago e pai Paulo

Andrea A. Maccaferri
na pré escola do Consa

Paulo A. Maccaferri na época 
em que estudou no Consa
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MATÉRIA DE CAPA
Ricardo Gouvêa Castello (Educação Infantil), Guilherme Constantinos Valtas 

(3º ano EF), Thiago Aguiar Maccaferri (Educação Infantil), Amany Bartolomeu Moraes 

Mazur (4º ano EF) e Arthur Pérez Sader (5º ano EF) são estudantes de diferentes 

séries e possuem idades variadas. Mas têm algo em comum: assim como eles, seus 

pais, tios e até mesmo avós também foram alunos do Colégio Franciscano Nossa 

Senhora Aparecida (Consa). Pertencem às inúmeras famílias que, ao longo dos 

anos, mantêm uma relação de carinho, amor, afeto e confiança para com o ‘Consa’. 

Tão intensa que, geração após geração, continua a motivar a escolha pelo Colégio.

“O ‘Consa’ é a extensão da minha família”, resume Sandra Pérez Sader, 

mãe do Arthur e professora. “Além de ser um dos melhores colégios da cidade, o 

ambiente familiar e o cultivo de valores como amizade, união, respeito, entre outros, 

são decisivos para desejar que o Arthur continue a estudar aqui”, completa ela, 

que foi aluna do ‘Jardim’ até o ‘Colegial’. Os irmãos de Sandra, Ricardo e Roberto 

Perez, também passaram pelas salas de aula da escola, onde a educadora teve a 

oportunidade de estagiar durante a sua formação como docente.

A permanência durante todo o período da Educação Básica (atuais Ensinos 

Fundamental e Médio) é característica predominante nas histórias dessas famílias. 

Assim como Sandra, Milan Moraes Mazur e Priscila Bartolomeu, pais da Amany; 

Andrea e Paulo Maccaferri, pais do Thiago; e Eliana Palharini, mãe do Guilherme, 

tiveram toda a sua formação inicial no Consa, bem como seus irmãos. Apenas 

Fernando Castello, pai do Ricardo, frequentou o colégio somente nos primeiros 

anos de escola. Mas há uma explicação. “Antes, o Consa aceitava meninos até a 

4ª série. Depois, só as meninas continuavam a estudar lá”, lembra Maria Graça 

Castello Martins, avó de Ricardo.

Educadora, Dona Maria conta que se tornou aluna do Consa depois de 

ganhar uma bolsa de estudos. Anos mais tarde, já formada, lecionou no Colégio e 

aí matriculou os filhos, Fernando e Luiz Castello. Da mesma forma que ela, outros avós também foram alunos. Os de Thiago 

Maccaferri, Solange e Ricardo, estudaram no Consa desde os seus primeiros anos de sua fundação.

Eu Estudo no Consa, Meus Pais e Familiares Também Estudaram.

De
  Geração 
       em 
            Geração
Conheça histórias de famílias que, de geração em geração, fazem e pretendem 
continuar a fazer do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida a “sua escola”.



Sandra em foto com sua turma de classe

Sandra e o estudante Arthur
Eliana na antiga sala de aula e com sua turma de classe

28 29

MATÉRIA DE CAPA
Inicialmente, as próprias religiosas das Irmãs Franciscanas de Ingolstadt, Congregação responsável pela administração 

do Colégio, convidavam as meninas moradoras do bairro de Moema para ingressar na escola. “Foi assim que meus avós 

matricularam minha tia, pois meu pai não podia estudar lá. Anos depois, essa tia incentivou meu pai a me colocar no Consa, 

que ‘conquistou’ a confiança da família”, recorda Eliana, hoje professora do Colégio. “E foi essa confiança que também me 

motivou a matricular o Guilherme”, acrescenta a docente, que integra a equipe da escola há 23 anos.

Recordações

Uma curiosidade marcou o período em que Priscila Bartolomeu, mãe da Amany, estudou no Consa. Ela e outras amigas 

tinham vontade de saber como eram os quartos onde as “freiras” dormiam e também a capela, espaços pertencentes às 

dependências reservadas às religiosas. “A gente chegava perto, olhava e ficava imaginando como deveria ser lá dentro”, recorda.

As irmãs estão presentes em muitas das recordações desses pais que hoje têm seus filhos como alunos do colégio. 

Milan, pai da Amany, lembra com carinho das cantigas religiosas ensinadas por Irmã Rosa. Guarda ainda, com afeto, o nome de 

algumas das professoras que fizeram parte de sua trajetória como estudante do Consa. “Lembro de Ir. Carmen, Ir. Clarice Ana, 

Cecília, da ‘tia’ Lélia e Ir. Priscila, que hoje é diretora. Todas elas, enfim, sempre nos trataram com muito amor e dedicação”, 

comenta ele, que atualmente é funcionário público no âmbito do Poder Judiciário.

“O fato de ter estudado no Consa, de certa 

forma, se deve à confiança que minha mãe sempre 

teve nas irmãs”, relata Sandra Sader. “Procuro 

manter essa confiança e vínculo em relação a elas. 

Conversamos nas reuniões e em outros encontros 

na escola”, acrescenta a mãe do Arthur.

As Festas Juninas também são momentos 

citados com frequência pelos membros das famílias 

que passaram pelo Colégio. “É uma das minhas 

melhores lembranças, pois as festas eram ocasiões 

para cultivar e fortalecer os laços de amizade. O 

Consa sempre incentivou isso entre os estudantes”, 

diz Andréa Maccaferri. “Foi em uma Festa Junina, 

inclusive, que decidimos matricular o Ricardo na 

Educação Infantil. A família inteira estava presente 

e pudemos ‘matar’ as saudades da escola, além 

de conhecer as suas mudanças”, completa Maria 

Graça, avó do estudante. Para ela, as festas do Consa 

sempre foram as melhores do bairro de Moema.

Já para Priscila, o tablado de madeira utilizado para as apresentações de quadrilhas e outras danças e o uniforme das 

“Sinhazinhas das Festas Juninas” são lembranças marcantes das comemorações. Sandra, por sua vez, recorda das vendas 

de votos de “Miss Caipirinha”. “Era um período, enfim, em que nos divertíamos mais com brincadeiras em grupo, como pular 

corda, amarelinha, entre outras. Vejo que o colégio também procura resgatar a importância do coletivo, mesmo que a tendência 

atual seja ‘individualizar’ as diversões, já que muitas crianças acabam ficando mais tempo com o videogame ou o computador”, 

destaca a mãe.

Com os amigos, Milan sempre tinha um compromisso marcado, geralmente às sextas-feiras. Juntavam-se todos para 

ir comer a “Pizza do Aroldo”, na antiga cantina do Colégio. “Era muito boa. A gente pedia dinheiro para os nossos pais durante 

a semana e ia depois das aulas, nas sextas, para conversar e descontrair”, recorda.

Amizades que permanecem

Já está na agenda de Sandra e de um grupo 

com cerca de oito amigas, que também estudaram 

no Consa: a cada três meses, elas se encontram 

para lembrar os tempos de colégio e partilhar 

alegrias e outras situações do dia a dia. “No 

começo, nossas reuniões eram mais ‘saudosistas’, 

pois geralmente falávamos do período em que 

fomos alunas. Mas hoje, conversamos sobre nossas 

famílias, filhos, trabalho, enfim, o nosso cotidiano”, 

afirma a professora, em cuja casa geralmente 

são realizados os encontros. “Fizemos o último 

na Festa Junina. Sempre procuramos divulgar os 

eventos do colégio para outros conhecidos que 

estudaram lá”.

O contato frequente com os colegas também é uma realidade para Andrea. “A maioria dos meus atuais amigos passaram 

pelo Consa”, explica a mãe de Thiago. Priscila, mãe de Amany, encontra-se até mesmo com amigas que hoje residem em 

Estudante Amany e sua mãe Priscila Batolomeu 



Fotos de diversas épocas do Consa.

Década de 40 Década de 60

Década de 90Década de 80

Consa hojeEliana e o estudante Guilherme
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outros Estados. “Recentemente, uma amiga de Curitiba, que estava em São Paulo, veio me visitar em casa. Procuro manter as 

amizades que fiz no Colégio”, diz ela.

Além de local diário de trabalho, o Tribunal às vezes torna-se espaço em que Milan acaba encontrando amigos. “De vez em 

quando revejo colegas que estudaram comigo e que hoje são advogados. E tenho contato com outros amigos também”, explica.

Consa: do hoje para o futuro

Os filhos de Sandra, Milan, Priscila, Andrea e Eliana, assim como o neto da Professora Maria Graça, apreciam as mais 

variadas atividades no dia a dia como estudantes do Consa. Guilherme, filho da Professora Eliana, gosta muito das atividades 

físicas que pratica no Celfran (Centro Franciscano de Cultura, Esporte e Lazer), da mesma forma que Arthur, filho de Sandra, 

que tem a natação e o futebol como esportes preferidos, procura não faltar às aulas e sente falta das mesmas nos períodos de 

férias. Na Educação Infantil, a programação diversificada com aprendizado e brincadeiras torna os dias de Ricardo e Thiago 

mais dinâmicos. Boa aluna em Matemática, Amany gosta da hora do recreio, do restaurante e das conversas com as amigas, 

razões que a levam a não querer sair do Consa “de jeito nenhum”.

Para os familiares deles, a infraestrutura do Colégio e as evoluções na parte pedagógica são as principais mudanças 

notadas entre o período em que foram alunos e atualmente. “O Consa buscou se adaptar às novas exigências do mercado, mas 

sem deixar de lado a promoção de valores considerados essenciais”, ressalta Andrea Maccaferri. A opinião é compartilhada pela 

Professora Maria. “A tradição e os valores humanos, familiares e religiosos continuam os mesmos e, somados às mudanças em 

áreas como Informática, por exemplo, fazem com que a escola mantenha-se sempre atualizada”.

Os ex-alunos consideram o Celfran como um dos projetos mais importantes do Colégio em termos de avanços. “Lembro-

me que o Consa sempre valorizou os esportes e as atividades físicas. E ver, hoje, toda aquela estrutura disponível para os 

estudantes, familiares e a comunidade, sem dúvida, é muito significativo”, comenta Sandra Sader. “O Celfran é um diferencial 

que só veio a acrescentar a tudo o que o Colégio oferece”, acrescenta Priscila, que ainda recorda do ‘campinho’ que havia no 

terreno onde hoje fica o Centro Esportivo. 

Todos também são unânimes 

quanto ao desejo de que o Colégio 

continue a se desenvolver e se mantenha 

nas próximas gerações de suas famílias. 

“Vejo o futuro do Consa com ‘bons olhos’. 

O Colégio está no caminho certo e deve 

continuar a modernizar-se, para estar 

sempre à frente”, avalia Andrea. “Gostaria 

muito que meu filho continuasse essa 

tradição. O Consa faz parte da minha 

vida, já estou aqui há 37 anos, somando 

os períodos como aluna e professora. Só 

por esse tempo já é possível ter ideia do 

quanto o Colégio representa para mim”, 

finaliza a Professora Eliana Palharini.

Eric Silva, Raquel Costa Freire 
- RAF Comunicação
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O Leitor em Formação: 
Fazendo Velhos                                                        

 Tornar um estudante leitor e produtor de textos é 

uma tarefa complexa, pois envolve muitas capacidades. Por 

isso, quando se fala em leitura e produção, demanda-se um 

trabalho detalhado e a longo prazo para que os estudantes 

possam buscar modelos, desenvolver a leitura prazerosa e 

olhar para o que escreveram de maneira crítica, revisando e 

reescrevendo o seu texto até que ele possa ser compreendido 

e apreciado pelo leitor.

 Ao docente cabe propor uma situação didática global 

e semelhante a situações que ocorrem nas atividades de 

comunicação da vida social. É fundamental que o professor 

se concentre na exploração das diversas etapas que compõem 

a proposta apresentada para os estudantes, para que cada 

uma delas possa ser desenvolvida eliminando as fragilidades 

que a turma apresenta.

 Foram esses cuidados, entre outros, que considerei 

ao desenvolver a sequência didática do livro O fazedor de 

velhos, de Rodrigo Lacerda, que trata da busca pela vocação 

profissional do narrador personagem. Uma história que 

resgata valores como o amor romântico e o respeito pelos 

mais velhos que parecem perdidos em nossa sociedade. Ao 

longo da minha vivência como docente, percebi que não 

basta pedir para o estudante ler um livro e depois cobrá-lo 

em uma prova. Precisamos levar o livro para a sala de aula 

para que o estudante possa manuseá-lo, saborear a leitura, 

sentir prazer em produzir textos referentes ao livro lido. 

Também percebi que o aluno estudante só produz quando 

sente que o produto final terá alguma utilidade social, seja 

na escola ou fora dela.

 Então, resolvi colocar em prática minhas observações 

pedagógicas. O primeiro passo foi apresentar o livro para os 

estudantes, em seguida, fizemos uma roda de leitura para 

discutir alguns pontos abordados pelo autor. O livro foi dividido em partes e uma vez por semana líamos uma delas. Após a 

leitura, os estudantes desenvolviam trabalhos com a linguagem verbal e não verbal sobre o trecho lido. Trabalhamos a construção 

das principais personagens, a descrição e a importância do espaço na construção do sentido da narrativa e os recursos de 

linguagem.

 O produto final não poderia ser melhor, os estudantes fizeram silhuetas das personagens, ilustrações do espaço, das 

personagens e de algumas sequências narrativas e resenhas críticas sobre a obra. E o melhor, perceberam que “envelhecer é 

amar, é aprender, é VIVER”.

Professora Rosângela Fátima Saris Moraes - 9º ano EF

RESENHA CRÍTICA

Uma História Não-Mirabolante
 Com o passar das gerações, as obras baseadas em problemas reais e importantes, definidos pela sociedade, ficaram 

cada vez mais comuns. Depois da era do drama, romantismo e histórias mirabolantes de vocabulário inexorável, agora é a 

vez dos livros de mais fácil compreensão que abordam tais assuntos. É esse o tipo de leitura que as escolas estão elegendo, 

para entreter os jovens, conectá-los ao universo da literatura, despertar neles o prazer da leitura que andou esquecido com as 

facilidades tecnológicas. Um bom exemplo que se encaixa nesse perfil é o livro O fazedor de velhos, escrito por Rodrigo Lacerda, 

vencedor do prêmio FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil).

 Neste livro, Pedro, o personagem principal, narra toda a sua história descrevendo minuciosamente seus sentimentos e 

situações, problemas reais que viveu. Um deles é uma crise pós-formatura de colégio. Indeciso quanto a qual carreira seguir, tomou 

uma atitude: foi conversar com seu antigo professor de História (até então sua disciplina preferida) e descobriu que esse passara 

por uma crise semelhante antes de sua formação acadêmica. Então, ele indicou a Pedro o professor Nabuco, que coincidentemente 

o conhecera no aeroporto com um diálogo trivial relativo à forma como ele enganara a pessoa do guichê com o disfarce de uma 

pessoa mais velha, já que a autorização para embarcar desacompanhado estava vencida. Além disso, o velho Nabuco havia 

feito o discurso em sua formatura, tocante, 

que introduziu o primeiro grande passo de 

Pedro na vida pós-colégio, que não deixa 

de ser sinônimo de reconhecimento de um 

cidadão, mesmo que recém-formado.

 Orientado pelo experiente Nabuco, 

Pedro iniciou leituras e pesquisas, 

enfrentando situações comuns da fase: um 

romance aparentemente impossível com 

Mayumi, um sentimento de admiração e 

respeito pelo velho Nabuco refletindo toda 

sua maturidade, enfim, concretizando a 

transição para seu futuro e carreira.

 Tendo os jovens como público 

alvo, esta leitura os remete a complicações 

bastante familiares, rumando a uma vida 

adulta repleta de responsabilidades, pela 

qual todos passaram ou passarão, mas não 

esquecerão do livro O fazedor de velhos. 

Estudante Maysa Ferreira Gesserame - 9º ano EF
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RESENHA CRÍTICA    

O Retrato de Uma Geração
 

Rodrigo Lacerda ganhou, em 2008, o prêmio Glória Ponde de literatura infanto-juvenil, com sua obra intitulada O fazedor 

de velhos. Lançado pela editora Cosac Naify, o livro parte de uma premissa interessante, ainda que não alce voos mais altos. 

 Pedro é um rapaz que desde criança foi induzido pela mãe a desenvolver o gosto pela leitura. Com o tempo, soube criar 

uma opinião quanto ao que lia, e assim eleger seus autores preferidos: Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, etc. 

Dentre os poemas, os que o garoto carregou consigo durante toda vida foram “I-Juca-Pirama” e “O Monstrengo” (a base de O 

fazedor de velhos pode ser comparada frequentemente com os poemas, tanto pelo enredo quanto pela situação emocional de 

Pedro). 

 Agora, com 16 anos, cursando faculdade de história e insatisfeito com o curso, procura ajuda para decidir-se quanto 

a sua vida profissional. Recomendam-lhe, então, o velho Professor Nabuco: um homem misantrópico e fechado, mas que no 

fundo possui respeito por seus alunos e amor por sua noiva, morta em um acidente de carro.

 No primeiro encontro com Pedro, Nabuco requisita a leitura de O Rei Lear, de Shakespeare, escrito em inglês arcaico. 

Num segundo desafio, Nabuco questiona Pedro sobre a natureza humana. Interessado nas tarefas que lhe são atribuídas, Pedro 

se entretém com suas pesquisas e é presenteado. Durante as férias, conhece a afilhada do Professor. Pedro se vê apaixonado 

pela garota, mas o que impede que o amor entre o casal seja concretizado são os estudos de Mayumi, pois ela estuda na França. 

 O retrato de uma geração tomada pela falta 

de amor é um dos pontos positivos de O fazedor de 

velhos. O perfil de Pedro, romântico e pensativo, 

tímido e leitor, é exatamente o oposto da sociedade 

atual: em festas existem as “ficadas”, nas escolas 

existe a preguiça, na vida existe a extravagância e 

no Orkut existe o “odeio ler”. 

 É interessante observar algumas discussões 

levantadas por Lacerda para atingir seu único e 

principal objetivo: o moralismo, como no caso de 

todos bons livros infanto-juvenis. A contestação 

entre os tempos e a sociedade, transposta ao caráter 

das personagens, age frenquentemente em cada 

subtrama e situação. Às vezes chega a parecer 

forçada a escrita de Lacerda para tentar ensinar 

o bem e formar bons cidadãos. Afinal, trata-se de 

um livro infanto-juvenil.                                               

         Estudante Luiz Fernando Coutinho 
de Oliveira 9º ano EF 
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Não Julgue um Livro Pela Capa
Antes de ler O fazedor de velhos, passei horas analisando o título adotado por Rodrigo Lacerda. No final, nenhuma das 

minhas teses estava correta para caracterizar a obra.

O autor conta a história de Pedro, um menino carioca que desafiava seus próprios limites, e é movido por seus sentimentos. 

Na história é retratada sua vida de estudante, seus romances repentinos, indecisões sobre o seu futuro, mostrando os valores 

para a sociedade.

Pedro conta sobre as sessões de leitura a que ele e sua irmã eram submetidos e sobre seus poemas favoritos como 

“I-Juca-Pirama” e “O Monstrengo” que se assemelham a seu comportamento maduro e sentimental. Relata sua viagem a São 

Paulo quando ainda era menor de idade e de seu disfarce que surpreendeu um velho, que com as circunstâncias da vida, se 

tornaria na sua rotina o Professor Nabuco.

Um fracasso amoroso fez a sua noite de formatura 

mudar, momento em que seu segundo encontro com o 

velho Nabuco ocorre, trazendo sentimentos pesados e 

sinceros. Desde então, Pedro se arrasta na faculdade 

de história, e é assim que o professor Nabuco muda 

sua vida lhe proporcionando testes, que fazem de Pedro 

uma pessoa cada vez melhor e mais sábia, cuidando de 

Nabuco quando adoece, e se apaixonando por Mayumi, 

afilhada dele.

O fazedor de velhos foi o primeiro livro infanto-

juvenil que eu li. Tive a oportunidade de vivenciar, junto 

ao protagonista, suas angústias, tristezas, alegrias e 

conquistas. A leitura do livro me fez acreditar que viver 

o tempo, saber que ele está passando e aprender a cada 

dia, nos torna cada vez mais experientes. Realmente é 

uma obra esplêndida.

Recomendo o livro de Rodrigo Lacerda, da editora 

Cosac Naify para todos os adolescentes que estão nessa 

fase de transição, com dúvidas e sentimentos confusos.

Estudante Stephanie B. Baccarin 9º ano EF



36 37

Ensino Fundamental

Lançando Mão Somente 
de Substantivos

É possível relatar um pouco do nosso cotidiano lançando mão somente de substantivos? Utilizei como estímulo o conhecido 

texto “Circuito fechado”, de Ricardo Ramos. Esse desafio foi proposto aos estudantes de Língua Portuguesa do 6º ano, o que 

originou diversas e criativas histórias, como você pode ver no texto da estudante Gabriela Stéfani Sales Garcia, do 6º ano D:

Professor Rodrigo de Freitas Kalamar 

Ciclo das Segundas e Quartas

Cama, cortina, pijama. Camisa, calça, blusa, meia, tênis. Vaso sanitário, papel higiênico, pia, água, toalha. 
Livros, cadernos, mochila. Leite com chocolate, escova de dente, creme dental, pia, toalha, escova de cabelo. Porta, 
elevador, carro. Escola, escadas, mesa, cadeira, estojos, livros, cadernos. Professores, lousa, lápis, caderno. Sinal, 
lanche, conversa, pão, suco, fruta, brincadeira. Sala, professor, caneta, caderno, texto, lápis, caderno, marca-
texto, texto, livros, histórias, atividades. Sinal, saída, material, mochila. Escada, portão, carro, casa, elevador. 
Camisa da escola, tênis, meia, calça da escola. Meia calça, colant do ballet. Prato, garfo, faca, comida. Escova de 
dente, creme dental, pia, vaso sanitário, pia, toalha. Atividades, lápis, caderno, livro. Crocs, mala do ballet, porta, 
elevador, garagem, carro. Clube Pinheiros, prédio, elevador, sala. Saia, sapatilha, elástico, grampo. Música, 
dança. Saia, sapatilha, meia-calça, colant. Calça, camiseta, grampo, elástico. Elevador, lanche, garagem, carro, 
casa, elevador. Chuveiro, água, camiseta, calça, calcinha. Shampoo, condicionador, sabonete, toalha, calcinha, 
pijama. Computador, prato, garfo, faca, comida, televisão. Luz, janela, cobertor, lençol, travesseiro.

Estudante Gabriela Stéfani Sales Garcia 6º ano EF

Na caminhada entusiasmada pelo saber, os estudantes dos sétimos anos 

do Ensino Fundamental tiveram que realizar um grande desafio: produzir 

uma maquete sobre o Feudalismo, representando como era uma estrutura 

Feudal desse período. Com muito empenho e dedicação, os estudantes 

confeccionaram todas as partes de um feudo: Capela, Moinho, Manso 

Senhorial, Manso Servil, Manso Comunal, Floresta, Lago, Calabouços, 

Pontes, Castelos Medievais e as personagens históricas como o Sr. 

Feudal e sua esposa. Muitos até representaram o compromisso de 

Fidelidade que ocorria entre o Suserano e o Vassalo.

 Ao realizarem essa pesquisa, observaram e registraram, 

apoiados num roteiro de estudo, os vários tipos de castelos do 

período medieval e da atualidade que ainda existem em várias partes 

do mundo, principalmente no continente Europeu, destacando sua 

autenticidade, manutenção, conservação e sua documentação histórica 

para com a humanidade.

 Os estudantes, após vivenciarem esta relação atemporal com o aprendizado na História, 

sentiram-se cada vez mais agentes históricos, sendo esse o fator motivador na busca de argumentos para 

relacionarem a teoria com a prática e, com isso, desenvolver novas habilidades.

 Esse estudo foi muito gratificante!

Parabéns, Sétimos Anos! 

Professora Francine Maria Felsoni N. Moraes

A Estrutura Feudal



Os estudantes se apresentaram e mostraram a dança junina tradicional interagindo 
com o tema da festa, foi realmente um dia abençoado. 
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Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. (Cântico das Criaturas)

Declarado pela ONU (Organização das Nações Unidas) como o Ano Internacional da Biodiversidade, 

2010 tem oferecido excelentes oportunidades para refletirmos e evidenciarmos a importância do respeito e 

cuidado para com o nosso planeta.

Nos dias de hoje, quando o mundo se volta para a questão ambiental, é possível enxergar que a 

proteção da biodiversidade requer um esforço por parte de todos. Ao falarmos de  ecologia, meio ambiente, 

logo é lembrada a pessoa de São Francisco de Assis, que viveu de forma harmoniosa com a natureza. 

Isso porque, ao se ver no meio da criação, ele notou que tudo o que existe tem um sentido, tem um 

valor, tem um motivo e não foi criado por acaso. Ao valorizar a criação como fraternidade universal, ele mesmo 

se colocava no centro do amor, não como aquele que está acima ou abaixo, mas como aquele que faz parte, 

que se integra, que se faz unidade.

 A relação que São Francisco cria com a natureza não é de interesse, como a busca de benefícios e 

vantagens da maioria das pessoas do seu tempo e também as de hoje. A relação franciscana com a natureza 

é uma relação de reciprocidade, de ajuda mútua, em que todos somos caminhos para chegar a Deus.

Francisco, já em sua época, nos alertava para o abuso contra a natureza, ressaltando que a mesma não 

é do ser humano,  não nos pertence e não devemos ter para com ela o sentimento de dominação predadora. 

Deus nos entrega a criação para que possamos usufruir de tudo que Ele criou de livre e espontânea vontade.

Esta é a condição para vivermos em harmonia com a natureza: a igualdade.

A ecologia em Francisco toma novo sentido quando se faz presente na reconciliação e na comunhão 

com as criaturas. O homem, em São Francisco, faz um caminho simples: reconcilia-se com a natureza, 

reconcilia-se consigo mesmo e por fim, reconcilia-se com Deus.

 Objetivos da Festa Junina:

Favorecer a integração e a convivência entre as famílias, os educadores e os estudantes;

Desenvolver a reflexão e a valorização do tema Biodiversidade lembrando cada pessoa de suas 

responsabilidades com a vida do Planeta;

Resgatar as tradições juninas, destacando seu valor dentro do folclore brasileiro, nos seus aspectos 

culturais, sociais e religiosos;

Promover um espaço de solidariedade que gera novos recursos financeiros para os Centros Sociais e 

Colégios gratuitos mantidos pela Associação Cultura Franciscana - ACF.

Acontece no Consa

Festa Junina 2010: 
Eu Protejo a Biodiversidade
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Sonhando Acordado
Para fazer o bem não é preciso muito. É apenas preciso vontade. O mundo hoje é cheio de problemas, mas reclamar é 

muito fácil. Para mudá-lo são necessárias pequenas ou grandes atitudes, porém de todos. E não é mentira quando se diz que 

fazer o bem ao próximo é fazer o bem a si mesmo. 

Desde pequenas, fomos muito incentivadas a fazer a diferença, tivemos sempre o exemplo e a motivação de nossos 

pais. Com eles aprendemos que qualquer um, em qualquer condição, pode sim fazer a diferença. Vejo isso no exemplo dos dois, 

cada qual em uma área, atuando na educação e saúde pública, seja através da política, ou pelo trabalho na própria prefeitura.

Nossos pais contribuíram muito para ações sociais, no emprego ou por conta própria, num ato totalmente voluntário. 

Além de nossos pais, o Consa também motivou-nos a ajudar sem querer nada em troca. Estudamos no colégio desde a Educação 

Infantil e sabemos que os momentos como as aulas de Pastoral, ou visitas em creches, e principalmente os professores, foram 

de grande importância para que surgisse em nós a vontade de fazer algo.

A partir de toda essa base, iniciamos, no ano de 2009, um trabalho voluntário numa ONG chamada “Sonhar Acordado”. 

Dentre os diversos projetos, escolhemos atuar no projeto contínuo chamado “Sonhando Juntos”. Trata-se de um trabalho 

voluntário, realizado em um sábado por mês, em que vamos para a casa de apoio de crianças de baixa renda com doenças 

crônico-degenerativas ou em fase terminal. Passamos o dia brincando com elas e tentando descobrir o sonho de cada uma 

para, se possível, realizá-lo. É incrível como um dia por mês já faz toda a diferença. É totalmente gratificante as poucas horas 

que nos doamos para essas crianças e recebemos em troca o dobro de amor, carinho e felicidade. É uma lição de vida para 

qualquer um, uma vez que, ao brincarmos com elas, não temos pena e sim admiração por sua persistência e carinho.

Além desse projeto contínuo, trabalhamos também com projetos esporádicos como “O dia de sonho” no qual passamos 

o dia no Hopi Hari, realizando o sonho de mais de 2.500 crianças carentes, e a “Festa de Natal” em que mais de 1.000 crianças 

carentes participam de oficinas e ganham presentes de Natal.

Há muito tempo procuramos instituições para 

trabalharmos como voluntárias, mas infelizmente 

não são muito divulgadas. Grande parte não aceita 

menores de 18 anos ou então apenas pedem ajuda 

financeira. Pesquisamos no Google e encontramos 

essa ONG depois de muitas buscas e assim tivemos 

a oportunidade de conhecer todos os seus projetos 

e participar.

Hoje, procuramos sempre divulgar pelo 

Colégio os trabalhos esporádicos dos quais qualquer 

um pode participar. É a partir do convívio que ações 

sociais são bem sucedidas. Para ser voluntário é fácil, 

mas não basta  apenas a vontade e sim a verdadeira 

ação. Com certeza o maior beneficiado é você mesmo. 

O passo entre querer e fazer é imenso, cabe a nós não 

nos acomodarmos e fazermos a diferença.

Sonhar Acordado
O “Sonhar Acordado” conta com jovens coordenadores voluntários que doam seu tempo e dedicação para a elaboração 

de todas as atividades, projetos e apoio às instituições.

Hoje o “Sonhar Acordado” está presente em diversas cidades da América do Sul, Europa, Estados Unidos e México. No 

Brasil já há filiais distribuídas por muitas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Campinas, entre outras. Tamanho 

sucesso se deve ao fato de que se propõe algo inusitado e absolutamente indispensável diante da crise de valores detectada 

em nossa sociedade. Dá-se assistência aos mais carentes no que lhes é mais caro: sua formação enquanto seres humanos de 

valores e princípios éticos. É o que chamamos de educação informal ou cidadã: Educar para a sociedade. 

Desde 2004 o “Sonhar Acordado” se 

fixou na cidade de São Paulo, tornando essa a 

sede nacional da ONG. Com os três projetos 

contínuos: “Amigos para Sempre”, “Sonhando 

Juntos” e “Preparando para o Futuro” e os 

projetos esporádicos: “Dia de Sonho”, “Festa 

de Natal” e ”SuperAção”, a filial de São Paulo 

realizou mais de 12 grandes festas auxiliando 

mais de 5.500 crianças carentes, além de 

inúmeros eventos mensais.

O crescimento do “Sonhar Acordado”, 

tanto em São Paulo quanto no Brasil, só é 

possível diante de grandes parcerias e ajuda 

de pessoas e empresas que sonham conosco 

por uma sociedade melhor.

Estudantes Luisa Grossi Manfredini e Marina Grossi Manfredini – 3ª série EM

CONHEÇA O PROJETO!
www.sonharacordado.org.br

Quer ser voluntário? 

ENTRE EM CONTATO!

voluntarios.sp@sonharacordado.org.br

Ensino Médio

Jovens voluntários do projeto “Sonhar Acordado”
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A Esporte Inteligente é um empresa sediada em São Paulo que trabalha desde 2008 com bolsas 
de estudo esportivas e acadêmicas para jovens brasileiros que buscam um ensino superior de qualidade 
nos Estados Unidos. Trabalhando diretamente com os departamentos de admissão e os técnicos de 
Universidades e Junior Colleges, a empresa recruta e indica os melhores alunos e atletas de futebol, 
vôlei e tênis.

Sabe-se que o ensino superior americano é referência mundial, porém, o que não se sabe é que o acesso a este ensino é 

mais simples do que se imagina e tão acessível quanto uma universidade brasileira. Nós oferecemos todo o suporte àqueles que 

pretendem iniciar a carreira universitária nos Estados Unidos, com atendimento individualizado e atenção em tempo integral.

Programa Esportivo Programa Acadêmico
O trabalho começa com as seletivas que 

realizamos ao longo do ano, avaliando cada 
atleta e traçando seu perfil de acordo com o nível 
esportivo e inglês. Elaboramos um portfólio de 
cada atleta e o encaminhamos para os técnicos 
das universidades americanas. Este material 
contém todas as informações do atleta referentes 
a currículo acadêmico, esportivo, testes e 
documentações necessárias para admissão na 
universidade.

Nosso trabalho tem início com o 
levantamento das expectativas do aluno com 
relação a curso e localidade e, em seguida, 
com a elaboração do portfólio do aluno 
contendo referências acadêmicas, testes e 
documentações necessárias para admissão.

Quem pode participar e como? Quem pode participar e como?
Jovens entre 16 e 23 anos

Participar das seletivas e obter material 
de vídeo - avaliação prévia. 

Inglês - Quanto melhor o nível de inglês, 
mais fácil a admissão na universidade americana 
(TOEFL e SAT).  

Desempenho esportivo - bem preparado 
fisicamente para o teste e campeonatos da 
universidade. 

Jovens entre 16 anos e 25 anos

Estar cursando a partir do 1o Colegial 
(1o ano do Ensino Médio) 

Inglês - TOEFL e SAT

Desempenho acadêmico – Boas notas 
no colegial (GPA)

Bolsas de Estudos para Estudantes do 
Consa em Universidades Americanas

Em ambos os programas também preparamos o aluno/atleta para os testes de admissão necessários (TOEFL e SAT), 

auxiliamos com processos de visto, passaporte, viagem, professores de inglês, treinadores esportivos e demais procedimentos 

necessários antes da ida e durante os anos de estudo. Além disso, temos contato direto com mais de 300 Universidades e 

Junior Colleges em todo os Estados Unidos, e somos reconhecidos pela qualidade e eficiência de nosso trabalho e alto nível 

dos estudantes e atletas que encaminhamos.

O time da Esporte Inteligente tem grande experiência e atenderá aos estudantes e atletas do Consa, bem como aos 

pais em todo o processo:

Ricardo Raposo é sócio e diretor do departamento esportivo, estudou e se graduou na Barry University (Miami/ Florida) 

através de bolsa integral de estudos pelo futebol.

Camila Ferreira, sócia e diretora do departamento acadêmico, é formada e pós-graduada no Brasil e através de bolsas 

de estudos acadêmicas, possui curso de especialização na Austrália e mestrado na Espanha.

Danilo Oliveira é graduado pela Binghamton University (Nova York/ EUA), onde também obteve bolsa de estudos esportiva 

e hoje atua como representante da Esporte Inteligente nos EUA.

Marco Uchida trabalha como preparador e orientador esportivo dos atletas, além da graduação em Educação Física tem 

estudos em mestrado e doutorado. É também professor do curso de Ed. Física da UNISA e coordenador esportivo da Cia Atlética. 

Quer saber mais sobre o trabalho da empresa? 
 

Entre em contato: 
 Telefone: 5052-6255 

 Email: camila@esporteinteligente.com.br. 

O escritório da Esporte Inteligente situa-se na Av. Lavandisca, 741 – 14º anda – Conj 143.

Ensino Médio
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“Meu nome é Alex, eu tenho 17 anos e vou fazer intercâmbio na Dinamarca. No começo era só especulação e quando 

me dei conta eu já estava escolhendo para qual país eu iria, vou fazer intercâmbio de longa duração (1 ano).

No início você sente muita insegurança, mas depois conversei com pessoas que já voltaram do intercâmbio e fiquei 

ansioso para ir logo!

Bom, eu não tinha um motivo específico para escolher a Dinamarca, eu iria para a Polônia, porém ocorreu um problema 

com a minha vaga, então só sobraram Turquia e Dinamarca. Como meu amigo está lá há 6 meses eu decidi ir para lá.

Eu não fiz a viagem, mas com certeza é a melhor coisa que você pode fazer. Tem uma frase entre os intercambistas 

que é famosa: ‘Quem fala que a melhor época da vida foi a infância diz isso porque não foi intercambista”’. 

Estudante Alex Cunha Nascimento 2ª série A - Ensino Médio

“Meu nome é Maria Paula e estou na segunda série do Ensino Médio. Planejei meu intercâmbio com o intuito não só 

de aperfeiçoar meu inglês, mas também conhecer uma nova cultura e aproveitar esse tempo para amadurecer na ausência dos 

meus pais.

Sem dúvida essa é uma oportunidade única em nossas vidas, na qual podemos criar mecanismos para suprir nossas 

dificuldades sozinhos, tornando-nos cada vez mais independentes. Para isso escolhi ficar 6 meses em Winnipeg,no Canadá, 

cursando o High School e vivendo em uma casa de família. Espero trazer apenas boas lembranças, as quais certamente se 

tornarão eternas”. 

Estudante Maria Paula Lacerda de Almeida Costa - 2ª série do Ensino Médio

A decisão de enviar um filho para o exterior, a fim de participar de um programa de intercâmbio cultural, deve ser tomada 

em conjunto, considerando pais e filhos. Quando começamos a falar neste assunto em casa, a data ainda era bastante distante, 

mas eu sabia e meu marido também que esta responsabilidade deveria ser compartilhada e que se não nos preparássemos, 

chegaria o momento, pois o tempo passa rápido e estaríamos ainda na indecisão.

Minha formação é Psicologia, mas sempre trabalhei em empresas na área de recursos humanos e esta experiência 

fez com que eu estivesse constantemente me deparando com a realidade do mercado de trabalho; ou seja, quais seriam as 

necesidades das empresas no futuro, qual o perfil dos profissionais que buscariam, que tipo de habilidades deveriam ter e 

tantas outras coisas que devem ser consideradas ao se escolher uma carreira. Uma certeza eu sempre tive: ter um segundo 

idioma seria fundamental e o diferencial que um profissional deve ter ao optar por qualquer área de atuação. Isto fez com que 

meu marido e eu investíssemos no desenvolvimento do idioma Inglês para nossos filhos que estudam desde que tinham 7 e 

9 anos. E para que dessem continuidade a essa formação, nada melhor do que ter uma experiência internacional, convivendo 

com pessoas que falem somente o idioma de interesse.

A grande vantagem que tivemos é que a Catarina, que estará indo para os Estados Unidos em agosto, sempre aceitou 

esta ideia e acabou ajudando muito em seu processo de avaliação junto à instituição que está nos auxiliando com o programa 

(STB). A Catarina entende o significado de desenvolver a habilidade de falar inglês e conhecer outras realidades/culturas e está 

aproveitando a oportunidade, pois se fez responsável por acompanhar o processo através do site, chamando a nossa atenção 

Intercâmbio:
Aos Olhos de Estudantes

Sob a Pespectiva da Mãe

quando havia novidades (como ambos trabalhamos, muitas vezes não acessamos os e-mails pessoais) e quando tínhamos 

que fazer algo junto ao STB ou ao processo.

A STB foi escolhida pois eu já conhecia a organização deles e tenho uma amiga cujo filho retornou agora em maio 

do programa de 1 ano, no qual foi muito feliz e conseguiu obter sucesso, tanto na escola quanto no relacionamento com os 

colegas, ajudando inclusive a escola a ganhar o campeonato estadual.

Acredito que por ser um intercâmbio cultural, os ganhos são enormes, já que há convivência em uma sociedade 

diferente da nossa, com hábitos diferentes, com responsabilidades diferentes, formação em que valorizam outras áreas a que 

em geral não damos valor no Brasil e com isto certamente vem um grande amadurecimento para todos.

O principal em todo esse processo é que aos poucos vamos alinhando algumas orientações, converso muito com a 

Catarina sobre o que poderá encontrar e como deverá se comportar, além de que, embora esteja morando com uma família, 

caberá a ela colocar seus limites de até onde eles poderão ou deverão se intrometer no seu espaço; assim como eles também 

colocarão os limites deles. Sei que não será fácil ficar longe dela durante 1 ano, mas eu sempre afirmei que gostaria de “criar 

meus filhos para o mundo”, embora ache que ainda não tinha a real noção de como isso seria... Acho que agora estou tendo!  

O que posso dizer é que o que podemos deixar para nossos filhos é uma boa formação e educação, caberá a eles trilhar os 

próprios caminhos e fazer suas escolhas, utilizando o aprendizado adquirido”.

Carmen Silvia Gonzalez Fritzsche mãe da estudante Catarina Gonzalez Fritzsche do 3º ano EM

Exames Cambridge Esol no Consa

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) é um departamento sem fins lucrativos da Universidade 

de Cambridge, uma das instituições de ensino mais antigas e renomadas de todo o mundo, cuja fundação data de 1209.

O departamento Cambridge ESOL oferece aos estudantes de língua inglesa e também aos professores uma ampla 

variedade de exames internacionais de alta qualidade, que contribuem para seu desenvolvimento acadêmico e profissional e 

para alcançar seus objetivos de vida. 

Todos os anos, aproximadamente 3 milhões de candidatos prestam os exames de Cambridge em mais de 130 países. 

Os exames abrangem diferentes níveis de conhecimento de Inglês e diversas faixas etárias.

Cambridge ESOL distingue-se por seus altos padrões de qualidade, tendo sido selecionada por ministérios de educação 

de vários países para desenvolver programas de avaliação de Inglês. No Chile, o ministério da educação escolheu Cambridge 

ESOL para avaliar os alunos da rede estadual. Destacam-se também parcerias com órgãos educacionais públicos na Alemanha, 

China, Itália, México, Reino Unido e Suíça, entre mais de 8.000 empregadores, universidades e corpos governamentais em 

todo o mundo que reconhecem os exames de Cambridge. 

Muitas instituições de ensino brasileiras já incorporam os exames de Cambridge ao currículo de Inglês para proporcionar 

aos alunos uma formação diferenciada. Além de incentivar os estudos do idioma, as certificações Cambridge facilitam o 

acesso ao ensino superior e constituem um importante diferencial profissional, uma vez que não perdem a validade e são 

reconhecidas em todo o mundo.

Em São Paulo, um dos colégios que preparam seus alunos para que obtenham os certificados internacionais de 

proficiência em inglês da Universidade de Cambridge é o Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida. Nele, os estudantes 

do Ensino Médio já estão sendo preparados para os exames e, com o excelente nível de ensino do colégio, a expectativa é de 

resultados excelentes e de um alto nível de aprovação. Os estudantes prestarão os exames no final de 2010, fechando o ano 

com mais essa importante conquista para suas vidas.

Ensino Médio
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Museu da Memória: 
A Arte como Guia para Pensar a Realidade
Os estudantes da 1ª série do Ensino Médio do Consa, são responsáveis pela realização de uma proposta inovadora de 

trabalho escolar: a exposição da Memória da Dor. É isso mesmo, a criação de um Museu da Memória, cujo tema é a memória 

da dor dos outros que integra o planejamento escolar da disciplina de Língua, Literatura e Sociedade para essa série.

Mas, em que consiste essa proposta? Para que trabalhar essa temática com os estudantes?

Primeiramente, recorreremos a um breve histórico. Os primeiros Museus da Memória surgiram com o objetivo de 

registrar a Memória daqueles que sofreram com o Holocausto. Resgatar e expor lembranças trágicas do período Nazista foi um 

‘escape’ que impediu que toda a história desse período fosse perdida com o tempo, em palavras vãs ou na superficialidade de 

outros registros. 

Sendo assim, o Museu da Memória está intimamente ligado à memória da dor.

Daí o objetivo de propor esse trabalho aos estudantes. Ao entendermos a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

e, portanto, a disciplina de Língua Portuguesa, como um espaço de reflexão, no qual o indivíduo constrói a sua identidade, nada 

mais apropriado que permitir, por meio dela, a sua inserção na realidade.

Pensar nas ‘dores’ com as quais convivemos hoje, em tempos de Modernidade, e buscar nas situações corriqueiras 

símbolos que as expressem, registrados em fotografias, não é tarefa fácil. Afinal, integramos a sociedade do ‘comodismo’, da 

não reação, dos olhos fechados e dos corações enrijecidos. 

Associado ao profissional excelente, esperamos também o ser humano em excelência. Logo, temos que trabalhar, como 

incansáveis semeadores, para isso. E, sem dúvida, a escola torna-se o solo mais fértil para o cultivo dessas sementes. 

Após o longo trimestre trabalhando com a construção teórica dos conceitos de museu, memória, dor, arte e fotografia, 

o nosso projeto culminou com uma exposição das imagens coletadas em cartazes que revelam a sensibilidade, a dedicação e 

a construção minuciosa da consciência crítica de nossos estudantes que projetam, no hoje, o alicerce de um futuro muito mais 

próximo do que imaginamos.

Professora Isabele Veronese  

Faço Ballet Clássico desde os quatro anos de idade, naquela época 

não sabia que eu chegaria tão longe. Hoje estou no último ano do curso, na 

Academia Fama e em breve serei profissional.

Como tudo na vida, o Ballet exige muito esforço e dedicação. Superei 

dores musculares, cansaço, pés machucados e com bolhas, perdi passeios 

e fins de semana com amigos, porque sempre levei o trabalho a sério, como 

tudo que faço. Mas sinto que valeu a pena, cada gota de suor e cada repetição 

exaustiva de um passo que me fizeram chegar nesta reta final, enquanto tantos 

desistem do curso.

Toda vez que calço minhas sapatilhas me sinto especial, percebo que 

evoluí e amadureci com a dança. Emociono-me e me orgulho ao subir no 

palco para me apresentar e expressar meus sentimentos naquele momento.

O Ballet é uma arte admirável, com seus movimentos delicados e com 

uma técnica precisa, que exige coordenação, ritmo, muito esforço físico da 

bailarina e principalmente amor à arte.

Eu amo Ballet, cresci dançando e me dedicando, ele faz parte da 

minha vida e continuará sempre a fazer. Posso então dizer: Sou uma bailarina!

Estudante Penélope Stocco Andrade – 1ª série EM

O Ballet na Minha Vida
Ensino Médio

Trabalho do estudante Helly Cebel Danza - 1 º ano EM
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Ensino Médio

Você Conhece 
a Modalidade Badminton?

A modalidade Badminton teve início na Índia, no século XIX. Soldados ingleses 

interessaram-se pelo esporte e o levaram para a Inglaterra em 1870. As partidas são 

disputadas, normalmente, em quadras cobertas, sendo a quadra dividida por uma rede. 

É um esporte praticado com raquetes cujo peso é de aproximadamente 100g e uma 

peteca de penas.

Comecei a praticar esse esporte na minha antiga escola quando tinha 10 anos, 

entrei apenas para “brincar”. Porém, gostei tanto de jogar que tornei minhas idas às 

aulas mais sérias, para um aprendizado aprofundado no esporte. Em meu primeiro ano 

jogando, ganhei duas medalhas em campeonatos entre estudantes da escola, o que me 

deixou motivada para jogar campeonatos mais sérios. Quando saí dessa escola, onde já 

praticava há três anos o esporte, fui treinar em um clube e comecei a representar o Consa nos campeonatos escolares.

Infelizmente, o Badminton no Brasil é uma prática esportiva pouco 

divulgada e pouco conhecida. Todavia, é considerado um dos esportes mais 

completos, não só no que se refere à movimentação em quadra, mas, e 

principalmente, pelo desenvolvimento mental, por ser um jogo que requer 

rapidez em seus golpes.

Disputo campeonatos escolares há dois anos, nos quais conquistei 

quatro medalhas (duas de prata e duas de ouro). Hoje, aos 15 anos, levo o 

esporte o mais a sério possível, tendo uma vida mais regrada para alcançar 

meus objetivos dentro dessa modalidade. Entre eles, no futuro jogar o Pan-

Americano, Sul Americano e poder disputar, em 2016, as Olimpíadas aqui 

no Brasil. Ficaria extremamente feliz se o Badminton fosse introduzido como 

prática esportiva no Consa, sendo uma maneira de divulgação da modalidade.

Estudante Maria Carolina de Castro 

Andrade Pagani - 1ª Série EM

Nossa Notável do Tênis
Três vezes premiada como “Melhor do Ano’’ Estadual; Melhor Atleta Paulista 

Brasileira; Tricampeã de Interclubes; Campeã de Torneios Internacionais de Tênis; 2º 
lugar no Brasil com 16 anos.

‘’Minha vida tem sido bem puxada, principalmente no decorrer do Ensino Médio. Há cinco anos faço parte do Treinamento 

Carlos Omaki e, desde então, minha prioridade virou outra. Quando os treinos passaram a ser mais longos e as viagens para 

torneios ocuparam grande parte do meu calendário, vi que precisava de um colégio que me desse um bom suporte acadêmico e 

que compreendesse a minha situação. Foi quando na 7ª série escolhi o Consa e, a partir daí, o colégio e todos os seus educadores 

têm me ajudado muito a conciliar os estudos com o esporte. De qualquer maneira, perco muitas aulas e provas, por isso fica 

bem corrido, ainda mais porque no meio de um torneio é quase impossível estudar, já que a ordem é ficar completamente em 

função do tênis, evitando qualquer distração.

Hoje, estou jogando meu último ano como tenista juvenil. Desde já, tenho que mesclar os torneios estaduais e brasileiros 

com internacionais e profissionais, por isso o número de viagens aumenta, juntamente com a carga de treino. Todos os dias em 

que vou para a aula, sigo para o treino depois do almoço e fico muitas vezes até a noite. Assim, não tenho muito tempo livre 

para outras atividades. Mesmo nos fins de semana tenho treino intenso, além de ter que colocar o colégio em dia, portanto, não 

sobra muito tempo para programas alternativos. Se sobrar, 

é a hora de descansar e ficar mais com a família, porque, 

por várias vezes, nós jogadores passamos semanas fora de 

casa e acabamos adotando essa segunda família composta 

por treinadores e colegas de treino. Juntos criamos um ótimo 

ambiente de convívio, assim fica mais fácil se expressar e 

se relacionar, o que nos faz muito amigos.

Esse é um esporte muito complexo por exigir demais 

do físico e principalmente do mental. Por ser um jogo de 

estratégia e com uma carga emocional muito forte, chega a 

desgastar bastante. É o preço que se paga, por isso tem que 

se entregar de coração para ter cada vez mais resultados 

positivos. Hoje só posso agradecer ao Tênis por me permitir 

conhecer diversos países, por aprender outras línguas e 

conviver com ícones como o Guga e o Bernardinho. O Tênis 

pode me proporcionar ainda, desde uma bolsa para uma 

universidade no exterior, até uma carreira internacional. Estas 

experiências me fazem crescer como pessoa e é claro que 

isso tudo continua acontecendo pelo carinho e suporte do 

Consa, por toda dedicação da minha família e do meu grupo 

de treinamento, e pelo apoio e confiança dos meus amigos, 

que a cada dia se tornam mais importantes, mesmo com 

a dificuldade de nos vermos, porque eles sabem o quanto 

fazem diferença na minha vida.’’

Estudante Flavia Dechandt Araújo, 17 anos, 3ª 
série do Ensino Médio.
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OBA e OBFOG 
Mais um ano 
de sucesso 
no Consa!

No dia 14 de maio de 2010, foi realizada em todo o Brasil a XIII Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), organizada pela Sociedade Astronômica 

Brasileira (SAB) e pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e mais uma vez o Consa arrasou! 

Foram 165 estudantes participando voluntariamente da prova escrita em três diferentes níveis: nível 2 para estudantes 

do Ensino fundamental 1 (5º ano), nível 3 para estudantes do Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano) e nível 4 para estudantes 

do Ensino Médio. Ao final do processo de correção das provas realizado pela comissão organizadora da OBA, todos receberão 

certificados e os melhores classificados receberão medalhas. 

Já a IV Olimpíada Brasileira de Foguetes, OBFOG, movimentou o Ensino Médio do Consa! Cerca de vinte estudantes, 

divididos em cinco grupos, trabalharam na construção de foguetes de garrafa PET lançados com combustível químico (reação 

entre vinagre e bicarbonato de sódio). Foram dois dias de lançamento na quadra coberta e muita torcida para que os foguetes 

atingissem o maior alcance horizontal possível. O grupo que se destacou este ano é constituído por estudantes do 2º EM A: 

Guilherme Rozante Haddad, Luccas Lossano Name, Ricardo de Paula Rocha e Rodrigo Salgado Henrique Stella. O foguete 

alcançou 18,5 m de distância. 

O vídeo do lançamento e a tabela de resultados obtidos são enviados à comissão da OBA, que após comparar com os 

resultados de todas as escolas participantes fornecerá certificados e medalhas aos melhores colocados. Vamos torcer para que 

o grupo alcance um bom desempenho. 

E ano que vem tem mais: fiquem atentos, pois os professores de Ciências, Física e Química convidarão a todos para 

participar da OBA e da OBFOG. 

Professora Cristiane Rodrigues C. Tavolaro

Depoimento dos Estudantes sobre a OBFOG
Participar da Olimpíada Brasileira de Lançamento de Foguetes foi algo imprevisto e inesperado, mas ao aparecer a 

oportunidade, logo a abraçamos e partimos para a elaboração do projeto.

O projeto começou com um simples rascunho em folha de caderno, o qual ao ser estudado e revisado foi enviado 

para análise dos professores de Física e Química. Durante o processo, realizamos inúmeros testes, partindo primeiramente 

de um teste com o auxílio das professoras Patricia Barrientos Proti (Química) e Cristiane Rodrigues Caetano Tavolaro (Física) 

para decidir o produto a ser utilizado no lançamento.

 

Quando decidido, realizamos lançamentos-testes no Parque do Ibirapuera e no Consa.  Aprimoramos o projeto com 

a construção de uma base, a qual foi um dos maiores desafios. Contamos com o apoio e ajuda dos professores, colegas e 

vídeos da internet que auxiliaram a pensar qual seria a melhor maneira de realizar o trabalho. 

Este foi um projeto muito satisfatório e empolgante, uma vez que interagimos com o grupo de trabalho, raciocinamos, 

nos divertimos e tiramos lições e aprendizados que vão além do conteúdo trabalhado em sala de aula. 

Estudantes do 2º EM  - Guilherme R. Haddad | Rodrigo Salgado | Ricardo de Paula Rocha | Luccas Lossano

Ensino Médio

Estudantes preparando o lançamento do foguete
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Celfran

Iniciação Esportiva: Integral e Semi-Integral
Empiricamente, podemos perceber que as crianças entre 2 a 10 anos passam por uma série de significativas mudanças 

socioafetivas, cognitivas e motoras durante seu crescimento. E é consenso mundial que as atividades físicas realizadas durante 

a primeira e segunda infância são de extrema importância para o amadurecimento pleno dos indivíduos. 

Tal concepção advém da conclusão de diversos estudos científicos, comprovando que o movimento é um dos meios 

de expressão fundamental encontrado nas crianças. Todos os pesquisadores da área defendem que durante tal período, a 

Educação Física propriamente dita apresenta maior valia e deve ser amplamente explorada, para que o desenvolvimento motor 

satisfatório seja concluído.

Como exemplo, podemos citar os estudos de Piaget (1975), que demonstram a importância da ação como meio de 

desenvolvimento e aprendizagem. Seus achados concluem que as crianças que se movimentam praticando atividades físicas 

assimilam mais e melhor novos conhecimentos. 

Outro autor que defende esta teoria é Cratty (1975), pois aponta o corpo como melhor instrumento para se ampliar o 

autoconhecimento em termos cognitivos, afetivos e psicomotores. Segundo Jean Le Boulch (1983), o autoconhecimento garante 

à criança a compreensão para saber fazer, a predisposição para querer fazer e a habilidade para poder fazer. Logo, percebe-se 

o quão relevante é o estímulo motor.

Dentre os diversos benefícios da prática esportiva destacam-se, primordialmente, o aprimoramento das capacidades 

físicas e das habilidades motoras básicas, além da capacidade de criar, resolver e realizar tarefas. 

Vale ressaltar também a importância de se 

ponderar a fase de desenvolvimento dos diferentes aspectos 

biopsicossociais que as crianças experimentam nesse 

período da infância. No caso, os especialistas observam 

que:

• em termos socioafetivos, nesta fase há a 

presença de traços marcantes de egocentrismo e inibição, 

necessitando a criança então explorar e expressar melhor 

seus sentimentos pessoais em relação aos companheiros 

(Wallon, 1995);

• no aspecto cognitivo, este período é classificado 

como pré-conceitual, ou seja, é a fase em que a criança 

assimila mais informações para construir seus conceitos 

e compreensão geral (Piaget, 1975);

• em âmbito motor, as crianças aperfeiçoam a precisão e coordenação dos movimentos através da prática, para que 

com seu amadurecimento possam associar ações motoras a outros sentidos, obtendo assim melhor controle e autoconhecimento 

(Vayer, 1986).

Assim sendo, as aulas de Iniciação Esportiva do Celfran contemplam: a difusão de diferentes modalidades esportivas, 

evitando uma especialização precoce em uma única atividade; introdução de diferentes habilidades motoras e estímulo físico 

adequado para desenvolver diferentes capacidades físicas. Para que isso tudo ocorra de maneira prazerosa e atrativa, o lúdico 

está fortemente presente nas aulas, incentivando as crianças a experimentarem atividades que favoreçam a criatividade e o 

raciocínio.

 Carlos Eduardo Bernardino – Celfran

Estudantes na Sala de Ginástica do Celfran
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Pastoral

Orientação Pastoral
A Pastoral é o reflexo da missão, carisma e mística da espiritualidade das Irmãs Franciscanas de 

Ingolstadt e mobiliza a Instituição em seu fazer e agir, integrada a todos os segmentos, propondo ações de 
caráter sistêmico, oportunizando a compreensão e a vivência de seus princípios educativo-evangelizadores.

Atua em sintonia com as quatro exigências intrínsecas da evangelização: serviço, para propiciar a 
participação de toda comunidade educativa; diálogo, para promover a compreensão da pluralidade de ideias 
e pessoas, como também para atender às necessidades das realidades que compõem a Instituição; anúncio, 
explicitado na organização de atividades e ações que conduzem para uma nova maneira de ver, sentir, discernir 
e celebrar; testemunho de comunhão, que ocorre na oportunidade da experiência vivida, sentida e celebrada 
nos encontros de reflexão e partilha, promovidos pela Equipe de Pastoral do Consa.

Equipe que zela para a concretização dos objetivos cristãos-franciscanos no processo educativo, 
encarregada de liderar o processo formativo transcendente, juntamente com os Orientadores Educacionais 
e os professores.

A Pastoral promove encontros de formação, palestras, momentos de reflexão, estudos com os docentes, 
discentes e famílias, fazendo eco à busca da fraternidade universal e da felicidade humana pela vivência da 
Paz e do Bem.

Pastoral do Consa

“Fazei isto em memória de Mim!”   
( Lc 32, 19)

A catequese é um itinerário de formação na fé, esperança e caridade, convocando o(a) catequizando(a) para acolher, 

escutar, refletir e celebrar com alegria a mensagem do Evangelho. 

“É  missão da catequese o acompanhamento das pessoas nas diversas fases da vida,  num clima de solidariedade 

fraterna, de companheirismo, com um relacionamento que seja o próprio retrato da atenção que Jesus dava às pessoas e do 

amor com que Deus vê cada um dos seus filhos e filhas” (CNBB, nº 72, p. 17).

Procurando favorecer o encontro pessoal e comunitário com Jesus, na educação permanente, sistemática e orgânica 

da fé, a Pastoral Catequética do Consa iniciou a preparação para o Sacramento da Eucaristia,  na primeira semana do mês de 

março, com uma reunião de pais dos catequizandos de Primeira e Segunda Etapa. 

Os Encontros Catequéticos são realizados uma vez na semana. Participam desta preparação os estudantes a partir do 

5º ano do Ensino Fundamental de nosso Colégio.

Para favorecer o processo de educação na fé, a Catequese no Consa propõe:

• Conhecimento da fé – introduzir seus estudantes no conhecimento de Jesus Cristo, da Sagrada Escritura, da 

Igreja, da Tradição e das Fórmulas de Fé (Credo Apostólico);

• Formação ético-moral – despertar a educação da consciência, atitudes e projeto de vida segundo os valores 

ensinados por Jesus Cristo;

• Iniciação litúrgica – inserir os estudantes na compreensão e participação dos sacramentos, celebrações, sinais, 

símbolos, ritos, orações e outras fórmulas litúrgicas;

• Vida comunitária – compreender a importância da fé a ser vivida em plenitude na Comunidade Eclesial, lugar 

de encontros e partilha daqueles que professam o mesmo Credo. 

A Catequese, portanto, é um aprendizado de toda a vida cristã. Por esse motivo, concretiza-se a partir do que é comum 

para todo cristão: educar para a vida em comunidade, celebrar e testemunhar a fé, exercer, concomitantemente, as tarefas de 

iniciação, educação e instrução, além de garantir “um processo de educação gradual e progressivo, adaptando-se e respeitando 

os ritmos de crescimento de cada um” (Documento da CNBB 2006, p. 41).

Que a luz da Palavra de Deus ilumine a vida de todos os que a ouvem com atenção. Que sua ação em nós, Equipe de 

Pastoral Catequética, catequizandos e pais, nos conduza para sermos “luz, sal e fermento” no mundo. 

Equipe Catequética



Eu protejo a Biodiversidade.
Porque o planeta é minha casa.


