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Editorial

Estamos concluindo mais um ano letivo e nos projetando para 
o ano de 2011. Considerando que a educação é um processo que deve ser 
revisto e planejado no tempo e no espaço, com o olhar esperançoso para o futuro, 
continuamos formando as novas gerações para serem protagonistas de sua história, 
deixando marcas dos princípios e valores franciscanos.

Sabemos que em educação não há respostas prontas, uma vez que vivemos numa realidade 
complexa, informatizada, globalizada e competitiva. Porém, nossa proposta é investir num trabalho 
educativo que possibilite ao estudante desenvolver suas competências e habilidades, construindo o 
conhecimento numa perspectiva do novo, sendo capaz de fazer reflexões sobre o aprender-conhecer 
e o saber-conviver.

Reafirmamos a importância da relação entre teoria e prática, num cenário em que se aprenda a 
pensar e a fazer, estabelecendo vínculos e produzindo o conhecimento.

Acreditamos que hoje precisamos formar jovens com conhecimento científico, capacitados para 
adequar-se ao novo modelo de produção, com empatia, inteligência emocional, agilidade, audácia, 
criatividade, iniciativa, capacitados para analisar e assumir riscos. Jovens que aprendam a viver cada 
momento, procurem entender as suas limitações na tentativa de superação, busquem ser pacientes dando 
tempo, inclusive, para o desenvolvimento das ideias, procurem habilitar-se para enfrentar as dificuldades 
e as incertezas da vida.

Ressaltamos o valor que deve ser dado também  na formação dos professores para que desafiem 
a si mesmos, com o compromisso de formar jovens capazes de protagonizar sua história e redimensionar 
sua capacidade de lidar com a vida, fortalecendo a alma juvenil. Os estudantes precisam de educadores 
que se distingam como pessoas de sabedoria, de serviço, de autenticidade, irmanados com todas as 
pessoas, conscientes da comunhão fraterna, disponíveis para com os estudantes, intuindo e ajudando-os 
na aprendizagem, acompanhando-os e orientando-os a crescer como cidadãos, como seres humanos.

Oxalá os estudantes possam descobrir os traços que  assinalam o rosto dos educadores que 
internalizaram características franciscanas e por isso são pessoas de cortesia, pessoas amáveis! Mestres 
que se renovam, que são criativos, sempre prontos a começar e recomeçar para colaborar na formação de 
pessoas esclarecidas e participativas. Pessoas de alegria e de bem com a vida! 

Agradecemos a todos aqueles que depositam sua confiança no Consa e que, de diferentes modos, 
contribuem promovendo a vida e os ideais que nos alimentam.

Que os valores da família, da solidariedade e da paz, tão exaltados neste tempo de Natal, estejam 
continuamente presentes no cotidiano da nossa comunidade escolar.

Feliz Natal e abençoado 2011! Que Deus encontre sempre morada em nossos corações!

Ir.Priscilla Rossetto

Diretora do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida
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Educação Infantil

Herbário: uma Árvore com Bolinhas Pretas?
Ao longo do segundo semestre, os estudantes do nível 4 estudaram as plantas e trabalharam em função da construção 

de um Herbário (coleção de plantas prensadas e secas).

Puderam contar com o ambiente privilegiado que o colégio oferece, com muitas árvores, plantas, flores, horta e um 

lindo jardim, ou seja, muito material de estudo no nosso entorno.

A observação da natureza serviu como disparador de muitos questionamentos e as crianças trouxeram para as inúmeras 

rodas suas hipóteses, suas descobertas e demonstraram muita curiosidade e motivação para investigação e pesquisa.

O interesse, mediado pela intervenção do professor, possibilitou que aprendessem importantes procedimentos de 

pesquisa: onde buscar as informações, em qual portador encontrarão o que buscam e sobre como registrar o que foi descoberto.

Compartilhamos a seguir um pouco do percurso percorrido pelos nossos pequenos cientistas.

Como tudo começou
O projeto iniciou em junho com uma visita ao jardim e à horta do colégio. Lá as crianças observaram a diversidade das 

plantas e repararam um aspecto predominante comum: a cor que mais se destaca é o verde.

Realizamos uma roda de conversa em que as crianças colocaram suas dúvidas e certezas:

“Por que as folhas caem?”

“Elas são diferentes. Mas nascem iguais?”

“A folha cai porque ficou sem água. Se colocarmos na água ela volta a viver?”

“Como as plantas nascem? Se plantarmos um desenho, ele nasce?”

O projeto foi apresentado aos grupos e propusemos a realização da coleta de folhas 

encontradas caídas para a produção do Herbário. Como as férias estavam chegando, combinamos 

de iniciar os estudos e pesquisas em agosto.  Porém, podíamos coletar algumas folhas e deixá-

las guardadas em uma caixa no armário para que, na volta às aulas, pudéssemos levá-las ao 

Laboratório de Ciências Naturais.

Ops! Aconteceu um problema! 
Após as férias, retiramos a caixa do armário e algumas folhas estavam cheias de bolor 

e outras estavam totalmente secas, desmanchando. 

"Por que será que isso aconteceu?" - todos se perguntaram.

Muitas hipóteses foram lançadas. Por isso, resolvemos escrever para as professoras do 

Laboratório contando o ocorrido e perguntando se elas poderiam nos ajudar. O entusiasmo foi 

geral e o texto foi ditado à professora.

A carta de resposta chegou rapidamente e, a partir de então, começamos a frequentar 

o laboratório, onde as crianças fizeram várias descobertas.

Aprendermos a maneira correta de armazenar as folhas, realizamos uma nova 

coleta e, depois de secarem na estufa, iniciamos a construção do nosso herbário.

Cada um no seu galho 
Em uma das visitas ao laboratório, as crianças observaram algumas folhas no 

estereoscópio e também com lupas; assim, puderam apreciar detalhes que não são 

vistos a olho nu.

Além da pesquisa em livros e das idas ao laboratório, os estudantes realizaram 

diferentes experimentos, de acordo com as dúvidas levantadas por cada grupo.

Plantaram sementes de feijão em um vaso e um desenho de uma planta em 

outro; colocaram uma folha seca dentro de um pote com água para ver se voltava a 

viver; plantaram sementes de feijão; colocaram uma folha num recipiente junto com 

um caramujo para observar se era ele que torcia a folha; plantaram uma folha seca 

para ver se ela crescia; colocaram uma folha verde em um recipiente com álcool para 

visualizar a clorofila, substância que dá a cor verde às plantas.

Algumas turmas tiveram o privilégio de receber a visita de um botânico, Senhor 

Dilur, avô da Carolina Rhenius Carneiro, do nível 4C.

No encontro, ele explicou um pouquinho do trabalho que realiza e a importância 

do Herbário como fonte de consulta para o desenvolvimento de remédios e artigos 

medicinais. Também tivemos a oportunidade de vivenciar o processo artesanal de 

secagem de folhas, pois o botânico fez a doação de uma prensa, para que pudéssemos 

acompanhar de perto esta etapa.

Esse momento propiciou que as crianças colocassem em jogo as informações 

que tinham sobre o assunto, elaborassem perguntas para adquirir novos conhecimentos 

e, ouvir de um especialista, a importância que o Herbário tem para a Ciência atual.

Enfim, é chegada a colheita
Além disso, fora proposto aos grupos um olhar atento aos diferentes formatos das 

plantas. Portanto, pensamos coletivamente nas possíveis classificações, um importante 

procedimento do pesquisador que envolve conceitos matemáticos de agrupamento.

Neste momento, um mural coletivo começou a ser construído e reconstruído a partir da descoberta de novas possibilidades.

Em paralelo, o Herbário foi ganhando forma. Cada criança ficou responsável por fixar no papel a planta que coletou, 

bem como fazer o respectivo desenho de observação e preenchimento da ficha informativa que contém: Nome popular da 

planta, quem coletou, data e local de coleta e as características, tanto as observadas quanto as que descobriram pesquisando.

O resultado desse intenso, mas prazeroso trabalho, pôde ser observado na Mostra realizada entre os dias 25 e 29 de 

outubro, que foi prestigiada por muitos pais, funcionários da escola e estudantes de outros grupos.

O estudo durou 4 meses, mas suas implicações na atitude dos estudantes é notável, tanto através dos relatos trazidos 

pelos pais, quanto no que observamos no dia a dia escolar: cuidado em relação à preservação do ambiente, olhar atento para a 

natureza e sua beleza, postura crítica e investigativa por parte das crianças, que não deixam de notar e questionar o que observam.

Professoras do Nível 4
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Uma grande viagem pelo mundo dos musicais, uma brincadeira contagiante no universo da expressão corporal  

e do movimento!

 Neste ano, durante as aulas de movimento, os estudantes vivenciaram inúmeras experiências  que contribuiram para 

seu desenvolvimento, explorando o próprio corpo, descobrindo seus limites, vencendo desafios, expressando livremente suas 

emoções por meio da dança e dos movimentos.

 Na Educação Infantil o Consa trabalha também com o letramento artístico. A iniciação musical faz da produção individual 

e coletiva uma ‘experiência de expressão’ e propicia alternativas para que a expressão se torne roteiro. Convida, motiva e desafia 

para: recriar, ler e familiarizar-se com o mundo nas suas produções e manifestações e desenvolver as próprias habilidades na 

aventura humana da estética.

 No show que aconteceu no dia 27/11/2010 as crianças traduziram este aprendizado com alegria, empolgação e 

desenvoltura.  Foi uma encantadora viagem no mundo de musicais Consagrados, que há décadas encantam uma legião de fãs 

por todo o mundo.

 Os estudantes vivenciaram, de forma prazerosa, diversas situações de exploração corporal e, acima de tudo, foram 

inseridos num mundo novo, onde Teatro e Música se complementam.

 Parabéns, grandes artistas da Educação Infantil! 

 Patricia Mufid Kfouri 
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Formação Continuada de Professores do Consa

Há mais de dez anos vem sendo implementada a formação continuada dos educadores do Consa, buscando assim 

respostas às novas exigências de um mundo cada vez mais marcado pela competitividade e pela necessidade de analisar, relacionar 

e extrapolar dados e tomar decisões. Toda a equipe escolar foi repensada, particularmente a equipe pedagógica, atualmente 

formada muito mais por educadores do que por professores, pois, nas palavras de Rubem Alves, “professor é profissão, não é 

algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão; é vocação. E toda uma vocação nasce de um 

grande amor, de uma grande esperança”.

O processo de formação continuada dos professores inclui a parceria com uma assessoria educacional especializada 

que vem buscando trabalhar sistematicamente com os professores do Consa no sentido de ajudá-los a construir novas práticas 

de sala de aula, dentro de uma concepção pedagógica diferenciada. Nesta concepção, procura- se auxiliar o desenvolvimento 

integral das crianças focando muito mais a aprendizagem delas do que o ensino, valorizando o desenvolvimento de habilidades 

e competências.

Numa visão na qual os conteúdos 

deixam de ser um fim em si mesmos e 

passam a ser vistos como um meio para 

auxiliar o desenvolvimento de habilidades e 

competências, os professores passam a ser 

mediadores entre os estudantes e a cultura 

escolarizada. Einstein já dizia que educação 

é o que sobra quando se esquece tudo o que 

se aprendeu na escola. É claro que podemos 

esquecer (e de fato esquecemos) muitos 

conteúdos específicos que se aprendem na 

escola, mas valores, autonomia, procedimentos, 

instrumentos de análise e tomada de decisão, 

estes sim são aprendizagens significativas que 

o estudante levará consigo para o resto de suas 

vidas, são elementos que podem ser aprendidos 

também na escola de forma permanente.

Para viabilizar seu novo projeto, desde agosto de 2009, o Consa optou por uma formação continuada, muito mais 

próxima dos educadores, que se concretiza nas áreas (Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza, Ciências Sociais, Inglês e 

Matemática) com o acompanhamento do trabalho docente por orientadores especialistas em cada uma das áreas de conhecimento.

Para realizar tal processo, os orientadores têm reuniões semanais com os professores do Consa, nas quais se analisa o 

planejamento das atividades futuras e se discutem os problemas encontrados pelos docentes nas diversas situações de sala de 

aula e do cotidiano escolar, sempre buscando a superação das dificuldades encontradas por estudantes e professores. Além disso, 

os orientadores também ajudam os professores a pensar, preparar e aplicar as avaliações, discutindo com eles os resultados 

esperados e obtidos no processo educativo.

Com isso, estamos formando professores críticos e reflexivos, que possam atuar com autonomia e responsabilidade, 

pois, como afirma Paulo Freire: “um professor não ensina o que não sabe e, muito menos, o que ele não é!”.

Doutor Gustavo Isaac Killner - Físico e Pedagogo, doutor em educação, professor da UNIVESP, do IFSP e Orientador 
do Consa na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

“El enfoque de Reggio Emilia em La educación: e experiencias en dialogo”
Congresso Internacional – Buenos Aires -AR

“O menino nasce pela primeira vez. Logo nasce pela segunda vez por meio de um esforço longo e trabalhoso para 

adquirir uma identidade. Para adquirir um rosto, um corpo, um gesto, uma ação, uma palavra, o pensamento, a imaginação, 

a fantasia. Em resumo, aquele sentimento de ser, da representação do eu, de si mesmo, que são absolutamente necessários 

para ser autônomo e se diferenciar dos outros indivíduos e das coisas com as quais convive e de cujas interações tira, pouco a 

pouco, grande parte dos materiais construtivos de sua identidade pessoal. Para reconhecer-se e ser reconhecido. Mas sobretudo, 

e esta é a sua meta mais desejada, para reconhecer-se nos outros e nos outros ...encontrar-se.”

Loris Malaguzzi

A Proposta Pedagógica da Educação Infantil, desenvolvida no Consa, consiste em:
[...] promover espaços de abertura para realizar a aprendizagem em processo será decorrente de um fazer pedagógico 

em que os educadores, por um lado, investigam e aprofundam saberes e por outro, ouvem e observam os educandos, para 

desenvolver com eles percursos de aprendizagem. (SEFRAN, 2006, p.109)

De acordo com tal pressuposto, procuramos ampliar o conhecimento sobre como as crianças constroem a identidade 

na primeira infância. 

O congresso internacional “El enfoque de Reggio Emilia em La educación: e experiencias en dialogo”- realizado nos dias 

07, 08 e 09 de outubro em Buenos Aires - proporcionou novas reflexões e um diálogo com a nossa prática diária.

A abordagem de Reggio Emília transforma a escola em um lugar de escuta, ou seja, as crianças são as protagonistas 

do seu processo de aprendizagem, no qual elas constroem sua cultura, um percurso particular que envolve a observação, 

manipulação, experimentação e o diálogo. Neste processo, o educador desempenha um papel de promover situações que 

possibilitem provocar a capacidade das crianças de construir conhecimentos. 

O estudo possibilitou a imersão no mundo da infância, no infinito mundo infantil, dando novo sentido ao nosso fazer 

pedagógico, dando visibilidade para o percurso de aprendizagem dos estudantes.

Professoras: Renata B. Moraes, Marcela Perroni, Christiane M. Lima, Carolina A. da Rocha e Tatiane C. Oliveira

Quer saber mais?

EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella e FORMAN, George. As cem linguagens da criança. A abordagem de Reggio Emilia 

na Educação da primeira infância. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 

www.reggiochildren.it   -  http://www.redsolareargentina.com/reggio_emilia.html

Educação Infantil

Professoras no Congresso em Buenos Aires

Estudantes no laboratório com o Prof. Bruno Garcia Stranghetti
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Período Integral e Semi-Integral

Lição de Casa e Estudo
Muitos dos estudantes do Integral e do Semi-Integral apreciam o fato de poderem realizar suas lições de casa  no Colégio. 

Para isso, dispomos de um momento exclusivo para tal atividade.

E, pensando em favorecer momentos fora da sala de aula, frequentemente utilizamos a agradável área de convivência 

do Colégio para realizá-las. O espaço arborizado e tranquilo favorece muito a concentração dos nossos dedicados estudantes!

Perguntamos a eles o que mais apreciam a respeito desse momento. Confira abaixo as respostas e algumas fotos:

Gosto de estudar junto...

“Porque eu recebo ajuda das professoras quando tenho dúvidas.” 

Pietra Papaleo – 3º ano

“Porque no Semi-Integral eu faço lição me divertindo.”  

João V. Sayon – 3º ano

“Para observar meus erros e minha caligrafia.” Júlia Graf – 3 º ano

“Porque eu gosto de fazer lição de casa perto dos meus amigos.” 

Pâmela Barbosa – 4º ano

“Porque a professora me auxilia muito.” Francisco Furlan – 3º ano

“Porque às vezes eu tenho algum compromisso e não consigo 

fazer em casa.” Sérgio Graaf – 5º ano

Professora Angélica Oliveira

Uma das atividades propostas dentro do Período Integral é a exploração dos espaços 
abertos do Colégio.

Em suas rotinas, o item “passeio pela escola” é aguardado com grande expectativa e alegria. Nessas ocasiões os 

estudantes visitam a capela da escola e lá passam momentos de harmonia, cantam canções e conseguem perceber a paz que 

o ambiente proporciona.

No lago dos peixes, todos esperam tranquilamente a sua 

vez para observarem os peixes mais de pertinho! A cada ida ao 

lago: novas descobertas! 

Um local bastante apreciado pelos estudantes, sem dúvida, 

é a horta e o jardim da escola. Quantas cores, quantas flores! 

Os estudantes exploram cada cantinho com olhares curiosos, 

perguntando sobre as plantas, árvores frutíferas e pelos animais que 

visitam esse lugar tão encantador! Aproveitamos a oportunidade 

para incutir neles o conceito de preservação do meio ambiente, 

do respeito à natureza e aos seres vivos, além de incentivá-los a 

ampliar sua visão em relação ao mundo!

Professora Elaine Bastos

Poesia e Arte
“Se um pinguinho de tinta 

cai num pedacinho 

azul do papel

Num instante imagino 

uma linda gaivota

a voar no céu...”

Toquinho e Vinicius de Moraes

A partir da leitura da poesia “Peixinho” de Lalau (2010) as crianças do 1º ano Semi-Integral foram convidadas a mergulhar 

em uma deliciosa e enriquecedora pintura com aquarela. Nela, assim como na poesia, não há limites para a criatividade do 

artista. Cada criança pôde expressar suas sensações diante do poema, traduzindo-as em lindos trabalhos, cheios de traços, 

cores e estilos que representam cada uma. 

Nessa atividade não tínhamos como objetivo traduzir em traços o que as palavras diziam, mas completá-las, ir além. 

A poesia é reescrita a cada nova leitura. Ela é construída não só por quem a escreveu, mas por todos os seus leitores que 

ao lê-la acrescentam, a seu gosto, novos significados. Portanto, a poesia não é uma obra de um autor, mas de diversos coautores, 

já que eles podem transformá-la no que quiserem, ultrapassando qualquer limite e indo onde a sua imaginação lhes permitir.

O 1º ano Semi-Integral acolheu com muito entusiasmo esse convite e conseguiu através de suas obras transpor e dar 

uma nova identidade à obra de Lalau, dando vida ao peixinho e levando-o até onde seus sonhos chegaram.

 Professora Patrícia Coimbra

Piquenique, que Delícia!
Na Semana das Crianças, as duas turmas do 

1º ano Semi-Integral se reuniram para um delicioso 

piquenique na área de convivência do Colégio, um dos 

muitos espaços apreciados pelos estudantes.

Um lindo e abençoado dia de sol veio para alegrar 

ainda mais esse momento!

As crianças puderam trazer de casa seus lanches 

preferidos e, sem dúvida, foi muito gratificante olhar 

para as crianças e perceber o carinho e o cuidado ao 

partilharem seus lanches com os colegas.

Professoras Mariana Campioni e Patrícia Pauli 
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Período Integral e Semi-Integral

ERA UMA VEZ...

Durante todo o ano, as crianças do segundo ano do período Semi – Integral leram e ouviram histórias diversas, ampliando 

seu repertório e entrando no mundo da fantasia. Concomitantemente, foram convidadas a produzir suas histórias. Elas puderam 

viajar na imaginação, sonhar e comunicar toda a riqueza 

criativa que têm dentro de si.

Foram apresentadas seis propostas diferentes 

para a turma, todas pensadas para a exploração da 

forma narrativa e do conteúdo. Todas as produções foram 

escritas e posteriormente reescritas pelos estudantes, 

observando os apontamentos, correções e sugestões da 

professora. Todo o trabalho foi realizado em conformidade 

e em caráter de aprofundamento ao currículo regular.

Esse projeto coletivo foi um verdadeiro sucesso! 

Ao mesmo tempo em que se divertiam com as histórias, 

as crianças desenvolviam suas habilidades de escrita, 

discutiam com os colegas sobre ortografia e treinavam a 

caligrafia. Quase desnecessário dizer, os textos ficavam 

melhores a cada proposta e os estudantes cada vez mais 

confiantes em seu trabalho! 

Professoras Larissa Soares e Liete Neves

A vaca Rebeca
 Era uma vez uma vaca Rebeca que ganhou uma linda cueca.

 -O que eu vou fazer com essa cueca? - Perguntou Rebeca.

 Zeca viu a cueca de Rebeca e perguntou:

 -Rebeca, você quer trocar a sua cueca pela minha boneca Soneca?

 -Sim, quero! Respondeu Rebeca.

 E Rebeca ficou muito feliz com a sua boneca Soneca.

(Reescrita espontânea do livro A Vaca Rebeca, de Regina Siguemoto Martinez)

Estudante Ana Catarina de Oliveira Aleixo Martins

As Bruxas
Naquela sexta-feira 13, à meia noite, teria lugar a 13ª 

Convenção Internacional das Bruxas, numa ilha distante no Centro 

do Umbigo do Mundo, muito, muito longe.

Só que nem todas as bruxas foram para a festa, só algumas. 

As bruxas foram para a festa com as vassouras que voam. Lá elas 

comeram muitas coisas e ficaram muito gordas. O resto das bruxas 

riu muito delas.

Elas ficaram muito bravas e todas as bruxas brigaram muito. 

Aquilo era guerra, feitiço para todo o lado. 

Depois todas as bruxas foram para casa fazer uma dieta.

(Parágrafo inicial do texto “Rota de Colisão” de Tatiana Belinky)

João Felipe de Oliveira Santos Aidar Franco

 

A Meleca
Era uma vez uma Meleca que morava no esgoto. Um dia ela saiu do esgoto e todo mundo a achou nojenta e esquisita.

A Meleca encontrou um outro esgoto e viu se não tinha ninguém lá. E não tinha! Ela entrou no esgoto e viu que ele era 

parecido com o que ela morava, mas ela achou esse esgoto mais bonito do que o dela.

Ela ouviu um barulho e quando olhou viu um Melecão. Eles dois se apaixonaram, casaram e tiveram um filho que se 

chamava Melequinha. A Meleca, o 

Melecão e a Melequinha viveram felizes 

para sempre.

Lucas Habib Silva
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Pequenos Cientistas
Não há nada melhor do que ver as nossas crianças encantadas quando realizam novas descobertas.

Foi pensando em torná-los “pequenos cientistas” que realizamos ao longo do semestre algumas 

experiências científicas que proporcionaram momentos divertidos, mas ricos em aprendizagem. É 

testando e comprovando que as crianças fazem Ciência, exatamente como os cientistas.

Nossa última experiência foi a criação de “Giz Líquido”. Foi um momento muito especial no qual 

as crianças colocaram a “mão na massa”! Misturaram ingredientes, mexeram, cheiraram, descobriram 

novas cores a partir da mistura de outras cores... A delícia da criação tornou o aprendizado muito mais 

gostoso. Mas, gostoso mesmo foi ver as carinhas das crianças enquanto misturavam os ingredientes 

dando cor ao nosso giz.

Confira abaixo a receita do Giz Líquido e algumas fotos deste momento especial.

Professora Paloma Soares

Período Integral e Semi-Integral

Giz Líquido
Ingredientes:

½ copo de Amido de Milho

2 colheres de sopa de farinha de trigo

¼ de um copo de água

Gotas de corante líquido, cores variadas

Preparo:

Misturar todos os ingredientes, exceto o corante, até que fique uma mistura homogênea. Dividir em pequenas porções 

e em cada uma delas acrescentar o corante líquido. Pode-se usar gotas de uma ou mais cores numa mesma porção para criar 

cores e efeitos diferentes.

Lucas Biggeman – Semi-Integral, 1ºano                                    Raphael Luis – Semi-Integral, 1º ano
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História, Café e Poesia

“Ler é combinar linguagens em um tear de experiências vividas” (Peter O. Sagal/ USP)

No mundo do faz de conta a imaginação comanda o pensamento e na história os acontecimentos penetram em nosso 

imaginário para que se tornem reais.

Depois de muito pesquisar e compartilhar o aprendizado com a realização de uma exposição, foi através da linguagem 

poética que os estudantes do 4º ano fizeram uma leitura da história do café e das ferrovias.

Poemas selecionados:

Café 

O café vem de muitas receitas

Quem o trouxe para o Brasil foi o Palheta

E todas as receitas com carinho são feitas.

O café é transportado pela ferrovia

Pois hoje em dia

Para fazer o café

Usam a tecnologia.

Nós conhecemos bem o café

Pois sabemos que ele vem do pé

O café era transportado pela SPR

Que significa São Paulo Railway.

Café, ao ver você tão gostoso

Eu sempre sinto seu gosto.

Deixa eu tomar o café

Que é sempre muito bom, né?

Amany Bartholomeu Moraes Mazur- 4º ano A

O Café em São Paulo

O café é plantado

Nascem várias frutinhas

O escravo ficava cansado

De colher tantas coisinhas.

Os fazendeiros as transportavam

Através das ferrovias

O porto de Santos as exportavam

Com muitos vigias.

O grande café 

É melhor que picolé

Foi feito com muita fé

E continua de pé.

São Paulo era o maior produtor

E através de Santos o maior exportador

O café chegava ao consumidor

Vindo das mãos de um trabalhador.

Nicholas Paris Barbosa - 4º ano D
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Geometria e Arte

A Matemática tem inúmeras aplicações no cotidiano das pessoas e configura-se como instrumento para a construção 

do conhecimento em outras áreas de estudo. Por isso, o ensino da Matemática deve estar presente no dia a dia da criança, 

deve ser pensado e refletido.

A Geometria é um importante eixo do ensino da Matemática. Ela auxilia no desenvolvimento da percepção e visualização 

espaciais, do reconhecimento e abstração de formas, além de aguçar a capacidade de analisar as características de um objeto 

e do próprio meio em que se vive. Ao observarem algumas obras artísticas, os estudantes do 4º ano puderam perceber que 

foram aplicados princípios geométricos em suas construções. Ou seja, ideias matemáticas estão por trás de belas pinturas, 

esculturas, tapetes, mosaicos etc.

Foi através da interação entre a Matemática (Geometria) e a Arte que os estudantes do 4º ano puderam expressar sua 

própria arte através da proposta de descoberta de corpos redondos.

 
Ilustrações dos estudantes:

Oficina de Invenções
Algumas invenções surgem por acaso. Outras, levam anos até ficarem completas. O que precisa mesmo é servir para 

alguma coisa.

Com criatividade, força de vontade e determinação, seres humanos inventam novos objetos, aparelhos que transformam 

a vida das pessoas, ajudando em muitos aspectos do cotidiano. Estes são os inventores.

Os estudantes do 5º ano realizaram um estudo sobre Leonardo da Vinci e se encantaram, além das pinturas, por suas 

invenções. Desde máquinas de guerra terríveis até maravilhosas máquinas de voo, que realizariam seu grande sonho. Leonardo 

observava o ambiente, os animais e as pessoas, criando inventos a partir do movimento feito por eles.

Depois do estudo, foi feita a proposta: observar o meio e perceber algo que poderia ser útil para as pessoas, planejar 

como este objeto poderia ser construído e realizar a sua construção utilizando materiais simples.

Foi uma atividade que despertou o envolvimento de todos e que os próprios estudantes 
puderam descrever:

“Eu gosto muito de criar e desenhar objetos diferentes. O que eu inventei foi uma mochila a jato de brincar, um aquário 

para peixes, uma boia para objetos pequenos, uma mochila porta-trecos, um porta-refrigerantes e um porta-água unidos em 

apenas uma invenção com várias utilidades. Eu achei muito legal criar uma mochila a jato.”

Mariana de Araújo Fortes - 5º ano A

"Eu gostei de participar da Oficina de Invenções, pois além de ajudarmos uns aos outros, ao fazermos as invenções, 

usamos a nossa imaginação. Com muita criatividade, cada um fez uma invenção diferente da outra. Foi super legal!"

Giovana Geib - 5°B

“Eu gostei muito de fazer o projeto, pois trabalha com a capacidade de montagem e criação do estudante. Reunir-se 

com os amigos e montar uma invenção foi muito divertido! Talvez, no futuro, nós possamos elaborar um jeito dessa invenção 

virar realidade.”

Elias Daleffi Rodrigues Rayes – 5º ano D

“Eu quis fazer algo além do normal. Na época de Leonardo da Vinci, nunca iriam pensar em uma máquina clonadora, 

mas se pensassem, Leonardo conseguiria fazê-la.

A proposta da minha invenção foi demonstrar que as coisas materiais mais simples podem representar algo genial. Quis 

pensar como da Vinci: demonstrar algo que ninguém pensou. Uma máquina clonadora ia ser ótima! Assim as pessoas mais 

“famosas” teriam duas vidas. Eu gostei muito da experiência de inventar e despertar algo que nunca senti”.

Lucas Prado Betti Queiroz – 5º ano C

“Meu invento ficou muito fera, fiz um guarda chuva de moto. Acho o máximo inventar. No futuro, quero ser um grande 

inventor, cientista.”

Mateus Oliveira e Costa de Alvarenga -  5º E 

“Eu inventei um pensador, porque eu gostaria de saber o que as pessoas pensam. Mas ele ainda não está funcionando.”

Nathália Gentil Cardoso – 5º F
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Oficina de Artes
Os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, no 

dia 15 de outubro, participaram de uma “Oficina de Artes” 

ministrada por Denise Haddad, especialista, artista plástica e 

mãe da estudante Gabriela Haddad, do 3º ano B. A oportunidade 

foi relevante para vivenciar a experiência da percepção estética, 

exercitar a imaginação criadora e o estudo de vários saberes 

das Artes, buscar a criação de formas artísticas, compreender 

a fruição do mundo da cultura, seja por meio de obras de arte 

ou da estética do cotidiano, além de proporcionar a integração 

entre a escola e a família.

Professora Denise e a filha Gabriela Haddad

Amanda-3º ano EF

Clara-3º ano EF

Maria_Eugenia_3º ano EF

Caio 3º ano EF

Comentários:
“Adorei a oficina de Artes. Aprendi que cada pessoa tem o seu 

jeito de desenhar e não podemos falar que está feio, porque pode estar 

feio para você, mas para a pessoa que desenhou não.”  

Matheus P. de Carli Bastos - 3º ano  E

“Eu gostei quando a artista veio aqui, porque foi um momento 

interessante, legal e divertido. Eu também aprendi várias técnicas.” 

Laura Rigoni -3º ano D

Um Plano para Salvar o Planeta
Para complementar os estudos acerca da conscientização do excesso de consumo e da importância da reutilização e da 

reciclagem, os estudantes do 2º ano assistiram à peça de teatro “Um plano para salvar o planeta”, com a Turma da Mônica.

No espetáculo, a turma toda transmitiu muitas mensagens de esperança e nos possibilitou refletir sobre o que estamos 

fazendo com o meio ambiente. Nossos estudantes descobriram que cada um pode fazer um pouquinho, para ajudar a transformar 

o planeta num lugar melhor para se viver. 

Relatos dos estudantes:

“Eu aprendi que temos que reduzir, reutilizar e reciclar.

Precisamos cuidar do planeta. Não devemos fazer queimadas; não devemos 

jogar óleo pela pia da cozinha, porque esse óleo vai para os rios e mares e os animais 

podem acabar morrendo. Também não devemos jogar saquinhos plásticos na água, 

porque os bichos pensam que é comida,comem o saquinho, se engasgam e morrem.

Reciclar é muito importante. Jogue o papel no lixo azul, o plástico no lixo 

vermelho, os restos de comida no lixo marrom, o metal no lixo amarelo e o vidro no 

lixo verde.

Cuide do Planeta Terra! Por isso, reduza, reutilize e recicle, assim você estará 

cuidando muito bem do meio ambiente!”

 Priscila Naomi Boveri Tomita – 2º ano EF  

Desenho da estudante Priscila Naomi Boveri 

Tomita – 2º ano A“ Eu aprendi que temos que utilizar os 

3R para ajudarmos o planeta: reduzir, reutilizar e reciclar. 

A gente não vê, mas o nosso planeta está poluído. Nós 

temos que jogar o lixo na lata certa. A lata amarela é o 

lixo para metais, a lata verde para vidros, a lata vermelha 

para plásticos , a lata azul para papéis e a lata marrom 

para restos de comida. Fazendo isso, ajudaremos o nosso 

planeta a ficar limpo novamente.”

Fernanda Alcanfôr Ximenes K. De Marco – 2º ano EF

Laís Marinato Farto  – 2º ano EF

Lucas Ricciotti – 2º ano EF
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“Eu aprendi que os 3 Rs são palavras importantes: reutilizar, reciclar e reduzir.

Eu também aprendi que o lixo é no lixo, mas não é para jogar em qualquer 

lixo, pois temos que reciclar. Para reciclar, jogue corretamente nos lixos coloridos: 

no azul, o papel; no vermelho, o plástico; no verde, o vidro; no amarelo, o metal 

e no marrom, os restos de comida.

Quando as pessoas constroem casas na montanha, precisam tomar cuidado, 

pois vem a chuva e pode derrubar as casas, as árvores, a terra e as pedras.

Eu também aprendi que se ficar poluindo os lagos, os rios e os mares, logo 

não vai ter mais água limpa para beber.”  

Eduarda Armentano Alves – 2º Ano EF

“Eu aprendi, com essa peça, que o óleo de cozinha não deve ser jogado na pia, 

porque entra nos canos, vai para o mar e os peixes morrem.

Se a gente jogar o lixo na rua, alaga a cidade.

A gente não pode cortar as árvores, senão os bichos que moram lá vão ter que 

achar outro lugar para morar.

Não podemos jogar o lixo no rio e nos mares, porque os bichos comem pensando 

que é comida e morrem.

E a gente não pode demorar muito no banho, porque acaba a água.”

Lara Marques Spera - 2º ano EF

“No teatro falaram que tínhamos 3R: reduzir, reutilizar e reciclar. Disseram que 

temos que cuidar do planeta: jogar lixo no lixo; não jogar garrafas de água fora, mas 

usar colocando mais água; usar o papel dos dois lados e não colocar papel, plástico, 

vidro, metal e comida no mesmo lixo.”

Enzo Jacobucci Sozzi – 2º ano EF 

“Eu aprendi que se a gente maltratar o planeta, ele vai ficar todo poluído 

de sujeira pelo chão. 

Eu também aprendi que se a gente cuidar bem do nosso planeta, todas as 

pessoas vão viver bem alegres. 

Se todos ajudarem, jogando lixo na lata de lixo certa, estaremos cuidando 

do nosso planeta e isso é muito legal para nós.

Os carros poluem o ar com muita fumaça preta, o que também polui o 

planeta.

Se a gente jogar alguns líquidos que não são permitidos nos nossos lagos, os peixes podem morrer.”

Nathalia Amary Inomata  - 2º ano EF 

Brincar é coisa Séria
O conhecimento sobre o corpo e o que é vivido nele possibilita a compreensão da existência do 

ser humano no mundo, pois é por meio do corpo que se interage, constroem-se significados, ocupam-se 

espaços e se constituem identidades individuais e coletivas. É, portanto, com base nesse pressuposto 

que se concebem as práticas corporais como linguagem.

A brincadeira é uma linguagem natural da criança. Deste modo, brincar ajuda no seu desenvolvimento 

físico, afetivo, intelectual e social, pois, por meio das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona 

ideias, desenvolve a expressão oral e corporal, reduz a agressividade, integra-se à sociedade e constrói seu 

próprio conhecimento.

Sendo assim, no 1º ano do Ensino Fundamental, os estudantes vivenciam diversas experiências lúdicas, ora através 

dos jogos simbólicos, isto é, das brincadeiras de faz-de-conta, ora participando de atividades dirigidas, nas quais alguns 

conhecimentos específicos são abordados, bem como o cumprimento de regras. Logo, a brincadeira está sempre permeada de 

aprendizagens, o que a torna essencial para o desenvolvimento integral das crianças.

“Soubéssemos nós adultos preservar o 

brilho e o frescor da brincadeira infantil, teríamos 

uma humanidade plena de amor e fraternidade. 

Resta-nos, então, aprender com as crianças.” 

Monique Dehunzelin

Professoras do 1º ano - EF

Laís Marinato Farto  – 2º ano EF

Valentina Boscardin Mendes– 2º ano EF

Erika Pedro Pagnard – 2º ano EF

Estudantes em atividade no Consa
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El Curupira
Sea como animal o ser humano muchos cazadores ya encontraron el Curupira., el protector de las florestas y de las 

playas. En esta última forma se parece a un niño con el pelo largo y rubio, que sólo posee una pierna con los pies en dirección 

contraria. No le gusta que revuelvan en la floresta sin su autorización, ni que maten los animales y platas. 

Un día un cazador encontró una familia de cerdos salvajes y los mató. Cuando él se aproximó de los cerdos, el menor 

le preguntó la razón de haber matado a todos los cerdos, si no sería capaz de comerlos todos. Tan pronto terminó de hablar, 

el cerdito cae muerto y los demás huyen para la mata. El cazador llevó el cerdo muerto para su casa, pero no tuvo coraje  

para comerlo.

Pietro Ferraresi e Amanda Pogi- 7º -EF

Salesópolis
No dia 27 de outubro, os estudantes do 6° ano foram para a nascente do rio Tietê em Salesópolis, com o objetivo de 

aprimorar seus conhecimentos sobre a água.

Saíram às 6h30min. A viagem de ônibus durou mais ou menos 2 horas. Quando chegaram na cidade de Salesópolis, 

o primeiro lugar que conheceram foi o Parque das Nascentes do Tietê.

No parque, eles conheceram Carlos, um guia de turismo que explicou para os estudantes sobre a nascente, sobre as 

diferenças da mata ciliar ao redor do Rio Tietê durante todo o seu curso e também respondeu algumas dúvidas dos estudantes.

Uma das maiores diferenças que os estudantes notaram entre a nascente em Salesópolis e o Rio Tietê em São Paulo é 

que na região da nascente o rio é limpo e na capital é sujo, sem vida e sem oxigênio.

Por volta das 13h, todos foram almoçar em um restaurante chamado Senzala. Depois que o almoço acabou, tiveram 

direito até de conhecer uma senzala de verdade.

Logo após o almoço, os 6° anos conheceram a barragem de Paraitinga e tiveram uma linda vista para as águas da 

barragem e também para a serra do mar.

Em seguida, foram à Fazenda da Roça e viram como se produzem, embalam e distribuem os alimentos que são 

cultivados na cidade de Salesópolis.

Por fim, foram embora da cidade voltando para São Paulo. Chegaram no Consa por volta das 18h. 

Estudante Rafaela Lucas Rezende  6° ano - EF

Parati
Mitos y leyendas de Paraty

Un pueblo simple, religioso y alegre no podía dejar de tener las leyendas para alimentar la imaginación de los niños 

y adultos. Se dice que las leyendas reflejan el alma de un lugar, luego, no se puede conocer Paraty, sin conocer sus leyendas. 

El origen del nombre de Paraty

Cuando Dios repartió las tierras en el mundo, le regalo un trozo a cada santo. Satanás, no ganando nada e insatisfecho,  

le preguntó:

- ¿Y para mi señor?

Dios señalando un pedazo de tierra cerca del mar y bien distante de todo, le contestó:

- Esta es Parati .

Ese trozo de tierra fu el único local que Satanás no creó problemas.

João Vítor e Victor Nogueira – 7º ano-EF

Ensino Fundamental
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Projeto de Tratamento da Informação
A disciplina de Matemática é organizada em quatro eixos diferentes: Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas 

e Medidas e Tratamento da Informação. Todos eles são trabalhados simultaneamente durante os três trimestres do ano letivo.

Durante os dois primeiros trimestres, os estudantes do 6º ano retomaram interpretação e construção de tabelas simples 

e de dupla entrada, além dos gráficos de colunas, linhas, pictóricos e de setor, também conhecidos como gráficos de pizza.

Com o objetivo de aplicar todos os conhecimentos já adquiridos sobre Tratamento da Informação e aprender mais 

sobre a coleta de dados e todas as etapas pelas quais os dados passam até se tornarem o resultado final de uma pesquisa, os 

estudantes do 6º ano realizaram uma pesquisa de opinião com todos os estudantes do 5º ano!

O projeto foi estruturado em várias etapas. O primeiro passo foi organizar os grupos de trabalho e definir o que  

gostariam de saber dos estudantes 5º ano, ou seja, escrever as perguntas e as alternativas que seriam apresentadas aos 

participantes da pesquisa.

O próximo passo foi muito interessante, pois os estudantes do 6º ano visitaram as turmas de 5º ano e aplicaram o 

questionário, ou seja, coletaram os dados da pesquisa. Voltando à sala, foi necessário tabular os dados, organizando-os numa 

tabela de dupla entrada (separando as opiniões por sexo).

Com os dados organizados em tabelas, os grupos receberam a orientação da equipe do laboratório de informática para 

construir a tabela utilizando o programa Excel e, a partir dela, construir os gráficos de colunas duplas e o de setor.

Então chegou a hora de analisar os dados coletados e devidamente tratados. Primeiro estudamos tudo o que deve 

conter uma conclusão; em seguida, os grupos colocaram a mão na massa! Analisaram a tabela e os gráficos construídos na 

informática e produziram a conclusão da pesquisa.

Depois de toda a pesquisa pronta (coleta, tratamento e conclusão) surgiu a questão: Como apresentaremos os resultados 

da pesquisa para os estudantes do 5º ano?

Foi então que os grupos voltaram ao laboratório de informática. Com a ajuda da equipe técnica, prepararam as 

apresentações utilizando o programa PowerPoint.

No final do 3º trimestre, os estudantes do 6º ano visitarão novamente as turmas de 5º ano, mas desta vez para apresentar 

os resultados obtidos com a pesquisa.

Observem os resultados da pesquisa de dois grupos:         

Pesquisa sobre meios de comunicação, realizada pelas estudantes Gabriela, Giulia e Virgínia do 6º ano C.

Fonte: Estudantes do 6º ano C do Consa.

Meios de comunicação mais usados pelos estudantes do 5º ano 

(set/2010)

Fonte: Estudantes do 6º ano C do Consa.

Pesquisa sobre a utilização do tempo livre, realizada pelas 

estudantes Isabela, Mariana e Thaís Estancioni, do 6º ano

                                                      sexo
lazer
Assiste televisão 2 3 5
Navega na internet 6 7 13
Lê um livro ou revista 1 2 3
Brinca com irmãos ou amigos 1 2 3
Outros 1 0 1
Total 11 14 25

Fonte: dados coletados pelos estudantes do 6º ano E (Consa)

totalmeninosmeninas

O que os estudantes do 5º F fazem na maior parte do seu tempo livre (SET/2010)

Distribuição por sexo dos meios de comunicação mais usados pelos 
estudantes do 5º A (set/2010) 

 

 

Fonte: Estudantes do 6º ano C do Consa. 

Meios de comunicação mais usados pelos estudantes do 5º ano A (set/2010) 

 

 

Fonte: Estudantes do 6º ano C do Consa. 

Pesquisa sobre a utilização do tempo livre, realizada pelas estudantes Isabela, Mariana e Thaís 
Estancioni, do 6º ano E. 
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Fonte: Estudantes do 6º ano C do Consa. 
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Pesquisa sobre a utilização do tempo livre, realizada pelas estudantes Isabela, Mariana e Thaís 
Estancioni, do 6º ano E. 
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Queridos estudantes, parabéns pela dedicação!

Profª Tathiana Alves de Campos

O que os estudantes do 5º ano-F fazem na maior parte do seu tempo livre (setembro/2010)

                                      SEXO
MEIOS
TELEVISÃO 1 4 5
RÁDIO 0 0 0
INTERNET 5 7 12
JORNAIS E REVISTAS 1 1 2
OUTROS 0 0 0
TOTAL 7 12 19

Meio de comunicação mais usado pelos estudantes do 5º ano A 

FONTE: ESTUDANTES DO 5º ANO A DO CONSA (set/2010)

TOTALMENINOSMENINAS

para se manterem informados (set/2010)

Ensino Fundamental
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Nas reuniões da área Matemática e suas tecnologias, sob a supervisão da orientadora e professora Luciana Rogers 

Silva, são estudadas novas metodologias para a abordagem dos conteúdos visando a alcançar certas habilidades, como por 

exemplo, “Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e 

forma na seleção de argumentos propostos como solução de 

problemas do cotidiano” (Matriz de referência para o ENEM).

Foi-se o tempo em que bastava resolver séries de 

exercícios mecânicos e repetitivos, sem uma aplicação ou 

relação com a realidade. Hoje, buscamos um ensino da 

Matemática mais dinâmico, com o uso de jogos, estudo de 

campo, softwares, estimativas, leituras de textos e artigos.

Um exemplo dessa nova abordagem foi o trabalho 

realizado pelos educandos dos 9ºs anos, ao estudarem as 

relações trigonométricas nos triângulos retângulos. Após 

o estudo dos conceitos em sala de aula, foi entregue um 

texto para leitura e discussão sobre o surgimento e uso 

do astrolábio ao longo da história e, atualmente, o uso do 

teodolito, aparelhos que servem para medir ângulos. 

  Com materiais simples, eles construíram um teodolito caseiro e, em duplas, foram a campo com o seguinte 

problema: determinar a altura de um prédio da escola através das razões trigonométricas estudadas em sala e do teodolito. 

Após a fase de medição, eles elaboraram um relatório com a descrição do experimento e as devidas conclusões.

Professora Tânia Machado D’Avila Bozzi

MATÉRIA DE CAPA

Medindo

Alturas
Inacessíveis
Uma aplicação de razões trigonométricas no triângulo retângulo

Estudantes: 
Lais Ayumi Rosa 
Patrícia Faustino da Silva

Estudantes realizando experimentos no pátio do Colégio
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Medindo Alturas Inacessíveis

Objetivo: Medir um dos prédios da escola, através das razões trigonométricas de um triângulo retângulo usando um 

teodolito caseiro criado em classe.

Materiais:

•	 Um	transferidos	de	meia	volta

•	 Uma	caneta	esferográfica

•	 20cm	de	fio	de	linha	grossa

•	 Um	clipe

•	 Fita	adesiva

•	 Etiquetas	brancas

•	 Uma	trena

Procedimento:

Para construirmos o teodolito, cobrimos com as etiquetas brancas a numeração do transferidor e numeramos os graus 

de 10 em 10, de 0º a 90º, porém começando o 0º no ângulo que seria de 90º, seguido em sentido anti-horário. Em seguida, 

retiramos a carga e as tampinhas (do fundo e da ponta) da caneta esferográfica. Colamos com fita adesiva o tubo da caneta 

sobre a base do transferidor, e depois prendemos com a fita, no centro do transferidor (no novo ‘grau zero’) o fio da linha com 

o clipe pendurado. Com o teodolito pronto, conseguimos medir o ângulo que forma quando olhamos para algum objeto mais 

alto e inacessível.

Para medirmos a altura do prédio, minha dupla se posicionou a certo ponto distante do pré e, em seguida, medimos 

com a trena a distância entre os dois. Depois estimamos a altura do prédio.  Em seguida, minha dupla olhou para o orifício da 

caneta até enxergar o topo do prédio e, enquanto isso, observamos o grau que o barbante se posicionava. Depois, medimos a 

altura do chão até os olhos.

Dados coletados: 

•	 Distância	entre	a	pessoa	e	o	prédio:	1,35	metros.	

•	 Altura	estimada:	15	metros.	

•	 Grau	que	o	barbante	apresentou:	85	graus.	

•	 Altura	do	chão	até	o	olho:	1,47	metros.

Exemplo de um relatório

Representação gráfica:

Tangente de 85º segundo a tabela trigonométrica  dos ângulos  agudos = 11,4

Tg 85º = X/1,35 = 11,4

Multiplicando em cruz fica: 

X . 1 = 11,4 . 1,35

X = 15,39

Agora, somamos X com a altura do chão até o olho, para dar a altura relativamente aproximada do prédio:

15,59m + 1,47m = 17,06m ou seja, +/- 17m10m.

Conclusão:

Concluímos então, que a altura do prédio foi calculada certa, pois estimamos no começo, que ele tinha mais ou menos 

15m e, no final, vimos que ele tem aproximadamente 17,10 metros, uma altura aproximada a nossa expectativa.

Estudantes Patrícia Faustino da Silva e Lais Ayumi Rosa – 9º ano – EF

MATÉRIA DE CAPA

Teodolito feito em aula
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Ensino Fundamental
Projeto sobre a Dinâmica do Relevo Terrestre

Os estudantes do 6º ano (inclusive nossos irmãos) prepararam uma exposição com vídeos, jogos e maquetes interativas. 

Todos estavam muito empenhados nas apresentações e mostraram um grande conhecimento sobre o assunto. Apesar da pouca 

idade, conseguiram passar de forma simples e clara informações que nos serviram como base para o estudo da formação do 

relevo terrestre.

Eles produziram trabalhos muito bonitos e divertidos que garantiram o sucesso do projeto. Foi uma experiência única e 

interessante, que mostrou a capacidade, aplicação e seriedade das turmas. Sem contar que ajudou muito nas nossas atividades 

de avaliação. Parabéns pessoal!!!!!

Lara Sant ‘ Anna - irmã da Giulia Sant’Anna -6º B  
Felipe Saad Mauad - irmão do Fernando Saad Maud -6º B - 2ºA – Ensino Médio

Conhecimento não tem Idade....

No final do 1º semestre, Elisa, Professora de Geografia, propôs um projeto sobre o relevo terrestre. Durante as férias 

de julho, os estudantes tiveram a oportunidade de produzir uma maquete, vídeo ou jogo sobre os temas sugeridos. O objetivo 

do trabalho seria relembrar aos estudantes do 2 º ano do EM conceitos vistos por eles na antiga 5ª série, quando eles tinham 

mais ou menos a nossa idade. Esses conceitos seriam necessários para que eles aprofundassem o assunto sobre dinâmicas do 

relevo terrestre. Nós, estudantes do 6º ano, seríamos os professores dos “grandes”.

No dia marcado, preparamos uma sala ambiente com todos os trabalhos. A sala ficou muito interessante e atraente. 

Após assistirem a um vídeo introdutório sobre o tema, os estudantes do 2º ano do EM puderam “ brincar” com as maquetes 

interativas e os jogos confeccionados por nós.

Durante as explicações, alguns estudantes do 6º ano ficaram com medo e vergonha, porque era uma experiência  

muito diferente.

No final, deu tudo certo! A professora e os estudantes do Ensino Médio gostaram bastante. Juntos, todos estes trabalhos 

cumpriram seu objetivo, esclarecendo não somente a turma do 2º ano, mas também reforçando o que nós aprendemos durante 

as aulas.

Os estudantes do 6º ano se sentiram honrados em participar desse projeto e explicar o tema para o Ensino Médio. Foi 

muito legal!

Julia Helena Tavarella Tabach, Gabriel Teixeira, Lara Chaves e Bruno Blum Fonseca - 6º D

Artigo de Opinião - Pensando no Jovem Abandonado

Certo dia, passeando de carro com meus pais, um garoto que estava parado no farol veio pedir esmola. Não fiquei 

chocada, não fiquei em pânico, só acenei com a mão em sinal negativo. O garoto, acostumado com a resposta, apenas agradeceu 

e se virou para outro automóvel, com o intuito de desta vez não ver seu pedido negado. Não por fazer um mau malabarismo 

com as bolinhas, mas o pobre menino, e muitos outros por aí, são discriminados pela população devido ao preconceito. As 

pessoas, ao olhar para eles, veem roupas rasgadas e sujas, uma cor de pele escura e uma cara cansada, de garotos que queriam 

apenas ser crianças e correr pelas ruas.

Muitos desses jovens não têm família, amor de mãe, uma casa para morar e refeição para satisfazer sua fome. 

Abandonados e sem rumo, entram no mundo da marginalidade. Roubam para viver, pois sabem que se o não fizerem, poderão 

morrer nas ruas.

Como brasileira, percebo que nosso país apesar de um desenvolvimento razoável, não consegue combater a pobreza. 

Escrevendo esse texto, me lembrei de uma música que diz: “Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais 

pobre”, do grupo As Meninas. É exatamente o que acontece no país: os ricos tendem a enriquecer, enquanto os pobres, “perdem” 

o pouco que têm. 

Lendo o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, percebi o verdadeiro sentimento desses jovens. O livro relata o dia 

a dia de um grupo de adolescentes delinquentes, os quais possuem mentalidade de adulto. Eles têm noção do perigo, das 

conseqüências, da sexualidade. E possuem também, ideias brilhantes para a realização de furtos. Por serem excluídos da 

sociedade, vivem num trapiche e encaram a vida como uma dificuldade. No entanto, semelhante problema não os abala, 

fazendo com que tornem cada assalto e cada noite em uma diversão.

Os Capitães da Areia, durante a época da varíola, fugiam dos fiscais da saúde com medo de serem enviados ao Sanatório. 

Este é descrito no livro como um lugar horrível, em que as crianças apanham toda hora, são mal alimentadas e mal tratadas. 

Em um diálogo entre Pedro Bala (chefe do grupo) e o padre José Pedro (amigo), Bala diz: “Tu sabe, padre, que ninguém volta 

do lazareto. Ninguém volta.”

Acredito que isso já responde a todas as perguntas. Mas será que atualmente os chamados reformatórios continuam 

do mesmo jeito? Foi esta dúvida que procurei esclarecer. Durante a pesquisa, encontrei a Fundação Casa, antiga FEBEM. Pelas 

imagens, vi um quarto colorido e bem arrumado, lençóis novos... E pensei... Mas os dormitórios são tão organizados e bonitos?

O problema é que não conseguimos encontrar tudo o que precisamos na internet! Apenas o que é divulgado pela mídia, 

nada além disso. Imagens comprometedoras não são publicadas. Por isso, não tenho certeza de que a Fundação Casa seja tão 

boa quanto é dito no site.

Atualmente, muitos jovens seguem o caminho das drogas. Roubam para conseguir dinheiro, comprar drogas e bebidas 

alcoólicas, com o objetivo de encontrar uma satisfação que a vida ainda não ofereceu.

No livro, os adolescentes roubam e usam o dinheiro obtido para comprar comida para os membros do grupo, o que não 

acontece nos dias de hoje, pois tudo se transforma em pedras de crack.

O mundo mudou, as pessoas mudaram e a tecnologia está evoluindo. Cada passo que nossa civilização dá é muito 

importante. Como será o futuro? Como será que resolveremos o problema de desigualdade social? Ou, por que não o resolveremos?

Mariana Zonta D’Ávila – 9° ano-EF



36 37

Ensino Fundamental

Texto Dramático
“O teatro é a poesia que sai do livro e se faz humana.”  

(Federico García Lorca)

Os estudantes dos 8ºs anos do Ensino Fundamental experimentaram uma maneira diferente de pensar a nossa realidade 

social e existencial – em seus problemas, desafios e avanços – a partir de uma proposta de atividade desenvolvida na disciplina 

de Língua Portuguesa.

Estudar o texto dramático seria cumprir com o conteúdo pertinente à série. Mas, como abordar este conteúdo de modo 

que ele transcenda os limites da sala de aula? Este é o nosso constante questionamento e o princípio que norteia o nosso fazer 

pedagógico. 

Como resultado temos a trabalho a seguir. Desenvolvida em três etapas, a produção do texto dramático compreende a 

leitura de diversas manchetes de jornais, a identificação de aspectos da nossa realidade social que poderiam ser transformados 

em conflitos no âmago de um texto, a criação concreta da protagonista deste conflito – com direito a entrevista realizada pelos 

colegas – e a escrita do texto – aplicação prática de todos os conhecimentos adquiridos sobre o gênero textual estudado.

O incrível é como uma atividade, aparentemente banal, transforma-se num espaço de auto-conhecimento e de interação 

-  no confronto de valores e ideias – que refletem as experiências destes estudantes. Mais que uma atividade ‘para nota’, um 

exercício do pensar e do aprender, entre professor e estudante, no espaço mágico em que pode se transformar a sala de aula.

Professora Isabele Veronese

O Ingresso
Duas meninas estão em uma bilheteria, esperando na fila para comprar ingressos para assistirem a um show sertanejo 

em São Paulo.

MOÇA QUE VENDE INGRESSOS - Só tem mais um ingresso!

JUÇARA – (olhando no rosto da moça muito irritada) Eu estou aqui desde as cinco horas da manhã. Eu mereço esse 

ingresso! (Fala com um tom de brava)

HELITA - Pelos meus cálculos matemáticos, quem vai ganhar esse ingresso sou eu! (aponta para sua cabeça como 

se estivesse pensando)

MOÇA QUE VENDE INGRESSOS – (muito irritada com as duas) Eu não posso fazer nada. Você aí, gordinha, decide 

logo quem vai entrar no show.

JUÇARA – (olha bem para o rosto de Helita e num tom sarcástico) Então já está decidido. Eu vou ficar com o ingresso. 

E não me chame de gordinha!

HELITA - Você não manda em nada garota! (olha para a moça e vira de costas para Juçara)

JUÇARA - Relaxa menina! Você está muito estressada. Quer um chocolate? (Tira uma barra de chocolate do seu bolso 

e começa a comê-la)

HELITA – Não, obrigada! E pra sua informação eu tenho um nome! Me chamo Helita, sua gorda!

JUÇARA - Mas eu não sabia! E já disse que não quero que me chame de gorda. (Fica irritada e continua comendo 

o chocolate)

MOÇA QUE VENDE INGRESSOS - Então, já decidiram quem vai ficar com o ingresso? Já vai começar o show! (Fala 

apontando para o relógio)

JUÇARA - Sim! Sou eu, porque sou a pessoa ideal.

HELITA – (quase batendo em Juçara) Quem disse? 

JUÇARA - Eu mesma! (diz com muita arrogância)

Enquanto as duas meninas ficam discutindo, aparece um homem.

HOMEM – (calmamente olha para a moça e diz) Moça, eu gostaria de comprar um ingresso para o show.

MOÇA QUE VENDE INGRESSOS – (com um ar de satisfação e um belo sorriso no rosto) Está aqui. Bom show!

Juçara e Helita olham para trás e veem o homem entrar no show. Ficam muito desapontadas. E a moça que vende 

ingressos dá boas gargalhadas.

JUÇARA - Por que você vendeu o ingresso para ele? (Fala com uma cara de dúvida)MOÇA QUE VENDE INGRESSOS 

– (fala num tom irônico) Ele foi mais rápido e eu não tenho o dia inteiro para ficar ouvindo vocês discutirem. (rindo) Ele foi 

muito mais esperto.

HELITA - Mas...

MOÇA QUE VENDE INGRESSOS - Nada de “mas”! Adeus!

         A moça fecha a bilheteria e as meninas vão embora.

Samanta Stocco Andrade e Gian Franco Gazzillo Pestana - 8º ano - EF

www.espacofun.com.br - Av. Dos Carinás, 275 - Moema - Fones: 5049.2949 / 5093.1123

Torre, Barco Viking, Bung Jump, Arvorismo, Brinquedão, Zoopa, Mini Quadra, 

Simulador de Montanha Russa, Air Boy, Wii, Área Baby e muita diversão!!!

UMA NOVA ESTRELA EM MOEMA!!!

Crianças 

até 1
2 anos 

não pagam
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Estudantes em aula de RobóticaParticipar das Aventuras Robóticas no Consa, 
está cada vez mais Divertido

O Consa, em parceria com a Lego Education, trouxe para o 

colégio mais uma iniciativa inovadora. Trata-se do Programa Lego 

Líder ,no qual crianças de 10 a 15 anos , a cada semana, deparam-

se com um novo desafio.

De uma maneira divertida a 4 FUTURE , empresa educacional 

certificada pela LEGO EDUCATION, conduz as aulas ensinando 

conceitos de liderança  e empreendedorismo, utilizando a robótica e 

a informática, como principais meios para desenvolver  habilidades, 

tais como: raciocínio tecnológico, trabalho em equipe, pró-atividade 

na solução de problemas e tomada de decisões no mundo atual. 

A cada semana os estudantes se reúnem em uma aula  

de 1h40 para enfrentar um novo desafio. A cada desafio, uma  

nova motivação.

As turmas, de até 12 alunos, são divididas em grupos de 

03, onde cada estudante assume um papel, que pode ser Construtor, 

Programador ou Líder da equipe. 

Ao final de  cada aula, os estudantes apresentam a solução 

para o desafio proposto que é documentado pelo professor, através de 

fotos e vídeo que são enviados para os pais  para que acompanhem 

a evolução dos seus filhos em sala de aula.

A diversão continua durante todo o semestre e, ao final 

do curso, os estudantes recebem um certificado emitido pela Lego 

Education e uma medalha com a cor da aventura tema do semestre.

A próxima aventura é a POLAR TREK, aventura no gelo, 

que iniciará em fevereiro.

Equipe Robotics Adventure

Para maiores informações e matrículas, acesse 
o web site do Colégio.

Resenha Crítica 

O que você vai ler
Você lerá uma resenha que compara o livro e o filme, O menino do pijama listrado, obras que abordam uma visão 

muito interessante sobre o nazismo, isto é, a visão de duas crianças. O livro foi escrito por John Boyne e o filme dirigido por 

Mark Herman.

Ensino Fundamental

Visão Inocente Aumenta Crueldade do Nazismo
Tanto o livro, quanto o filme, O menino do pijama listrado, abordam 

uma visão muito interessante sobre o nazismo, o “olhar” inocente de duas 

crianças  em meio a crueldade da guerra.

Em plena Segunda Guerra, Ralf, pai do Bruno, é ordenado a se mudar 

de Berlim junto com a família, para comandar um campo de concentração. 

No começo, o garoto de oito anos, Bruno, não gostou muito da mudança, 

pois não tinha amizades, não ia à escola e também não  tinha o que fazer 

na nova casa em Haja Vista. Como gostava de brincar de explorar, acabou 

encontrando um menino judeu, de sua idade, Shmuel, que estava preso no 

campo de concentração. Os dois começam uma linda amizade, “proibida”, 

em meio ao preconceito e à barbaridade da guerra, divididos por uma cerca.

Apesar de abordarem o mesmo tema, a história do livro é mais 

completa. Conta com mais fatos, detalhes, mas o filme é envolvente pois 

apresenta imagens e é mais curto.

O livro desenvolve melhor os acontecimentos, mas o filme os 

apresenta com objetividade, pois conta com a ajuda das imagens, o que o 

deixa muito interessante e não cansativo. Além de tudo, o filme tem uma 

vantagem, as características do livro não superam as imagens.

Embora pareça mais atraente assistir ao filme, uma obra não 

substitui a outra, pois o livro faz com que a pessoa entre no universo da 

literatura e o filme apresenta uma bela seleção de imagens.

Na dúvida, é recomendável para quem gosta de exercitar a imaginação, 

a leitura do livro, já para quem gosta de imagens, é recomendado que 

assista ao filme.

Anderson de Lucca Venturini – 9º Ano EF

Ilustrações:

Ana Clara Di Sessa Vital, Beatriz de Paula Rocha, Beatriz Pacheco 

Couto Gonzalez Frontana, Camila Pantalena Aliprandi e Cássia Marques 

Esteves
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CCA faz Mostra de Artes 
A experiência artística é uma ferramenta importante na construção de sentidos e uma forma potente de entender e 

modificar a vida.

Neste ano, os estudantes do CCA - Cultura Corporal e Artística- tiveram a oportunidade de estudar, pesquisar e 

experimentar livremente esta super-realidade chamada ARTE, e apresentaram uma pequena amostra dos inúmeros desafios 

que foram propostos em 2010.

O evento contou com participações de Música, Teatro, Dança, além de uma bela exposição de artes visuais que acolheu 

a todos os que vieram ao auditório do Consa.

O resultado apresentado foi a manifestação de um processo detalhado e rico, no qual os estudantes se debruçaram 

sobre linguagens, temas, técnicas, enfrentando dificuldades que se diluíram diante da plateia atenta e amiga.

Um presente feito para e por nossos estudantes.

Professor Abel Lopes Xavier

Ensino Fundamental

“O objetivo mais alto do artista consiste em exprimir na fisionomia e nos movimentos do corpo as paixões da alma”.

Leonardo da Vinci
Obras expostas na entrada do teatro do Consa
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Festival do Minuto do Consa: 
a Arte e o Conhecimento a serviço da inovação

"Num filme o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação."

(Charles Chaplin)

Senhoras e senhores, ajeitem-se em suas poltronas que o filme vai começar! É isso mesmo! O Consa traz às telinhas 

mais uma proposta pedagógica que integra arte e conhecimento a fim de promover uma aprendizagem significativa e inovadora.

Os estudantes do 2º ano do Ensino Médio, orientados pelos professores da área de Códigos, Linguagens e suas Tecnologias, 

deram vida ao Festival do Minuto do Consa!

O Festival do Minuto foi criado no Brasil em 1991 e é, hoje, o maior festival de vídeos da América Latina. Desde 2007 

o Festival tornou-se permanente, recebendo filmes on line e premiando os melhores trabalhos. Todos os vídeos – que devem ter 

apenas um minuto de duração – são avaliados por uma equipe de curadores e, só então, publicados no site oficial.

O Festival do Minuto é, portanto, a inspiração para o Festival do Minuto do Consa, que em 2010 honrou-nos com sua 

primeira exibição.

Das Cenas Cotidianas para a Telinha...

O Festival do Minuto do Consa é fruto de um trabalho desenvolvido em sala de aula 

pelos professores da área de Códigos, Linguagens e suas Tecnologias.

Para chegar ao produto final, os estudantes deveriam cumprir algumas etapas. Partimos 

da leitura das obras “Germinal”, de Émile Zola e “O cortiço”, de Aluísio de Azevedo. Os critérios 

de análise literária foram aplicados de modo que os estudantes fossem capazes de perceber 

semelhanças e diferenças entre as obras e avançar, extraindo destas aspectos existenciais e 

sociais que permeiam a nossa sociedade.

Tais aspectos deram origem aos vídeos. Mantendo uma relação de eixo temático com 

as obras, os estudantes deveriam reconstruir esta realidade por meio de um vídeo-arte ou um 

de vídeo-narrativo, produto final que se tornaria matéria-prima do Festival do Minuto do Consa!

Aos estudantes, nossos agradecimentos pelas incansáveis horas de trabalho dedicadas 

a um projeto que nos encanta os olhos e nos cobre de reflexão!

E para você que ficou com água na boca e deseja visualizar os trabalhos de nossos 

estudantes, prepare a pipoca e acesse a Revista Eletrônica do Ensino Médio. Lá você encontra 

os vídeos vencedores do Festival.

Professora Isabele Veronese

Ensino Médio

Estudantes (da esquerda para a direita):

Raquel Morais Simoso

Breno Machado Gomes

Guilherme Rozante Haddad

Ricardo de Paula Rocha

Estudantes (da esquerda para a direita):

Rodrigo Salgado Henrique Stella

Felipe Falcão Pereira

Augusto Rodrigues de Oliveira
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Ensino Médio

Haz tu parte, que yo te ayudaré 
(texto em espanhol)

En cualquier momento en que pensemos sobre los deberes de una institución cristiana, llegamos a una conclusión mayor 

que nuestra reflexión inicial: más que formar alumnos, hacer oraciones o argumentar sobre temas bíblicos, la cristiandad nos 

inspira a practicar el amor al prójimo. Si eso es razón de orgullo, Consa no pierde para ninguna otra organización o institución, 

pues sus actos de caridad son memorables y ejemplos para los aprendices. El testigo más grande de todo es la reciente ayuda 

dada a los niños de “Centro Franciscano de Acolhimento”, el CFA, pues con el apoyo de los alumnos del primer año de secundaria, 

(1º E.M);  están teniendo un motivo más para continuar viviendo y siguiendo adelante. El método usado fue simple, pero muy 

eficiente: los alumnos hicieron juegos diversos para que los chicos pudieran aprender la lengua española, juegos como de 

memoria, sopa de letras etc.; .Así,  con diversión e interacción, los niños ahora tienen el aprendizaje que antes no tenían. La 

cristiandad promovida en Consa lleva la sociedad a su evolución. Como escrito en la Biblia: “Haz tu parte, que yo te ayudaré.” 

¡Consa hizo y hace su parte!

Estudante João Lorenzi – 1º série EM 

Visitas al CFA
 La ACF tiene un trabajo muy bonito, que es ayudar 

a los chicos,  dándoles comida,  lugar para que jueguen, ayuda 

en las asignaturas y lo más importante, amor y cariño. En uno 

de estos lugares, el Centro Franciscano de Acolhimento – CFA – 

toda la asistencia es gratis, una vez que parte de la mensualidad 

que el alumno de Consa paga es destinada a eso.

 Además del apoyo financiero, Consa ha 

proporcionado a sus estudiantes,   la oportunidad de visitar 

el CFA y contribuir en sus actividades. Las visitas agrandan la 

compasión, la solidariedad y el sentimiento de amor, interfiriendo 

de manera positiva en la formación del carácter de los alumnos.

 Mi experiencia con los chicos fue maravillosa. En la entrada ya se veía “Bienvenidos Consa” y en la salida no faltaron 

abrazos y besos de despedida. Yo no tenía ganas de salir de allá. Además, las visitas me hicieron súper bien,  pues mejoraron 

mi humor,  aunque fuese viernes por la tarde y yo ya estuviese cansada. 

 Pienso que todas las escuelas, instituciones y cosas 

parecidas deberían tener acciones como esas y cuidar a nuestros 

niños. Si eso ocurriese, los jóvenes y los chicos no quedarían 

más en las calles aprendiendo cosas inadecuadas, o sea,  les 

es dada una oportunidad para que tengan un futuro mejor.

Amanda Boery Balthasar da Silveira – 1º série EM 

 

O Esforço da Dança
Sou aluna da Escola Municipal de Bailado e curso o sexto ano. A Escola Municipal de Bailado, fundada em 1940, no 

início, se propunha a preparar bailarinos para apoiar as grandes óperas realizadas na cidade. Porém, nos dias de hoje, tem o 

objetivo de formar profissionais na área da dança. O curso se constitui de oito anos de muito esforço e dedicação. São poucos 

os que ficam até o final. A Escola se localiza embaixo do tão famoso Viaduto do Chá, no centro da cidade, uma região muitas 

vezes esquecida pelos moradores de São Paulo e muitas vezes criticada pela sua imagem.

Ingressei na Escola quando tinha 10 anos de idade e estava na quarta série do ensino fundamental no Consa. Duzentas 

meninas disputavam quarenta vagas para iniciar o primeiro ano do curso, por isto passei por uma seletiva muito rigorosa. 

A Escola oferece mais que o Ballet Clássico, oferecendo também aulas de Danças Folclóricas, Música, Criatividade, História 

da Arte, Conscientização Corporal e Dança Moderna. Do primeiro ao terceiro ano, a frequência das aulas vai aumentando 

gradativamente, começando por duas vezes por semana, depois três vezes, até que no terceiro ano temos aulas todos os dias. 

Todos os anos os estudantes são avaliados por uma banca examinadora de profissionais vindos de outras instituições de artes, 

que decidem se os futuros bailarinos estão aptos a prosseguir.

No terceiro ano, as alunas iniciam com as sapatilhas de ponta, que são sapatos com um gesso que sustenta as 

bailarinas, criando uma imagem de flutuação e leveza. A partir do quinto ano, a Escola Municipal de Bailado oferece, diante de 

uma avaliação, a oportunidade de ingressar no Corpo de Baile Jovem-CBJ, para o qual eu tive a felicidade de ser aprovada. A 

minha participação no CBJ exige cinco horas de treino diário. Nos períodos de espetáculos, ensaiamos nos domingos e feriados.

A dança é fundamental na minha vida. Acredito que Deus se expressa por muitos meios e um deles é a dança. O 

esforço é muito grande para conciliar o Consa com a Escola Municipal de Bailado, mas tudo na vida se alcança com esforço, 

dedicação, e amor.

Rafaela Patura Fang Burian 1ª série - EM

Estudantes e professores reunidos no CFA
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Ensino Médio

Show de Física
– E aí pessoal, vamos à USP ver o Show de Física?

– Como assim, show? O que vai ter lá? – Muitos perguntaram, como era de se esperar.

– Um show... de Física! – Fiz suspense. A reação foi imediata:

– Tá brincando, né?  Meu colega da outra escola foi e disse que levou um choque. Vão dar choque na gente, prô?

– Opa! Eu tô nessa! Alguns responderam...

– Eles chamam a gente pra subir no palco? Então tô fora... já pensou? Os mais tímidos manifestaram...

– Tem palco? Atores e tudo? É uma história? Os mais ansiosos já queriam saber o fim... 

Ufa! Que sufoco... mas eu sabia que a ansiedade cresceria. – Calma, pessoal, o Show de Física é um pouco de tudo 

isso e muito mais! Vamos lá, vou explicar, mas não vou contar tudo...

– É isso aí pessoal, preparem-se porque vai ter choque sim! E muita energia, porque afinal, estaremos lá para participar! 

Vai ser show de bola, ou melhor... show de Física!

Professora Cristiane Tavolaro 

Meu nome é André Ferreira, tenho 16 anos, estudo no Consa desde os 11 e jogo basquete desde meus 9 anos.

Quando se tem 3 anos, todo mundo ganha uma bola de futebol, eu ganhei uma de basquete. Acho que foi por isso que 

eu comecei a jogar basquete. Hoje eu jogo no Esporte Clube Pinheiros, na categoria infanto juvenil (nascidos em 1994); e às 

vezes na categoria cadete (nascidos em 1993). Tenho treino praticamente todo dia, menos terça-feira, inclusive em finais de 

semana e feriados. Fico no clube das 14h às 22h.

Estou no segundo ano do ensino médio, e tenho aulas às terças-feiras até as 17h e às quintas-feiras até ás 16h10min. 

Por isso, eu acabo chegando atrasado nos treinos de quinta. O dia em que eu chego mais cedo em casa é terça, às 19h, porque 

eu faço inglês às terças e sextas, logo depois da aula.

Até o ano passado, meus dois deveres andavam juntos sem problema, mas esse ano tudo ficou mais complicado. Tendo 

que tirar nota 6 em todos trimestres, provas de 100 minutos que valem metade da nota no boletim e fazendo dois treinos por 

dia. Além da pressão que meus pais fazem sobre mim com relação a dar conta da escola (fazer as lições, prestar atenção nas 

aulas, tirar notas boas, etc.). O clube também me pressiona, pois tenho que treinar e jogar bem.

No ano que vem, tudo vai se complicar mais ainda, porque eu 

penso em fazer medicina e não quero parar com o basquete. Quanto 

mais velho, maior é a cobrança. Então, em 2011 terei que organizar 

mais ainda meus horários, porque a carga horária da escola vai aumentar, 

a dos treinos vai aumentar e vou ter que estudar mais. Para piorar, o 

campeonato do próximo ano é o estadual; portanto, quando os jogos 

forem contra times como Franca, Limeira ou Mococa, viajaremos nos 

finais de semana, reduzindo meu tempo para estudar.

Estudante André Vitor dos Santos Ferreira – 2ª Série-EM

O  BASQUETE 
em Minha Vida
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Celfran
Esporte também é Terapia

Além de ser extremamente saudável para o corpo, o esporte é um ensaio para a própria vida. Ali, entre bolas, tênis, 

chuteiras, quimonos, a criança vai rir, comemorar, chorar, cair, levantar, enfim, entrar em contato com as emoções e aprender 

a lidar com elas. O esporte proporciona uma série de situações e vivências ricas, como o convívio, o esforço em equipe e 

a disciplina. "Pelo fato de trabalhar estes e outros aspectos, o esporte ajuda a criança a se desenvolver de várias maneiras, 

respeitando suas características. Também tem uma faceta lúdica muito forte: é como um jogo com regras, e as crianças adoram 

jogar, o que facilita muito seu entrosamento", lembra Adriana.

Ao matricular seu filho na escola ou academia, explique o porquê de estar incluindo o esporte em sua rotina. Sabendo 

qual é a dificuldade de seu filho, o professor - ou treinador - poderá observá-lo e ajudá-lo a começar. "Muitas vezes, o grupo 

rejeita a criança tímida ou a agitada demais. Nessa hora, a intervenção do professor vai ser fundamental. Além disso, 

existem metodologias específicas para promover a harmonia do grupo, que podem ser utilizadas", avisa Adriana Gomes. 

"Mas jamais confunda esporte com psicoterapia - até porque um não dispensa a presença da outra. Terapia sempre traz 

autoconhecimento e, dependendo do caso, é indispensável. Esporte é um apoio e, em geral, um grande coadjuvante para o  

acompanhamento psicológico." 

Confira e selecione as atividades de acordo com o perfil de seu filho: 
Tímido. Uma criança que pouco fala. Quando o faz, quase não se ouve o que ela diz. Na escola, dificilmente faz perguntas 

ou se coloca em evidência. Enquanto os colegas estão se esbaldando com a bola, ela está parada - embora, por dentro, morra 

de vontade de participar. Atividades sugeridas:

•Todos	os	esportes	coletivos	(futebol,	vôlei,	basquete,	handebol,	etc.),	pois	promovem	a	socialização	entre	o	time,	facilitam	

o relacionamento entre os colegas e a interatividade. Numa equipe, a criança tímida vai ouvir e ser ouvida. Seu desempenho 

será percebido e ela poderá mostrar seu valor, sentindo-se, assim, mais segura. E, o principal, vai se sentir participante.

Agitado. Tem energia de sobra e precisa gastá-la. Isso não implica sobrecarregar a criança com mil atividades: resolveria 

um lado da questão, mas traria outros problemas, como o estresse. De maneira criteriosa, é possível programar uma semana 

em que a escola e o período em casa se mesclem com algumas atividades físicas - claro, se for viável financeiramente. Natação 

(duas vezes por semana) e judô (uma vez), ou natação (duas vezes) e futebol (uma vez) são bons exemplos de como montar a 

carga horária de seu filho. Caso contrário, uma única modalidade três vezes por semana já traz resultados.

•Além	de	"queimar"	a	energia	que	tem	de	sobra,	baixar	o	ritmo	acelerado	e,	com	isso,	se	sentir	mais	tranquilo,	seu	filho	

vai aprender a esperar sua vez e, por tabela, controlar a ansiedade. Terá de se submeter, sem contestar, às regras. Ou seja, hora 

de jogar, jogar; hora de parar, parar; hora de esperar, esperar.

•Nessa	linha,	uma	boa	partida	de	futebol	faz	maravilhas.	Uma	dose	de	concentração	e	controle	emocional	também	

podem abrandar um temperamento agitado. Explica-se: a criança muito ativa tem dificuldade de parar para prestar atenção 

no que quer que seja. Se prosseguir dessa maneira, crescerá uma pessoa que pouco se conhece, já que nunca se concentra 

nos próprios desejos e sentimentos.

•A	natação	desenvolve	a	concentração,	pois	exige	sincronia	nos	movimentos	de	braços,	pernas,	cabeça	e	respiração.	

A criança estará sozinha, atenta a seu corpo.

•O	balé	também	produz	bons	efeitos	sobre	a	menina	agitada	-	pela	disciplina	e	pelo	trabalho	de	concentração.

Agressivo. Uma criança temperamental, que vive desafiando adultos e outras crianças, volta e meia tem crises de raiva 

e briga. Talvez seu filho precise, no momento, de disciplina e noções de limite.

•O	judô	e	a	capoeira	se	baseiam	no	equilíbrio	entre	o	corpo	e	a	mente	e	no	princípio	da	não-violência	-	em	japonês,	judô	

significa caminho da suavidade. Além dessas lutas, outras artes marciais, como o caratê, podem ajudar seu filho a canalizar a 

agressividade e a desenvolver o autocontrole.

Dispersivo. É difícil que alguma coisa prenda sua atenção por muito tempo. Uma cabecinha sempre no mundo da Lua 

pode voltar à Terra se for exercitada para se concentrar.

•A	natação	é	um	dos	esportes	que	mais	exigem	concentração	para	realizar	os	movimentos	no	instante	exato,	com	a	

respiração correta. Por isso é uma atividade indicada para crianças distraídas.

•Na	mesma	medida,	o	tênis	desenvolve	a	concentração.	Enquanto	estiver	na	quadra,	seu	filho	estará	com	a	atenção	

voltada para a bolinha, o posicionamento do próprio corpo e a movimentação do adversário.

•A	ginástica	olímpica	também	pode	ser	outra	boa	opção:	a	harmonia	do	esporte	depende	da	precisão	dos	movimentos,	

que só é possível com extrema concentração.

Bibliografia: Esporte e Saúde XII edição 

Professor de Esportes Renato Kono

Encerramento da Liga de Esportes Escolares
A participação na Liga de Esportes Escolares 2010 foi coroada de êxito. Parabenizamos as equipes sub11, sub12, 

sub13 e sub14. Confira os resultados e prêmios individuais.

 
SUB11 - Campeã Invicta Série Ouro

SUB12 - 3º Lugar Série Ouro

SUB13 - 4º Lugar Série Ouro

SUB14 - Campeã Série Ouro

SUB17 - Olimpíadas Regina Mundi - Campeã

Equipe de Esportes Celfran Consa das modalidades 

 Técnico: Carlos Eduardo Moreira (Kadu Moreira)

Auxiliar: Daniel Amaral

Auxiliar: Guilherme Serralheiro

Auxiliar: Kamila Richiero

Auxiliar: Renato Kono

Nossa equipe sub12 venceu o Dante por 5 x 2 e ficou com o troféu de 3º Lugar da Liga Escolar

Nossa equipe sub14 se tornou Campeã ao vencer a equipe do Salesiano nos pênaltis por 4 x 3

Agradecemos o apoio de todos que contribuíram para essas conquistas.

Instrutor Carlos Bernardino
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Catequese: Caminho de Preparação para o Encontro com Jesus na Eucaristia

“A seguir, Jesus tomou um pão, agradeceu a Deus, o partiu e distribuiu a eles, dizendo: ‘Isto é o meu corpo, que é dado 

por vocês. Façam isto em memória de mim.’ Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: ‘Este cálice é a nova 

aliança no meu sangue, que é derramado por vocês’”. (Lucas 22,19-20)

Com o desejo de contribuir para que os adolescentes conheçam um pouco 

mais sobre a fé e sobre Jesus Cristo, a Pastoral do Consa oferece aos estudantes 

os momentos de Catequese. Ao longo deste ano, vários estudantes se prepararam 

para um encontro importante com Jesus que ocorre na Eucaristia. O próprio Jesus, 

como lemos acima, afirmou que se faz presente no pão e no vinho Consagrados na 

Celebração Eucarística, pois seu desejo é caminhar ao nosso lado, fazer parte da nossa 

vida e ser alimento que nos sustenta na fé, na prática do bem e na construção da paz.

Para o cristão, encontrar-se com Jesus e recebê-lo na Eucaristia é algo 

fundamental. É neste encontro que ele descobre o sentido da sua vida e busca 

compreender como viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo os ensinamentos 

de Jesus e imitando suas ações. A Catequese, por meio da oração, da partilha, 

da orientação, da leitura e das atividades, auxilia os adolescentes a se preparar e 

compreender melhor este momento.

A estudante Giovana Lioi, do 6º Ano, destaca: “Quando comecei o curso 

de Catequese em 2009, pensava que os encontros teriam como objetivo aprender mais sobre o catolicismo e que logo faria a 

Primeira Eucaristia. Mas, depois de alguns meses, percebi que a Catequese não era só para aprender sobre a nossa religião. 

Conheci a pessoa de Jesus Cristo e seus ensinamentos para o povo”.

Porém, os ensinamentos proporcionados pela Catequese não pretendem ser apenas teóricos, mas visam ser um convite 

à mudança de vida. De acordo com a Giovana: “cada vez que ouvia um ensinamento diferente, aprimorava mais as minhas 

ações com as outras pessoas, entendi que com a ajuda de Deus os desafios tornam-se mais fáceis. Com o passar do tempo, 

comecei a ir à Igreja com minha família construindo um hábito que quero continuar realizando pelo resto da minha vida”.

A Rafaela Cury, também do 6º Ano, por meio do seu testemunho nos ajuda a compreender o processo que vai acontecendo 

nos encontros de Catequese: “Quando comecei a fazer Catequese aqui no Consa, achei que só iria ser mais uma aula da escola, 

com mais matéria para estudar. Depois que terminei o primeiro ano, percebi que era bem diferente do que esperava. Nos 

encontros, os Catequistas nos orientam a seguir os passos de Jesus Cristo”.

Tanto a Giovana como a Rafaela recordam com alegria o dia da Primeira Eucaristia, reconhecendo e sentindo a presença 

de Jesus na hóstia Consagrada.

Cabe destacar a importância do incentivo, do 

acompanhamento e do exemplo dos pais, que desejam que 

seus filhos cresçam de maneira integral, ou seja, cresçam 

nas dimensões intelectual, humana e espiritual. A religião e o 

encontro com Jesus na Eucaristia tornam-se fundamentais na 

construção de uma vida digna e de uma sociedade fraterna, 

em que reina a paz e o bem, como percebemos na vida de São 

Francisco de Assis. Que ele continue intercedendo por todos os 

estudantes, em especial por aqueles que fizeram sua Primeira 

Eucaristia neste ano, e pelos seus familiares.

Pastoral 2010

Pastoral

Presépio montado no pátio 
do Colégio

Sacolas de Natal
Os estudantes do Consa e suas famílias proporcionaram alegria para muitas crianças,  oferecendo-lhes Sacolas de Natal 

que continham em cada uma delas:um brinquedo,uma roupa, um par de calçados, um kit de higiene e doces.

As sacolas foram entregues para 654 crianças das seguintes Instituições: 

•	 Centro	Franciscano	de	Acolhimento	da	Tamandaré,	

•	 Creche	Mãe	Operária	de	Americanópolis,	

•	 Pastoral	do	Menor	da	Paróquia	Nossa	Senhora	Aparecida,	

•	 Centro	Franciscano	de	Acolhimento	do	Jardim	São	Luís

•	 CEI	–	Lar	Maria	Albertina	

•	 Lar	Escola	São	Francisco.	

Agradecemos pelos gestos de solidariedade, carinho e amor dos estudantes e suas famílias. Que o Deus Menino encha 

seus corações de alegria, paz, felicidade e abençoe todos os seus familiares!

Equipe de Pastoral

Estudante Giovana Lioi e sua famíilia




