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Editorial

O Consa tem um cuidado especial para com o estudante em cada uma das etapas de seu desenvolvimento e com o 

processo ensino-aprendizagem, visando à formação do ser humano em sua totalidade. Sendo fiel aos valores franciscanos, 

oferece uma educação que busca o equilíbrio entre a importância do saber acadêmico e as exigências do cotidiano, 

considerando os valores humanistas, respeitando a diversidade sociocultural em prol da qualidade de vida planetária. Tem 

como premissa que a Educação é um processo histórico e cultural de humanização, que desenvolve o aprender a conhecer, 

a fazer, a conviver, a ser e a transcender.

 Para responder a sua missão, o Consa tem desenvolvido Planos de Ação Pastoral a fim de  concretizar  

práticas transformadoras:  

Grupo de Jovens: promovendo momentos nos quais os jovens refletem e partilham sobre seu modo de ser, agir e 

pensar, em um ambiente que lhes permite sentir-se acolhidos em suas diferenças, desenvolvendo o exercício de abertura ao 

novo, com discussões sobre temáticas que abordam os desafios da convivência, da afetividade, da sexualidade, da autonomia, 

do engajamento social, da relação familiar e de outros assuntos relacionados ao companheirismo, à ética, à amizade, ao 

respeito, ao amor, importantes  à construção dos referenciais que orientarão suas vidas.

Grupo de Formação Humana: acompanhando os educandos, respeitando seus processos de amadurecimento, 

sua individualidade, ajudando-os a inserir-se na comunidade, a encontrar caminhos de realização e de felicidade. Nessa 

perspectiva, compreende-se que o Itinerário Vocacional  é organizado em: despertar para a vocação humana e cristã; discernir 

os sinais que indicam o chamado para uma missão; cultivar a origem e o princípio da vocação;  acompanhar os processos 

de desenvolvimento da opção vocacional de modo livre e consciente, através de palestras, debates, vivências, trabalhos 

solidários etc.

    Sabemos que o processo de amadurecimento humano acontece na presença de alguém, baseado na confiança. 

A Pedagogia do Amor e da Presença pressupõe o encontro com o outro e o reconhecimento de ser pessoa em busca de algo 

que transcende os limites internos e externos. 

    Podemos dizer que o Amor é o alicerce de onde partem os vínculos humanos. Supõe disposição e abertura para 

o ‘estar e acolher’ a singularidade do outro, o conhecer a si e o outro, a coragem de estabelecer uma relação dialógica no 

caminho da existência, a criatividade para seguir adiante com confiança frente aos desafios do cotidiano e o compromisso 

com a defesa da vida, colaborando com o processo de humanização.

Quinzenalmente também temos o “Cuca Fundida”, um grupo de estudo, debate e reflexão coordenado por ex-alunos 

que realizam um encontro com os estudantes da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.

Oxalá nossos estudantes aprendam a abertura ao voo, rompendo limites, superando dificuldades, lançando-se para 

o futuro numa perspectiva de esperança, utopia e sentido da vida!

      Que Nossa Senhora Aparecida sempre nos proteja e nos abençoe!

Ir.Priscilla Rossetto

Diretora do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida
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Ana Lúcia Rodrigues dos Santos 
Orientadora Pedagógica - 1º ao 5º ano – Ensino Fundamental  

 Orientadora Educacional - 1º ao 3º ano – Ensino Fundamental 

Marina Lopes Pedrosa 
Coordenadora do Segmento – Ed. Infantil 

Professor:  
O Eterno Aprendiz

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”

Cora Coralina

O professor é, por excelência, aquele que organiza e dirige situações de aprendizagem, administra a progressão das 

aprendizagens dos estudantes que lhe são confiados, envolve os estudantes e os pais no processo educativo, trabalha em 

equipe, enfrenta os deveres e os dilemas éticos da profissão. Todas essas competências convergem para a necessidade de 

formação continuada e de reflexão constante sobre suas práticas pedagógicas.

 Há tempos, a relação entre formação contínua e o exercício da docência, entre teorias e práticas de ensino, era 

insipiente. Atualmente, novos paradigmas e desafios se impõem e exigem do profissional da educação um olhar diferenciado 

para o fazer pedagógico.  Para desenvolver essas novas competências, os educadores do Colégio Franciscano Nossa Senhora 

Aparecida têm a oportunidade de participar de formações específicas nos diversos componentes curriculares, participar de 

cursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem, ler textos e discuti-los nas reuniões pedagógicas, além de poderem socializar 

suas práticas e vivências de sala de aula com os colegas, orientadoras pedagógicas e educacionais.

 

Pautamos a formação contínua dos educadores nas diversas dimensões:

•	 Possibilidade	de	vivências	nas	quais	o	educador	possa	explicitar	as	suas	práticas;

•	 Constatação	e	avaliação	de	suas	competências	e	desejos	pessoais	de	formação	continuada;

•	 Participação	no	projeto	de	formação	comum	com	os	colegas	(equipe,	escola,	rede);

•	 Envolvimento	em	tarefas	do	Sistema	Educacional	Franciscano;

•	 Acolhimento	da	formação	e	de	trocas	de	ideias,	projetos	com	os	colegas	e	intervenções	possíveis	para	a	

superação de dificuldades.

Em todas essas dimensões, a formação contínua 

dos professores tem o foco, como não poderia deixar de ser, 

no estudante, que é o principal protagonista das relações 

que se estabelecem na escola.

Além de momentos semanais com a Orientação 

Pedagógica, os professores são convidados constantemente 

a participar de situações de estudo, no Consa, no período 

noturno ou aos sábados, momentos esses em que contamos 

com a presença de estudiosos da educação, que trazem 

outras discussões pertinentes à prática pedagógica. 

Dessa forma, acreditamos que nossos professores, 

eternos aprendizes, estarão mais preparados para enfrentar 

os desafios que a contemporaneidade traz para todos nós.

Estudantes Pedro J. Calvis, Marco Antônio P. Francisco e 
professora Michelle Uliana

Marcela Melro e Nathan Porto - Prof. Silvia Helena 

Acontece no Consa
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Brincando se Aprende...
A aprendizagem no Consa se dá também de forma lúdica e prazerosa, utilizando a brincadeira como fonte inesgotável 

de possibilidades, vivências e conhecimento de mundo!

Não é de hoje que a brincadeira é considerada uma atividade muito significativa que, ao mesmo tempo, identifica e 

diversifica os seres humanos em distintos tempos e espaços. É também uma forma de ação que contribui para a construção 

da vida social e coletiva e, como patrimônio e prática cultural, a brincadeira cria laços de solidariedade e de comunhão entre 

os sujeitos que dela participam.

Para as crianças, a brincadeira é uma forma privilegiada de interação com outros sujeitos, com os objetos e com 

a natureza à sua volta. Brincando, elas se apropriam criativamente de formas de ação social tipicamente humanas e de 

práticas sociais específicas dos grupos aos quais pertencem, aprendendo sobre si mesmas e sobre o mundo em que vivem.

Para as crianças, brincar é mais do que uma atividade de diversão, pois é por meio da brincadeira que a criança recria 

e interpreta seu mundo. Além disso, é a partir dessa atividade que a criança tem a possibilidade de conhecer mais sobre a 

sua cultura, os costumes e modos de vida da sociedade. Sabemos que a brincadeira é um fato social e, portanto, deve ser 

oportunizada e potencializada também pela escola. Na atualidade, não só faltam espaços para os encontros infantis mais 

espontâneos, como também a cultura da infância tem se modificado com o passar do tempo. Os brinquedos construídos 

antigamente pelas próprias crianças deram lugar a outros industrializados. Por sua vez, as brincadeiras que aconteciam nas 

ruas e praças públicas não fazem mais parte da rotina das crianças. 

     Por isso é que consideramos tão oportuno o projeto “Brinquedos e Brincadeiras”, para resgatar algumas dessas 

práticas da cultura brasileira. 

 Um de nossos objetivos com o projeto era que os estudantes aprendessem o processo de construção e evolução de 

determinados brinquedos. Para isso, procuramos estimular os pequenos a traçarem paralelos entre o ontem e o hoje. 

No decorrer do projeto, as crianças do Pré 1 brincaram e construíram alguns brinquedos antigos, como: bilboquê, 

pião, vai e vem, elástico, pé de lata, amarelinha, peteca, corda, 5 marias, ioiô e outros. Na comemoração do Dia das Mães, 

as famílias tiveram a oportunidade de brincar e de construir alguns dos brinquedos que fizeram parte do nosso trabalho. 

Foi prazeroso e divertido poder dividir com as famílias esse momento rico do nosso projeto, onde os estudantes 

puderam socializar seus conhecimentos de forma alegre e espontânea, aprendendo e ensinando, mas, sobretudo, desfrutando 

dessa interação tão importante ao seu desenvolvimento.

Professoras do Pré 1 

Durante o 1º trimestre, o Pré 2 realizou o Projeto “Arte e Matemática”,  contemplando principalmente as áreas de 

Artes, Matemática e Linguagem Oral e Escrita. Com esse projeto, utilizamos a Arte como ferramenta para falar, ouvir, ler, 

escrever e pensar sobre a Matemática.

 Por meio da observação de algumas obras, propiciamos reflexões matemáticas, problematizações e, ao mesmo 

tempo, envolvemos as crianças com o encanto desse repertório de imagens, de forma prazerosa e desafiadora.

 Durante as brincadeiras e atividades, os estudantes tiveram a oportunidade de explorar relações de tamanho, direção 

e posição no espaço, analisar e comparar objetos, incluindo as figuras geométricas planas e espaciais, apreciar diferentes 

obras de arte e refletir sobre o processo criativo apresentado pelos artistas: Alexandre Calder, Tarsila do Amaral, Joan Miró, 

Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Alfredo Volpi, Robert Delaunay, entre outros.

 Segundo Smole, Diniz e Cândido, “a abordagem da Geometria na Educação Infantil não deve estar restrita a tarefas 

de nomear figuras, mas fundamentalmente voltada para o desenvolvimento das competências espaciais das crianças”. 

Faz-se necessário, então, começar 

a educar o olhar da criança desde esse 

segmento, possibilitando atividades de leitura 

para que, além do fascínio das cores, formas 

e ritmos, ela possa compreender e analisar 

como a linguagem visual se estrutura e, 

assim, pensar criticamente sobre as imagens. 

Uma criança que é incentivada a ver de 

maneira curiosa e crítica terá possibilidades 

de olhar o mundo a partir de outro lugar, na 

condição de um ser observador e inventivo.

Podemos perceber a apropriação 

desse rico repertório de imagens nos 

momentos em que os estudantes realizaram 

suas próprias criações. 

Professoras do Pré 2

Falando em Arte

Sofia Stavridis e Nicole Pestana do Pré 2 EI 

Educação Infantil
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Como se Aprende no Consa?
Ao pensarmos na sala de aula, logo nos vem à mente a ideia de ser o local, por excelência, para o aprendizado. 

Porém, o aprendizado pode e deve ser construído nos mais diferentes ambientes. Para os estudantes do Infantil I, a sala 

de aula ainda é o local menos frequentado por eles. Nessa faixa etária, observar e experimentar o mundo ao seu redor é, 

sem dúvida, o tema mais interessante! Sendo assim, por que não aprender passeando, percorrendo os diversos espaços do 

colégio? Afinal, o Consa é uma “casa grande” onde “moram” diversas pessoas, que exercem funções diferentes. 

 Um dos itens da rotina do Infantil I é o passeio pela escola. Nesse momento, as crianças são convidadas a observar, 

a explorar e a interagir nos diversos locais, desde a diretoria do Consa ao passeio pela capela, sala dos professores, quadras, 

parques, lago dos peixes, as belas flores do jardim, a horta e outros ambientes. Esse “tour” nada mais é do que aproximar 

os estudantes à cada uma das pessoas que cuidam ou trabalham nesses espaços, fazendo do Consa um lugar especial de 

aprendizagens e convivência.

Ao percorrerem os espaços do Consa, os estudantes contemplam a beleza dos lugares, e, acima de tudo, constroem  

conhecimentos e desenvolvem habilidades, fundamentais para a formação e para a vida do ser humano.

Professoras do Infantil 1

Estimulando os Sentidos no Infantil do Consa

No Infantil 2, as atividades lúdicas e prazerosas, fazem parte da rotina e estimulam as percepções sensoriais e a 

linguagem oral. Para isso, reservamos um momento de “roda surpresa”, em que utilizamos recursos, como a caixa ou saco 

tátil e a caixa ou lata surpresa.

 O fator ‘surpresa’ na atividade pedagógica é muito importante para a criança, pois aguça a sua curiosidade ao mesmo 

tempo em que se depara com situações desafiadoras.

 O uso da caixa tátil proporciona aos estudantes o contato com diversas formas e texturas, fazendo com que, através 

do tato, identifiquem esses materiais e desenvolvam o que Piaget chama de “pensamento das mãos”, que é mais um reforço 

para a integração do pensamento visual, do pensamento auditivo e da percepção tátil. 

Durante a atividade, o educador estimula também o uso da linguagem oral através da descrição por parte da criança, 

do que ela está percebendo através do tato, envolvendo conceitos de quente e frio, macio e duro, seco e molhado.

A caixa ou lata surpresa possibilita também o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, uma vez que a 

criança é desafiada a levantar hipóteses para adivinhar o que há no interior, por meio do barulho e das sensações de peso.

A atividade acontece, normalmente, em roda, onde cada estudante, de olhos fechados ou não, deve descobrir o 

conteúdo da caixa, saco ou lata. De acordo com o objetivo da atividade, após a descoberta, o educador ainda pode deixar 

que os estudantes manipulem o seu conteúdo, que pode ser: imagens, alimentos, brinquedos, objetos de diferentes texturas, 

instrumentos musicais, entre outros.

 Certamente, atividades dessa natureza proporcionam às crianças aprendizagens significativas, de forma  

divertida e descontraída.

Professoras do Infantil 2 

Estudantes do Infantil 2 no Espaço Verde do Consa

Estudantes na Capela do Consa

Educação Infantil
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Autonomia: 
A Poética entre ser Adulto e ser Criança
Identidade e Autonomia é um conteúdo previsto no Referencial Curricular da Educação Infantil. Este é um importante 

e rico documento que rege a educação de crianças de até 5 anos no Brasil.

Quando falamos de autonomia, não pensamos somente em ações externas às crianças, mas também, na autonomia 

moral, cognitiva, emocional e psicológica, assim como pensamos, também, na construção da identidade dos estudantes.

A autonomia de um indivíduo é ensinada, vivenciada e construída diariamente. No Infantil 3, a autonomia é o eixo 

principal do trabalho e permeia todas as atitudes e componentes curriculares, pois acreditamos que uma criança autônoma 

vivencia melhor os desafios e constrói melhor os conteúdos, afinal, é preciso ter autoconfiança para poder aprender!

A autonomia desenvolve a autoestima e dá segurança às crianças que percebem a confiança do adulto na potencialidade 

infantil. Autonomia não é deixar a criança abandonada à própria sorte. É estar ao seu lado para “espantar o monstro que está 

embaixo da cama”, para ensinar a vestir a roupa e também a lidar com a frustração das limitações.

Para os adultos, a autonomia infantil é um exercício de atenção, paciência e espera. É necessário investir no tempo 

até que as crianças desenvolvam a autonomia para determinada situação. Isso também não é trabalhar a autonomia adulta? 

Não é lidar com a frustração da espera quando você tem pressa?

Calçar o tênis, vestir a camiseta de pintura, guardar seus pertences na mochila, dizer a um colega que algo o 

desagradou ou conseguir falar sobre o próprio sentimento.  Essas são algumas das inúmeras atitudes autônomas que são 

trabalhadas no Infantil 3 do Consa.

Brincando as crianças ensaiam o próprio crescimento, vivenciam a vida adulta e os papéis sociais: são pais, mães, 

professores, filhos, estudantes etc. Essa brincadeira, que chamamos de jogo simbólico, é a construção para uma reflexão 

mais elaborada que hoje nós já temos construída. 

No Consa, ao longo da vida escolar do estudante, priorizamos as mais diversas situações em que eles possam 

desenvolver a autonomia. 

Grandes aprendizagens ocorrem na Educação Infantil como, por exemplo, na observação de um colega que já 

consegue subir no escorregador ou na disputa por um brinquedo em que a criança precisa pensar em soluções, como: Pedir 

para brincar um pouco e depois devolver, escolher outro brinquedo, pedir para brincar junto com o colega, solicitar uma ideia 

à professora, lembrar de um combinado do grupo e refletir qual a melhor opção. 

Essa autonomia moral é transposta para as mais diversas situações do cotidiano.

E você? Alguém hoje o fez lembrar de seus desafios de infância? Muitos, você com certeza já superou! Outros ainda 

são difíceis para você? Essa é a poética entre ser adulto e ser criança!

Professoras do Infantil 3

Da minha Casa para a Escola:
A Descoberta do Mundo...

Este foi o projeto desenvolvido no primeiro semestre, com os estudantes do Infantil 3, que contemplou as áreas: 

Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade, Brincar e Movimento, Matemática e Artes.

Visando à inserção do estudante no grupo e buscando estreitar os caminhos existentes entre a casa e a escola, utilizamos 

uma casa de brinquedo de MDF. A casa foi a ferramenta que permitiu a cada criança demonstrar hábitos, preferências e 

características e, dessa forma, começar a perceber a existência do outro.

Esse projeto teve como objetivo explorar a imaginação dos estudantes nessa faixa etária, compartilhando um pouco 

de si e descobrindo algumas informações do outro de maneira prazerosa e tranquila, por meio do encantamento do faz-de-

conta, da alegria, da criatividade, da participação e da cooperação.

Inicialmente, a casa foi para a residência de cada estudante para ser decorada com a participação das famílias: cada 

uma decidiu como decorar a parte da casa correspondente ao estudante. Esse foi um importante momento de interação 

familiar e de uso da criatividade. 

No dia estabelecido, o estudante trouxe a casa de brinquedo para a escola e, em roda, compartilhou com os colegas as 

experiências vividas. Dessa forma, conseguimos construir a história de cada grupo ao documentarmos descobertas e surpresas. 

A linguagem do faz-de-conta é parte integral do processo educativo, fundamental para a construção da identidade e 

da autonomia das crianças, pois elas podem experimentar outras formas de ser e de pensar ao desempenhar vários papéis 

sociais. Nas brincadeiras, elas vivenciam concretamente a elaboração e negociação de regras de convivência social, assim 

como internalizam e elaboram um sistema de representação dos diversos sentimentos e emoções.

O brincar é  uma atividade promotora de muitas aprendizagens e experiências de cultura, baseada no desenvolvimento 

da imaginação e na interpretação da realidade, sem ilusão ou mentira. Nesses momentos, as crianças tornam-se autoras de 

seus papéis, ao escolher, ao elaborar e ao colocar em prática suas fantasias e conhecimentos, podendo pensar e solucionar 

problemas livremente, ampliando e ressignificando sua representação do mundo, favorecendo e enriquecendo, dessa forma, 

a interação e a construção do vínculo em grupo.

Professoras do Infantil 3

Educação Infantil
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Visita à Cozinha
A equipe do Consa, sabendo da importância de uma boa alimentação, convidou duas nutricionistas da NUTRICAL 

para conversar com as turmas do Semi-integral –  4º e 5º anos – sobre o sódio, seus benefícios e seus malefícios. Para isso, 

os estudantes, dias antes, se inteiraram do assunto e construíram um roteiro de perguntas. 

Após um agradável bate-papo sobre o preparo dos alimentos e os efeitos do sódio no organismo humano, os estudantes  

acompanharam o preparo do almoço que, mais tarde, iriam saborear.

Professora Patrícia Coimbra  

Você Sabia? 
As refeições dos estudantes do Consa tem uma quantidade mínima de sal em seu preparo.  

Para dar um saborzinho especial nos alimentos são usados temperos naturais, como, cheiro verde e hortelã, por exemplo.

 Os estudantes do Consa participaram de um roteiro de perguntas e esclareceram muitas dúvidas sobre  

alimentos e nutrição.

Sabemos que a alimentação é a fonte de reposição de energia fundamental para o desenvolvimento da criança, pois 

auxilia no crescimento e previne algumas doenças. 

Tendo como foco que todos os momentos são de aprendizagem, além da preocupação em oferecer uma alimentação 

balanceada no momento das refeições, também há a preocupação em oferecer experiências positivas às crianças.

 

A degustação de diferentes tipos de alimentos e o constante incentivo para que os estudantes atuem de maneira 

autônoma, estão presentes na rotina de alimentação. Dessa forma, possibilitamos às crianças que explorem e que se 

alimentem sozinhas, bem como escolham onde irão sentar e o que irão beber, dentro das opções que são oferecidas. As 

crianças também recebem orientações sobre a importância de uma boa higienização das mãos antes das refeições, o uso 

correto dos talheres, copo e guardanapo. 

 Vale lembrar que a alimentação também tem um significado social: este é um momento de socialização com outras 

crianças, no qual elas interagem, conversam e compartilham entre si seus gostos e preferências.

A alimentação faz parte do processo educativo da criança e a parceria da família juntamente com a escola é fundamental 

para a construção de hábitos saudáveis.

 Professoras do Integral - Infantil

Com a palavra, a nutricionista
Para um bom desenvolvimento e crescimento adequado, é essencial que a alimentação saudável esteja presente no 

dia a dia de todas as crianças. Essa alimentação deve ser composta por nutrientes essenciais e em quantidades adequadas, 

de acordo com a faixa etária de cada criança. Nela, devem estar incluídas  proteínas, carboidratos,  gorduras, fibras, cálcio 

e outros minerais, como também, deve ser rica em vitaminas. 

A Nutrical, parceira do Consa no setor de alimentação, tem como responsabilidade promover a qualidade de vida 

dos estudantes. Por isso, a elaboração dos cardápios é feita por uma equipe de nutricionistas, de forma balanceada, com o 

objetivo de estimular bons hábitos alimentares. 

Vale ressaltar que alguns alimentos estão sendo incluídos no cardápio, como o açúcar orgânico e o sal marinho, a 

fim de incentivar cada vez mais a alimentação saudável. O açúcar orgânico é diferente de todos os outros tipos, pois não 

utiliza ingredientes artificiais em nenhuma etapa do processo de produção e o sal marinho apresenta mais benefícios do que 

o refinado, pois mantém cerca de 84 elementos  eliminados durante o processo de refinação.

 Seguem algumas dicas para auxiliar na formação de bons hábitos alimentares das crianças:

•	 Estabelecer	 horários	 com	 intervalos	 de	 duas	 a	 três	 horas	 entre	 as	 refeições	 para	 a	 ingestão	 de	 

qualquer alimento;

•	 Respeitar	os	limites	das	crianças	e	oferecer	porções	adequadas	para	cada	faixa	etária;

•	 Evitar	guloseimas,	ou	seja,	alimentos	muito	energéticos	antes	das	refeições;

•	 Oferecer	bons	exemplos	de	alimentação	saudável	em	casa	e	na	escola;	

•	 Estimular	sempre	a	ingestão	de	novos	alimentos;

•	 Incentivar	o	consumo	diário	de	frutas,	verduras	e	legumes;

•	 Oferecer	à	criança	diferentes	alimentos	durante	o	dia.	Uma	alimentação	variada	e	colorida	é	essencial	para	

garantir o aporte de todos os nutrientes necessários.

Dra. Adriana Barreto – CRN 3-26/318

Estudantes no refeitório do prédio Infantil

Período Integral e Semi-Integral
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Estudantes no laboratório de Ciências naturais

“Construímos uma flauta de Pã com tubos 
de diferentes comprimentos. Quando sopramos, 
ouvimos sons diferentes e descobrimos que há 
diferenças entre as ondas.

Com instrumentos musicais, testamos 
as propriedades do som: altura, intensidade, 
duração e timbre.”

Estudantes do 4º C

Enfim, buscamos uma escola baseada 
na troca construtiva de ideias, onde aprender 
tem uma dimensão lúdica e, principalmente, 
onde o conhecimento é realmente desejado. 
Ao estudar Ciências, precisamos destacar o 
prazer e a utilidade da descoberta, formando 
cidadãos capazes de responder às necessida-
des do mundo atual.

Professoras dos 4º anos

Depoimentos de Estudantes

Visita ao Laboratório de Ciências durante a Aula de Inglês
O trabalho em língua inglesa também visa à integração com outros componentes curriculares. Os estudantes do 

período integral tiveram experiências em inglês, além das propostas em sala de aula. 

No laboratório de ciências, o vocabulário foi praticado em inglês e as dúvidas específicas, respondidas pela  

laboratorista – bióloga.

Os estudantes dos 4º e 5º anos puderam comparar o gafanhoto com outros dois insetos: o grilo e o louva-Deus.

 Com o 3º ano, observamos os animais do livro “Little Bugs 2”, utilizado durante nossas aulas. Foram eles: aranha, 

joaninha, minhoca, borboleta, abelha e caramujo.

 Os estudantes do 2º ano, que já haviam estudado o ciclo de vida da borboleta, descobriram outro inseto com um 

ciclo parecido: a joaninha.

Professora LEM – Inglês Patrícia Romano

Construindo o Fazer Científico
Como percebemos o mundo que nos cerca? Como o nosso corpo escuta os barulhos? Como os sons se propagam no 

ambiente? Por que o vidro da janela vibra quando o avião passa perto?

Quantas coisas interessantes para os estudantes do 4º ano aprenderem em Ciências durante este primeiro trimestre! 

Como ajudá-los a se apropriarem de tantos conhecimentos científicos?

Devemos pensar, em primeiro lugar, que ensinar 

Ciências é fazer ciência. Como? É simples: precisamos 

utilizar procedimentos próprios da ciência: observar, 

experimentar, formular e rever hipóteses, registrar,  

sistematizar o conhecimento e... transformar o mundo! 

Mas tudo isso deve estar baseado na curiosidade e na 

exploração ativa. Precisamos construir e oferecer respostas, 

despertando no estudante a indagação e o interesse pela 

ciência como fonte de prazer.

No estudo sobre o som, iniciamos fazendo um 

levantamento de hipóteses: “Como o nosso corpo escuta 

os barulhos?” 

 Brincamos de telefone sem fio e de telefone de 

lata (com fio), percebendo a diferença na captação das 

ondas sonoras e sua propagação. 

Estudantes realizando experiências

Período Integral e Semi-Integral
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Estudantes em atividade no pátio do Colégio

Estudantes em atividade no pátio do Colégio

Leitura na Escola: 
Desdobramentos para a Formação de Leitores

“Ler é entrar em outros mundos possíveis, é indagar a realidade para

compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir

uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, 

é tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita...”

Délia Lerner

 O ensino da leitura e da escrita é um desafio para a instituição escolar desde sua fundação. A escola tem, além 

da responsabilidade de ensinar seus estudantes a ler e a escrever, de formar cidadãos que participem ativamente de uma 

comunidade de leitores e escritores como usuários eficientes das práticas sociais de leitura e escrita. 

  Mas, como formar um leitor?  

Na Educação Infantil e nas primeiras séries do Ensino Fundamental, o docente tem como responsabilidade, fazer com 

que as crianças entrem em contato com esses comportamentos e vivenciem as práticas de leitura em que eles aparecem. 

Pensando nesse processo de formação de leitores, os estudantes do 1º ano participaram de diversas atividades para 

desenvolver habilidades de leitura.

•	 Rodas	de	indicação	literária:	as	professoras	e	os	estudantes	partilharam	suas	leituras	e	recomendaram	aos	

colegas os livros que mais apreciaram.

•	 Rodas	de	leitura	diária	com	diferentes	intencionalidades:	as	crianças	observaram	como	um	leitor	experiente	

organiza sua leitura e vivenciaram a leitura de diferentes gêneros: poesias, narrativas, textos jornalísticos ou informativos.

•	 Produção	de	recomendações	literárias:	os	estudantes	de	cada	sala	elaboraram	coletivamente	textos	

recomendando leituras a outras turmas. Os textos foram entregues a outros grupos, promovendo um intercâmbio de ideias 

acerca da leitura.

•	 Rodas	de	apreciação	de	um	autor	e	 ilustrador:	os	estudantes	 leram	obras	de	um	determinado	autor	 

e identificaram traços no tipo de texto, desenvolvendo gostos pessoais e critérios de escolha de livros, assumindo uma  

posição crítica. 

•	 Momentos	semanais	na	biblioteca	do	colégio:	as	professoras	e	os	estudantes	fizeram	do	horário	da	biblioteca	

um momento para desfrutar possibilidades de leitura. O acervo de revistas, gibis e obras literárias pode ser consultado 

livremente e as crianças encontraram diversas maneiras de ler e acessar os conteúdos que desejavam: pediram auxílio das 

professoras, leram em duplas ou grupos, reuniram-se em torno de crianças mais experientes em relação à leitura, recitaram 

poesias já conhecidas, dentre muitas outras estratégias tão importantes para a formação do leitor.

Professoras do 1º ano EF

Aprendendo um pouco sobre Mapas com o “Mapa Corporal”
De acordo com a Associação Cartográfica Internacional:

 “A Cartografia apresenta-se como o conjunto de estudos e 

operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os 

resultados de observações diretas ou da análise de documentação, 

se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas  

de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e 

ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização.” 

(ACI, 1966)

 Compreender um mapa é possuir conhecimentos básicos 

sobre a cartografia. No 2º ano do EF do Consa, os estudantes 

são motivados a desenvolver habilidades para conseguirem,  

futuramente, ler mapas. 

Uma das partes básicas da cartografia é a escala cartográfica 

e este é o primeiro conhecimento a ser explorado no 2º ano. 

Considerando que o mapa é uma representação de algum 

lugar, é fato que esta representação deve possuir uma relação 

proporcional do tamanho real. Um mapa pode ser milhares, milhões ou duas vezes menor que o lugar representado. 

A escala cartográfica, essencial na cartografia, pode ser considerada muito complexa para que seu conceito seja 

desenvolvido com os estudantes do 2º ano. A introdução deste conhecimento é feita por meio de uma prazerosa atividade. 

Para iniciar esse conhecimento é de suma importância que os estudantes compreendam a diferença entre tamanho 

real e reduzido, pois assim passa a ser possível também o entendimento da noção de escala utilizada nos mapas. 

A fim de proporcionar tal aprendizagem, os estudantes do 2º ano confeccionaram desenhos que representavam o 

próprio corpo em tamanho real. Para que isso fosse possível, cada estudante recebeu um papel com tamanho similar ao seu 

próprio. Separados em duplas, receberam auxílio de seu colega para contornar seu corpo deitado no papel e depois cada 

um completou o contorno com especificidades próprias de seu corpo, como por exemplo: cor do cabelo, formato dos olhos, 

nariz e boca, roupa que gosta de usar, entre outros detalhes. 

Com todos os trabalhos prontos, foi momento de explorar 

o esquema corporal de cada estudante e observar as diferenças, 

para que aprendessem a conviver com elas de forma respeitosa. 

Por último, cada estudante se senta frente a sua produção, 

observa-a bem e registra a mesma produção que está em tamanho 

real para um tamanho reduzido, em seu caderno. Com o registro, o 

estudante começa a compreender que é possível representar algo 

em tamanho reduzido e esta habilidade passa a ser vivenciada. 

Professoras do 2º ano EF
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O Quarteirão do Consa
Os estudantes do 3º ano estudaram sobre 

as diferentes formas de representar as paisagens 

de um bairro.

Realizaram um estudo do meio para observar 

o quarteirão onde fica a escola, refletindo sobre as 

características de sua paisagem.

Antes de realizarem a saída, os estudantes 

foram orientados a observar e identificar alguns 

elementos da paisagem durante o trajeto.

Para ampliar o conteúdo estudado 

realizaram, em sala de aula, outras atividades, 

entre elas: croquis, relatos e depoimentos sobre a 

paisagem do quarteirão.

Para finalizar o trabalho eles construíram,  

uma maquete, em pequenos grupos, utilizando 

materiais recicláveis para representar os elementos que compõem o quarteirão.  

Com as atividades desenvolvidas os estudantes refletiram sobre o espaço em que estão inseridos, criando atitudes 

de respeito, responsabilidade e cidadania na busca de soluções possíveis para um ambiente mais saudável.

Professoras dos 3º anos EF

Comentários dos estudantes 

Eu achei bastante interessante esse estudo. Vi o que tinha em volta do Consa como: casas, prédios bonitos, 

cabeleireiro, restaurante etc. 

Giovanni Luigi Romano Balestieri - 3 º ano E

Eu observei várias coisas quando participamos desse estudo do meio em volta do quarteirão da escola como, por 

exemplo: a fachada da escola é grande e bem conservada, sentimos cheiros bons e ruins e muitas outras coisas.

Rodrigo Bassi Guerreiro - 3 º ano E

Quando eu saí da escola fiquei surpresa de ver como as ruas são arborizadas, mas vi que tem muita sujeira nas 

ruas. Isso é muito triste, pois para o quarteirão ficar mais bonito todos precisam colaborar. 

Vamos lá pessoal, não jogue lixo nas calçadas!

Isabella Ugadin Borsato - 3 º ano E

Foto Arte: 

Expressão e Criatividade
A arte desvela sensações, sentimentos, favorece a criação de formas artísticas 

potencializando poéticas pessoais. Por isso, é muito importante colocar os estudantes em 

constante estado de atenção e reflexão sobre as formas de utilização da imagem na sociedade 

contemporânea, tanto em relação àquelas produzidas com intenção artística, como as que 

os meios de comunicação se apoiam para passar suas mensagens.

Pensando nisso, os estudantes do 5° ano tiveram a oportunidade 

de perceber que toda imagem é composta de diversos elementos que, 

ao se agruparem, ganham novos significados. Isso foi fruto do projeto 

“Foto-Arte”, desenvolvido na série, trazendo como objetivos: propiciar a 

experiência da percepção estética, da imaginação criadora e favorecer a 

criação de formas artísticas.

O caminho teve início com a observação de diferentes imagens no 

nosso cotidiano, disponibilizadas na TV da sala de aula, como fotografias 

de artistas renomados, recortes de revistas, panfletos, flyers, fotos de 

famílias, entre outras.

 A partir daí, os estudantes trouxeram imagens de fontes diferentes e, 

com materiais diversos, construíram uma nova imagem relacionada a sua personalidade, fazendo a colagem 

de elementos em um novo suporte ou mesmo em um fundo com outra imagem. O objetivo aqui era tentar 

atribuir um novo significado, através de uma fotomontagem, aos elementos presentes em diferentes 

imagens, recortando cada pedaço das figuras trazidas pelos estudantes.

O próximo passo foi disponibilizar a câmera digital para que cada estudante digitalizasse 

a montagem de sua imagem. Sendo a imagem salva no computador, da sala de Informática 

do Consa, cada um se apropriou do uso de ferramentas para explorar, na sua foto, variações 

de contrastes, brilho, cor, fazendo interferências em suas obras. O resultado final foi incrível!

Professoras dos 5º anos EF
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CONSUDOKU
Campeonato de Sudoku do Consa

Sudoku é um tipo de quebra-cabeça baseado na colocação lógica de números. O nome Sudoku é a abreviação 

japonesa para a frase “suuji wa dokushin ni kagiru”, que significa: “os dígitos devem permanecer únicos”. 

 Surgiu no Japão por volta de 1984, mas as primeiras publicações ocorreram no final da década de 70, em Nova 

York, na revista Math Puzzles and Logic Problems, da editora Dell Magazines, especializada em desafios e quebra-cabeças. 

Somente em 2005, o sudoku passou a ser publicado no Brasil. 

 O jogo ficou tão popular no mundo todo que em 2006 ocorreu o Primeiro Campeonato Mundial de Sudoku.  

O campeonato é um evento anual internacional, gerido pela Federação Mundial de Puzzle.

 O objetivo do jogo é colocar os números de 1 a 9 em cada uma das células vazias numa grade de 9×9, constituída 

por 3×3 subgrades chamadas regiões. O quebra-cabeça contém algumas pistas iniciais, que são números inseridos em 

algumas células, de maneira a permitir uma indução ou dedução dos números em células que estejam vazias. Um mesmo 

número não pode ser repetido na coluna, linha e região.

Com o intuito de desenvolver o raciocínio lógico dos estudantes dos 6º e 7º anos, pois requer atenção e análise 

para obter a solução, organizamos o Campeonato de Sudoku do Consa, intitulado CONSUDOKU, nas aulas de Matemática. 

A Equipe de Tecnologia Educacional do Consa desenvolveu um aplicativo (objeto de aprendizagem) para que a disputa 

pudesse ocorrer no laboratório de informática.

Os vencedores foram anunciados por Irmã Priscilla Rossetto, no sistema interno de som do Colégio e receberam 

prêmio, além do certificado!

Professores João Guilherme Boaratti Colpani e Tathiana Campos

1ª etapa – Todos os estudantes participaram e tivemos o campeão de cada turma.
6ºA – Júlia Ávila Faria Netto 

 6ºB – Ana Luisa Moreira de Mendonça 

 6ºC – Thaís Reaidi El Tawil  

 6ºD – Yuichi Tokumoto 

 6ºE – Arthur Perez Sader 

2ª etapa – Campeões do 6º ano 
1º lugar – Bruna Saldanha Falanghe 6ºB 

 2º lugar – Juliana C. de Azevedo Marques 6ºD 

 3º lugar – João Pastura Fang Burian 6ºC

 7ºA – Juliano Cury Silveira 

 7ºB – Juliana Lemos Gonçalves 

 7ºC – Thomaz de Aquino Collet e Silva 

 7ºD – Cecília Salomão Rodrigues 

 7ºE – Marco Túlio Grassio Leonel

3ª etapa – Campeões do 7º ano 
 1º lugar – Rafael Bianco Tomaz Marques 7ºD 

 2º lugar – Lucas Rezende dos Santos 7ºA 

 3º lugar – João Bomeny Simões da Gama 7ºE

Final – Campeões do ciclo (6º e 7º anos)
1º lugar – Rodrigo Araki de Benedetto 

 2º lugar – Matheus Canton Zahr Razuck 
 3º lugar – Fábio Luis Garbossa Francisco Júnior

Vencedores do Campeonato Consudoku

Ensino Fundamental
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Estudo do Meio
Nós, do 6º ano, realizamos a viagem do Estudo do Meio e conhecemos Barra Bonita e Brotas. Em Barra Bonita 

visitamos uma olaria, uma cerâmica e o Rio Tietê onde usamos a eclusa. Uma eclusa fica num trecho do rio com cachoeira 

e serve para transportar da parte de baixo para a parte alta dele.

A cidade de Barra Bonita desenvolveu a sua economia usando a argila do Rio Tietê para a produção de tijolos,  

telhas e cerâmicas em geral, mas depois de algum tempo de exploração a argila acabou e a cidade começou a repensar  

o uso dos bens naturais. Aprendemos sobre a importância da argila e a necessidade de explorar o ambiente com atenção  

e de forma sustentável.

Em Brotas, ficamos na Fazenda Peraltas, que tem estrutura de lazer e hospedagem, além de estar ao lado da Fundação 

CEU – Centro de Estudos do Universo, onde foram desenvolvidas atividades de estudo sobre astronomia e geologia. 

Estudamos astronomia com observação noturna usando telescópios para observar Saturno, a Lua, um aglomerado 

de estrelas e a Alfa centauro – que na verdade são duas estrelas.

Outra atividade muito legal foi o Geoshow que contou a história de Gaia e a formação do relevo do estado 

de São Paulo.

Também tivemos a oportunidade de trabalhar como paleontólogos encontrando e investigando fósseis.

O planetário foi uma sessão de cinema completamente diferente das tradicionais... As imagens eram 

projetadas no teto redondo narrando as lendas das constelações.

Participamos de um projeto chamado “Aventura das águas” onde conhecemos o percurso e o tratamento 

da água na fazenda. Visitamos o Rio Jacaré-Pepira que tem muitas quedas de água que são usadas para o 

rafting, que é muito importante para a economia da cidade de Brotas. Este rio é muito limpo porque a cidade 

faz questão de preservá-lo e também porque, naturalmente, tem muitas quedas que mantém a água oxigenada.

Como ninguém é de ferro, merecemos diversão, curtimos as piscinas e todo 

parque aquático, além das quadras de esporte, balada, jogos e gincanas e outras 

surpresas...

A experiência foi muito legal, pois estivemos  

junto com os amigos, participamos de brincadeiras e pudemos  

aprender bastante.

Texto coletivo  - Estudantes dos 6º anos-EF

Tudo é História...
 

 Quando eu estudei história no antigo Primeiro Grau (na década de 80 do século 

passado) a principal finalidade da disciplina era nos informar nomes e datas significativas 

para a formação da nacionalidade brasileira. Decorávamos todos os nomes dos nossos 

heróis, seus feitos e, com todo respeito, celebrávamos sua memória. Um período onde 

a história era o que havia sido escrito.

Hoje tudo mudou. O principal objetivo do componente curricular é inserir o 

estudante no contexto histórico em que vive. Ele não decora datas e nomes. Compreende 

a história, não mais como um processo linear, mas como uma linha que segue seu curso. 

O estudante de hoje vive a possibilidade de ver a história como um emaranhado de linhas, 

uma teia de aranha. A história é processo influenciado por inúmeras variáveis. Surgiram 

também outros tipos de documentos além do escrito. As imagens viraram documento : 

fotos, quadros etc. As músicas, o uniforme, a casa, a igreja, TUDO VIROU HISTÓRIA! 

E o estudante deixou de ser um espectador para virar um sujeito.

Foi nesse contexto de aprendizagem que os estudantes do 8º ano do Consa 

visitaram as cidades históricas de Minas Gerais. Em quatro dias conheceram um dos 

maiores patrimônios arquitetônicos do Brasil construído no século XVIII, em torno da 

exploração do ouro, realizado pela Coroa Portuguesa quando ainda éramos colônia.

Pelas fotos podemos observar quanto os estudantes aprenderam e como  

o estudo de História mudou nesses últimos trinta anos. Além do estudo foi possível 

agregar momentos de convivência, esporte e lazer, permitindo uma formação que  

entende que o conhecimento acontece em qualquer lugar e que TUDO É HISTÓRIA.  

É preciso saber descobrir.

Ody Furtado Gonçalves, professor de História
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Ler para Escrever 

e escrever para 
continuar a ler.

 A máxima de Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, no que  diz 

respeito à leitura afirma: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra. 

E esta permite a continuidade daquela”. 

  Perguntamos, então: a escola ensina a ler o mundo para ensinar a 

ler as palavras ou  ensina a ler as palavras para ensinar a ler o mundo?

 A Roda de Leitura, projeto desenvolvido junto aos estudantes dos 

6º e 7º anos do Ensino Fundamental, não é, precisamente, uma resposta 

para essa pergunta. Contudo, transpira a urgência que temos em aprender 

a ler: o livro, o mundo e a nós.

 Ler é investigar, elaborar hipóteses, formular algumas ideias, abrir 

mão de outras... É dar um “xeque-mate” nas nossas convicções e sustentar 

nossas opiniões. 

É mover-se no mundo, percorrer caminhos desconhecidos, traçar 

novas rotas. Deixar-se embalar pelos sons das palavras... E cantar, a cada 

experiência com a leitura, um novo mundo, um novo “eu”.

Para registrar os primeiros momentos de uma relação sólida que 

nossos pequenos desbravadores das palavras começam a estabelecer com 

a leitura, eles produziram um Diário de Leitura. É isso aí! A cada Roda de 

Leitura que realizávamos com a obra “O menino no espelho”, de Fernando 

Sabino, eles relatavam as experiências construídas.

No embalo dos registros de nossos estudantes, vamos confirmando 

as sábias palavras do consagrado poeta português, que afirma: “as palavras 

são como pontes que arcam as distâncias”. Arcam distâncias entre nós e o 

mundo, entre nós e o que há em nós de mais profundo...

Professora de Lingua Portuguesa Isabele Veronese

“Olá, eu sou o Mauro, e esse é meu primeiro diário de leitura. 

Acho que essas rodas poderão servir para praticar a leitura e isso, além 

de muito legal, é super importante. As pessoas que falavam baixo podem 

treinar e falar mais alto.  

(...) 

Nessa aula, eu estava sem o livro, a professora comentava e eu ficava 

querendo ver o livro. Esse é o meu primeiro relato.”

Estudante Mauro João Zoppello Negrão Filho 7º ano EF 

MATÉRIA DE CAPA
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“Oi, diário,

Eu, Manuela de Moraes, tive, no dia 17/02/2011, minha primeira Roda de Leitura. Nós aprendemos a olhar o livro 

(...) o prólogo, o epílogo, as orelhas e (...) aprendemos um pouco sobre o autor. Na Roda, discutimos sobre o sumário que 

mostra que a história pode ser de romance e aventura. Parece que um capítulo vai acontecer na escola e num outro ele 

vai se apaixonar por uma garota, no capítulo 10, eu acho.”

Estudante Manuela de Moraes

“Olá, diário,

Esta parece que vai ser a última vez que irei falar com você, pelo menos sobre esse livro.

(...) Irei contar o que achei dessa experiência:

Eu gostei muito de realizar essa atividade porque tirávamos um dia da semana para ler (...) dá pra você ler algumas 

páginas por dia e não o livro todo de última hora. (...)

Eu gostei da obra lida também, pois o menino Fernando nos conta sobre as experiências de um garoto sobre a 

infância e quase todos nós já tivemos experiências parecidas.

Estudante Gustavo Kanno 

“Querido diário, boa noite!

Hoje chegamos ao fim da Roda de Leitura... Confesso que vou sentir muitas saudades, mas também vou ter muitas 

recordações! 

Com a Roda, aprendi a gostar de ler (...) Vi que mesmo assistindo TV, jogando no computador e indo ao shopping, 

quando a gente se interessa, sobra tempo para ler.

Eu acho que o livro também ajudou. “O menino no espelho”, do Fernando Sabino, é muito bom! Tem capítulos 

engraçados, capítulos que dão medo e aqueles que queremos terminar de ler só para saber o final!

Com a Roda de Leitura, saímos da sala, sentamos em roda (não tem coisa melhor que sentar em roda!), discutimos, 

rimos sobre algo do livro ou até mesmo o que alguém contou (...)

E não pense que ler é coisa de “nerds”. Pelo contrário, diário, todas as pessoas um dia devem pegar um bom livro 

e começar a ler! (...)

Espero que nós tenhamos a oportunidade de ler outros livros e que a Roda de Leitura nunca acabe!”

Estudante Julia Soares

 

 “Oi, diário! Esse clima de último não é bom, não é mesmo? É, mas acho que a turma convence a professora a dar 

Roda de Leitura com outros livros... Eu adorei o livro, foi muito legal e diferente. O Fernando era criativo demais da conta! 

Foi possível até descobrir a relação do capítulo 7 com o livro todo... Ele estava se olhando no espelho o tempo inteiro! O 

Fernando adulto olhando para ele criança, claro!

Valeu, diário, gostei de verdade de passar esse tempo te escrevendo, quero passar mais. 

Estudante Arthur Barros

Estudantes em roda de leitura na Biblioteca Santa Clara

Estudantes em roda de leitura ao ar livre
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O Mistéri o do Assa ss i n at o

Já faz algum tempo que um misterioso caso aconteceu. Minha melhor amiga e eu desvendamos um caso misterioso, 

um assassinato. Lembro-me como se fosse hoje. 

Mary estava em sua casa, quando tocou o telefone. Era Helena Frank, neta de Catarina Frank. Ela disse para nos 

encontramos no parque. Fui até lá, e nós conversamos. “Minha avó era a única herdeira da família Frank, possuía muitos 

terrenos, muito dinheiro e joias raras. Ontem à noite, ela foi assassinada em sua mansão. A polícia chegou por volta das 

23h e levou o corpo dela “.

- Helena, há pistas no local?

- Ela foi encontrada com uma facada no peito, mas não foi encontrada a faca.

- Você suspeita de alguém?

- Bom, o sobrinho de minha avó sempre invejou a herança dela. Também a minha irmã, que sempre esteve ao lado 

de meu primo.

Fomos ao local do assassinato, examinei toda a casa. Encontrei gotas de sangue pela casa que nos levaram até o 

quarto do mordomo. Lá estava uma tigela com água dentro; a faca estava de molho na água. O assassino estava mais perto 

do que pensávamos. Fui ao quarto da vítima e examinei tudo, e ao pé da cama estava um lenço de bolso. Fui à cozinha, lá 

estava o mordomo usando um lenço igual ao que achei. Depois, fui ao quarto de Lúcio, sobrinho de Catarina. Na escrivaninha 

havia um bilhete, escrito “ 22h50m, 9 de agosto”. Era o dia e a hora exata em que Catarina morrera.

Depois de unir as pistas, cheguei à conclusão. Pedi à Helena que unisse a família na mansão. Quando todos chegaram, 

eu falei sobre minha conclusão. Lúcio matou Catarina. Para incriminar o mordomo, colocou um lenço ao pé da cama e a 

arma do crime, a faca, também foi colocada no quarto do mordomo. Estou certo disso, pois Lúcio esqueceu um pequeno 

detalhe: dia 9 de agosto foi um domingo, e aos domingos o mordomo sai para visitar a família. Se isso tivesse dado certo, 

ele estaria rico a essas horas. Felizmente, consegui prender esse vigarista.

Estudante Giovanna Gallucci – 8º ano EF

Produzir Textos:  
Ler, Escrever ou Desenhar?

Os estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental enfrentaram um desafio nas aulas de Língua Portuguesa do 1º 

trimestre. Nossos pequenos escritores receberam a seguinte tarefa: a partir da leitura de uma fotografia, deveriam produzir 

um conto. E, para completar, ao término da produção, deveriam transformar o final do conto em fotografia.

A primeira etapa demandou muito esforço por parte dos nossos estudantes. Ler a fotografia compreende não somente 

identificar as partes que a compõe, mas relacioná-las num processo de construir sentidos, ideias e capturar sentimentos.

Após o levantamento de hipóteses feito durante 

a leitura da imagem, os estudantes planejaram seu texto.

No 1º capítulo do livro de Língua Portuguesa do 

8º Ano, a proposta foi de estudar os Contos de Enigma e 

de Terror,  mais especificamente, os elementos de tempo, 

espaço, personagens e a criação do clima de suspense. A 

leitura e a escrita dessas narrativas instigam os estudantes 

a desvendar a lógica do enredo, além de levantar questões 

éticas e morais.

No passo seguinte, foi proposto aos estudantes que 

escrevessem um conto de enigma, no qual uma personagem 

com características de detetive – homem ou mulher – 

investigasse um crime, sendo a imagem selecionada o 

ponto de partida. Foi retomada a importância do elemento 

narrativo neste gênero textual, o espaço, que contribui 

consideravelmente ao clima de mistério.

Ao percorrer o caminho inverso, a missão não se limitava a ilustrar o desfecho da história, mas transpor a cena final 

do conto – texto escrito – para uma imagem que o representasse fielmente...

Professoras Cristiane Vicentin e Isabele Veronese 

Confira os resultados nas páginas seguintes.

Fotografia utilizada no projeto

Ensino Fundamental
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Orvalho de Sangue
 Nunca fui fã de histórias de terror, nem acreditava que elas fossem reais, muito mal contadas, do meu ponto  

de vista.

 Bem, meu modo de pensar sobre elas, voou livremente de uma hora para outra.

 “Meu nome é Cole, Detetive Cole, para ser mais exato. Eu estava de plantão naquela madrugada de inverno em 

1837, quando recebi uma chamada de policiais locais, dizendo que havia acontecido mais um assassinato, aqui perto, no 

bosque do orvalho, em Brooksville, na Inglaterra.

 Chegando ao local, deparei-me com uma mulher, a vítima, que morava, de acordo com moradores locais, numa 

luxuosa mansão perto dali, mas nenhum morador sabia seu nome, apenas que, antes do assassinato, ouviram o grito da 

vítima e logo após, barulho de galhos sendo estilhaçados ao chão.

 Eu me deparei também com o sangue da vítima, seguindo um rastro que vinha do outro lado do bosque, onde deveria 

ter acontecido o ataque à vítima.

 Achei muito estranho, porque a vítima estava com a roupa rasgada e cheia de furos, que cobriam seu corpo inteiro.

 Então decidi ir à mansão que a vítima morava, para tentar encontrar pistas. Chegando lá, fui recebido por um senhor 

simpático e perguntei a ele se era parente da vítima. Ele disse que sim, era o tio-avô da vítima, aposentado de guerra, que 

continha um belo conhecimento sobre armas cortantes (facas em geral).

 Na hora, suspeitei desse tal conhecimento sobre lâminas e logo perguntei se ele poderia ter tido envolvimento  

com o caso.

 O homem, assustado, esclareceu que não, que seu conhecimento sobre armas não era utilizado para matar, apenas 

um conhecimento a mais e não era mais nada em sua vida.

 Eu perguntei se poderia revistar o local, para encontrar pistas sobre o caso. O homem aceitou e revistei o local.

 Aparentemente, um local tranquilo, sem indícios de qualquer coisa que pudesse ameaçar um ser humano.

 Mas, ao revistar o quarto da vítima, encontrei uma faca de cozinha enorme em cima da cama, aquelas típicas de 

contos de terror.

 Ao ver aquilo, me apressei para rever o corpo da vítima e, ao ver o braço, coberto por uma manta, me deparei com 

um corte profundo, o autor do enorme rastro de sangue.

 Tentei manter a calma e voltei para a mansão da vítima. Perguntei ao homem, agora um pouco mais nervoso, qual 

era a importância da vítima para a família.

 Ele disse que, quando a vítima completasse 18 anos, ele teria que entregar a ela toda a herança da família, e 

continuar pagando uma taxa de 300 euros à vítima, até falecer.

 Eu, com pistas suficientes sobre o caso, fui dar voz de prisão ao tio-avô da vítima. Mas, ele logo sacou sua faca (que 

estava escondida em suas costas, desde o começo do interrogatório) e partiu para cima de mim.

 Rapidamente reagi, tentado dar golpes, que poderiam desarmar o assassino, mas, como ele era bem mais experiente, 

derrubou-me ao chão e quando ia me assassinar... Ouviu-se um tiro rasgante, que passou direto pela cabeça do assassino, 

derrubando-o como as folhas das árvores secas que caem no Bosque do Orvalho.

 Foram as autoridades que suspeitaram do assassino, por ter uma ficha criminal longa, conhecido como o “Maníaco 

do Bosque”, um criminoso que fazia vítimas há 10 anos seguidos.

 No final, o caso foi esclarecido: os furos da vítima foram obtidos por ela ter corrido no Bosque, que era muito estreito 

e cheio de galhos pontiagudos.

 Parece que as pessoas de Brooksville estão seguras... Por enquanto!”

Estudante Matheus Yukio Tamura Torres 8º ano EF

Nossos escritores mirins merecem ou não os créditos de pequenos grandes escritores?

Aos estudantes do 8º ano, PARABÉNS! Sintam-se aqui representados e homenageados
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Gêneros Textuais
 Partindo do princípio de que se escreve um determinado texto lendo muitos outros do mesmo gênero, os estudantes 

do 9º.ano, durante o primeiro trimestre, leram vários contos psicológicos. A partir das leituras e do estudo da estrutura que 

compõe esse gênero textual, os estudantes puderam, então, produzir seu próprio conto. O texto selecionado para compor 

esta revista representa, com sucesso, a percepção e a sensibilidade do leitor-escritor diante de um gênero.

Professora Adelliane de Latorre Galhardo

Sobre o Gênero...
 O texto que será lido a seguir faz parte do gênero conto psicológico, uma das muitas variações do gênero conto. 

 O conto é uma narrativa curta, com poucos personagens, cujos acontecimentos se desenvolvem em um curto período 

de tempo e onde ocorre apenas um conflito.

 O conto psicológico geralmente tem a narrativa iniciada por um fato cotidiano, que desperta lembranças e 

sentimentos na personagem, além de explorar o seu tempo e espaço interno, onde predomina o chamado tempo psicológico:  

permite que o passado, o presente e o futuro se entrelacem em uma ordem indireta, de acordo com as emoções e as  

reflexões da personagem. 

Perdas e Dores
Olhava a chuva cair pela janela, a chuva fina de maio que trazia o frio do inverno, muito diferente da fúria dos grossos 

pingos de começo de ano... Aquela chuva... Aquela chuva que mudou minha vida. O que seria de mim sem ela?

Flashes da minha antiga veste, da minha antiga vivência atormentavam meu silêncio: a voz suave e doce da mamãe, 

as piadas do papai, as risadas alegres de meu irmão. Tentava não pensar, mas os momentos de felicidade e a saudade 

apertada não me deixavam em paz nem em meus sonhos!

Meu hálito quente no vidro começou a embaçá-lo. Desenhei uma carinha feliz, mas depois borrei-a com o dedo. 

Depois daquilo, tudo o que remetia à felicidade me enjoava.

Por um instante, meus olhos percorreram o aposento. Como Santa Catarina era diferente! Lembrava-me das festas 

naquela sala, principalmente a do Natal. Ah! O Natal! Os presentes dados com carinho por meus pais, as risadas dos primos 

ecoando pela casa!!! Um gosto amargo me subiu á boca e depois desceu ao coração. Voltei meus olhos à janela e me mexi 

na cadeira de veludo vermelho. Quantos dias mais passaria assim? 

O dia escuro me remetia a um filme de terror em “o monstro está lá fora, à espreita, prestes a te engolir ou, pior, 

te fazer sofrer!” Ah, como eu queria ter morrido! Ter me juntado aos outros! Já pensara várias vezes em me matar, cortar a 

ligação com o sofrimento de uma vez! Embriagar a solidão com vinho tinto de sangue e fazê-la esquecer de me atormentar.

Apesar do sofrimento, um fio, apenas um fino fio de esperança me prendia à vida: a esperança de acordar um dia, 

em casa, com um beijo carinhoso da mamãe e me dar conta de que tudo não passou de um pesadelo. De ser enfim amada 

de novo! Meus olhos foram de encontro ao antigo espelho e vi minha face e minha deplorável fisionomia. Não comia há dias! 

E nada me faria comer! Eu não precisava, pois o medo e a solidão já me saciavam. E nada me faria comer! Nem mesmo 

as súplicas de tia Maria e as broncas de tio Rogério! “Você vai ficar doente menina!” “Coma alguma coisa.” “Olha só! Você 

está pele e osso!”

Continuei me encarando no espelho e de repente um raio iluminou o monstro refletido. Tampei os olhos de medo. A 

chuva ia piorar! Não, ela não me sufocaria novamente. Comecei a chorar, não silenciosamente, como as princesas dos contos 

de fada, mas desesperadamente. Gemia enquanto sentia minha face esquentar. Ouvi um clic na porta. Tia Maria devia ter 

chegado. Enfim! Enfim alguém para preencher o vazio da casa. Mas isso não me faria parar de chorar.

Continuei a me lamentar com o mesmo fervor... Minha tia veio a mim e me abraçou, o calor dos braços dela me 

fez esquentar mais ainda. Ela não disse nada. Às vezes, o silêncio é o mais significante consolo. Finalmente, ali, naquele 

instante, compreendi: por mais dolorosa a perda, por mais massante o sofrimento, por mais que pareça o fim da esperança, 

é sempre tempo de recomeçar.

Foi o amor de minha tia, seu abraço carinhoso, e sua compreensão que me fizeram acreditar que eu não estava 

completamente sozinha.

Estudante Júlia Motta Vale 9º. ano-EF 

Desenhando no Plano Cartesiano
Os estudantes do 7º ano, durante as aulas de Matemática do 1º trimestre, aprendem a localizar um ponto no plano 

cartesiano, o conceito e a notação de par ordenado. 

Que tal aprender estes conceitos desenhando e explorando um liga-pontos? Foi assim que os estudantes  

do 7º ano aprenderam!

Quer saber como foi?

Inicialmente, cada estudante recebeu uma folha com diversos pares ordenados, instruções para ligar os pontos e 

um plano cartesiano quadriculado. A tarefa deles foi ler os pares ordenados, marcar os pontos no plano cartesiano, seguir 

as instruções para ligar os pontos e, descobrir assim, o desenho que formaria.

O interessante da atividade é que os desenhos eram diferentes, portanto cada estudante obteve um resultado. Na 

aula seguinte, os desenhos foram socializados e todos puderam conhecer os desenhos dos colegas. 

Dando continuidade ao estudo, os estudantes receberam a tarefa de elaborar um desenho (liga-pontos) no plano 

cartesiano para um colega, seguindo os pares ordenados e as instruções, chegar ao desenho elaborado inicialmente. Tal 

atividade foi organizada da seguinte forma:

1º momento: Cada estudante recebeu uma folha com um quadriculado. Tal folha foi usada como gabarito, ou seja, 

o estudante fez um desenho no quadriculado com os eixos X e Y (plano cartesiano), marcou os pontos, anotou os pares 

ordenados e escreveu as instruções para ligar. O passo seguinte foi reescrever os pares ordenados e as instruções para ligar 

os pontos na folha que o colega receberá.

2º momento: As folhas com os pares ordenados e as instruções para ligar foram recolhidas e redistribuídas, de forma 

que cada estudante recebesse a folha de um colega da turma. Nesta aula, a tarefa era marcar os pontos no plano cartesiano, 

ligá-los de acordo com as instruções dadas por quem elaborou o desenho e descobrir a imagem formada. O mais interessante 

da atividade é que durante a marcação dos pontos, ninguém sabia o desenho que formaria! Todos ficaram muito curiosos!

3º momento: Enfim, as duplas, formadas por quem elaborou o desenho e por quem executou a atividade, puderam 

confrontar as folhas e comparar se os desenhos ficaram iguais ou se uma das partes cometeu algum erro. 

A riqueza dos três momentos está na aprendizagem que ocorre quando os estudantes são estimulados a se questionar, 

analisar suas próprias produções, ajudar o colega a perceber determinados erros e a receber tal ajuda também. 

Professores João Guilherme Boaratti Colpani e Tathiana Campos
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A tradicional Festa Junina do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida 

foi, novamente, um evento que deixa saudades e reacende o desejo de participar 

da nova edição que virá em 2012.

Nesse ano, inspirado no tema “Solidariedade: um compromisso de amor 

e fraternidade a cada encontro”, o Consa convidou cada um dos presentes para  

festejar a verdadeira fraternidade humana que se ampara na comunhão de valores 

e de bens fundamentais para a vida: a terra, a água, o ar, o fogo, a luz, o verde das 

plantas, a habitação, o mundo limpo e bonito, partilhado e cuidado para oferecer 

a todos as melhores condições de viver.

As famílias foram recepcionadas com banners e trabalhos que expuseram 

imagens das Ações Sociais da Associação Cultura Franciscana - ACF. O Consa 

contribui para manter as seguintes Ações Sociais da ACF: 

•	 Colégios:	Santa	Isabel,	Santo	Inácio	e	Santa	Clara	–	Promovem	

o crescimento pessoal, a integração social e o conhecimento para estudantes em 

situação de vulnerabilidade por meio da excelência do ensino e aprendizagem 

na Educação Básica e Técnico em Enfermagem, garantindo a sua formação nas 

diferentes áreas do conhecimento. 

•	 Centro	de	Acolhimento	-	Espaço	educacional	que	atende	crianças	

e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, oferecendo reforço 

ao aprendizado escolar,  oficinas e diversas atividades formativas.

•	 Projeto	Sementes	da	Floresta	-	Contribui	para	a	preservação	do	

meio ambiente, viabiliza um desenvolvimento sustentável e garante a melhoria 

da qualidade de vida de pequenos agricultores no Pará.

O dia do evento foi celebrado com muita alegria, brincadeiras, encontros  

e reencontros únicos e especiais. Os presentes apreciaram a beleza das  

apresentações dos estudantes, além de se deliciarem com as comidas típicas 

servidas em cada barraca.

Fica a nossa gratidão e o desejo de que Deus continue abençoando cada 

um dos estudantes, ex-alunos, famílias, educadores e amigos que fazem parte 

da história do Consa e contribuem para que continuemos fiéis a nossa Missão: 

“Promover a aprendizagem significativa e a formação integral de crianças e 

jovens por meio da educação formal norteada pelos valores franciscanos de  

acolhimento e respeito à vida”.

COTIDIANO
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As musas, filhas de Mnemosyne, as artes, seriam então a primeira tentativa de Zeus de corrigir este grave erro cometido 

por ele que foi criar o homem tendendo ao esquecimento, à insensibilidade. As artes viriam então para preencher o espaço 

entre aquilo que somos ou que esquecemos que somos, e aquilo que desejamos ser, este espaço oco e incompreensível que 

nos faz vagar pelo perigoso território das certezas.

O que esta história afirma é que quando compartilhamos uma obra artística nossa alma se inunda de alguns sentidos, 

e aqui se faz necessário entender sentido como algo volátil, que fervilha, que perturba, balança, irradia, empurra, dispara a 

procura de um eco interno, um diálogo impalpável.

Mas o que seriam essas coisas que os homens, por falta de memória essencial ou por inocência talvez, insistem em 

esquecer? O que o artista, essencialmente homem, tem que fazer para compor seu trabalho a fim de que esse vazio de sentidos 

que padecemos se preencha de forma inquieta e bela, natural e sólida? Estas perguntas, perturbadoras, são os pontos sobre 

os quais se debruçam os envolvidos nos fenômenos artísticos. As respostas a estas perguntas, quando descobertas, carregam 

um fio de luminosidade extremamente vigoroso, embutido de uma potencialidade expressiva que clama por materialização, 

forma, esquema vivo, artifício, revelação.

O artista provocado por seu principal material de trabalho, ele mesmo, está a todo instante inserido no movimento 

pendular entre o mundo imaterial, o impalpável, e a necessária manifestação da forma adotada pela obra artística, a epifania 

do inefável, do invisível. Olhar para este inefável e invisível e esquematizar concretamente sua revelação através de técnicas 

e artifícios específicos de cada arte faz parte da rotina daquele que, embebido de um impulso criador vindo de algum lugar 

de si ou, mais concretamente, por meio de escolhas pessoais de ideais que vagam no espaço da mente, brinca de reorganizar 

a natureza. Esta habilidade de criar um mundo específico, uma vida rearranjada é condição primeira para qualquer artista. 

Cabe a ele exercitar ver a vida, e tudo que a circunda, através de lentes que ampliem a sua essencialidade, dispare sentidos.

De parte do público, o eixo principal e motivo maior de qualquer processo de criação, é também oferecida e esperada 

uma participação ativa em relação à arte. Toda manifestação artística propõe ou deveria propor um diálogo estridentemente 

silencioso, estabelecer um caminho de mão dupla provido de metáforas, de interrogações, de perdas, de ganhos, de caos. 

Participação ativa porque o que o artista espera do público é sempre uma violenta interferência em sua obra, mesmo que 

esta interferência seja apenas uma modificação ínfima das vozes internas que comandam sua conduta em relação ao seu 

relacionamento consigo mesmo e com os outros e que de alguma forma cria porquês para a obra e para sua própria vida. 

Artista e público formam durante o contato obra x homem uma sociedade provisória, cúmplices de um mesmo alicerce, 

companheiros de vida ou de morte. Durante o momento em que este contato se dá, tempo e espaço se misturam em função 

da constituição de um pacto de fidelidade estabelecido a partir da convenção de que entre esses dois homens, artista e 

público, existe algo provocador, que tem a função de mudar o eixo da percepção da vida, ou destruí-lo, para os mais radicais.

A faísca gerada por este contato está sempre determinada, é claro, pela noção de realidade e verdade de cada 

indivíduo ou sociedade em determinado tempo. A arte contemporânea é aquela que se vale de conteúdo e forma, unidos em 

linguagem, em função das especificidades do nosso tempo, das nossas carências. Artista e público em sintonia e isto não 

quer dizer concordância, às vezes é o contrário, são capazes de construir uma textura altamente explosiva, capaz de abalar 

estruturas físicas e espirituais de toda uma existência.

Porém, tudo isso só é possível se houver o mínimo de permeabilidade humana, de vontade de mudança, de atitude 

de descobrir, ou melhor, redescobrir os elementos mais essenciais e secretos da nossa vida. A arte só existe porque o homem 

existe. E porque ele necessita, desesperadamente, de um espelho. Mesmo que distorcido. Mesmo que seja ele mesmo.

Professor de Arte - Abel Xavier

Há uma história mitológica que diz que 
as artes foram criadas para fazer o homem 
se lembrar. Mas não se lembrar de qualquer 
coisa, e sim das coisas mais essenciais sem as 
quais nossas vidas se tornariam uma reduzida 
e tediosa sequência de objetividades. Segundo 
a mitologia, foi durante o banquete onde Zeus 
exibe sua criação, o cosmos, que um imortal 
lhe chama a atenção para uma falha: o homem 
é um ser que esquece.

O Homem é um Ser 
que Esquece

O Pensador (The Thinker) 
de Auguste Rodin

COTIDIANO
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Na Época em que o Consa era GENSA

Uma explosão de alegria e muita emoção foi o nosso reencontro de ex-alunas da década de 1960. Nesse retorno 

ao colégio depois de mais de 40 anos já não usamos mais aquele uniforme, nem os sapatos de couro, nem as meias três 

quartos brancas, nem a boina e nem o distintivo metálico, mas ainda parecíamos aquelas meninas, que por muitos anos 

frequentaram as instalações do Colégio N.Sra. Aparecida. Naquela época, a instituição era chamada de Ginásio Escola Normal 

N.Sra. Aparecida, onde estudamos e aprendemos muitos valores importantes que nos influenciaram no desenvolvimento das 

nossas vidas. E voltar àquele prédio foi uma maravilhosa e memorável volta ao passado.

 Esse reencontro não começou agora, mas há alguns anos quando um grupo começou a se reunir. Num desses 

encontros, estiveram presentes as nossas queridas professoras Irmã Bernadette Marsaro e Irmã Priscilla Rossetto, que nos 

convidaram a fazer o próximo no colégio. E, então, convites foram sendo enviados, muitas alunas de outras turmas foram 

sendo localizadas com a ajuda da internet e do boca a boca. No dia 21 de maio de 2011, esse dia especial aconteceu. 

Foi um momento inesquecível, repleto de boas lembranças e muitas emoções, em que todas se abraçavam com 

muito carinho, choravam de alegria e relembravam momentos marcantes com aquelas amigas que naquela época, nem 

imaginavam a falta que sentiriam umas das outras durante suas vidas. Para facilitar a nossa identificação, criamos um 

crachá que continha o distintivo do colégio, com o nome e a foto daquela época. Muitas imagens da época também foram 

selecionadas e, ao serem exibidas num telão, geravam reações diversas. Muitas de nós até se reuniam na frente do telão e 

faziam as mesmas posições em que estávamos na foto, gerando muita diversão e recordação. 

Imaginem a nossa emoção ao andar pelo pátio onde ficávamos durante o recreio, pelas salas de aula e retornar à 

Capela em certo momento, em fila dupla como na época, onde fizemos todas juntas uma oração e cantamos, acompanhadas 

pelo órgão tocado pela Irmã Bernarda Sette, as músicas religiosas que ficaram gravadas em nossas memórias. Podemos 

afirmar também que a emoção tomou conta de todas as Irmãs do Consa presentes nesse evento. 

 Já estamos sendo cobradas sobre quando será a data do próximo reencontro, que pretendemos fazer no próximo 

semestre, e temos a certeza de que todas as que estiveram presentes e mesmo as que não puderam vir ou ainda não foram 

localizadas estarão juntas para mais uma reunião organizada com muito amor. E para as outras turmas, até mesmo as mais 

recentes, que quiserem se encontrar, podem nos procurar e contar com a nossa ajuda na organização.

Ana Maria Ricci Gomes 
Consultora de Turismo e estudante na década de 60 do Colégio N.Sra. Aparecida.

Encontro de ex-alunas do Consa

Turma do ano de  1968

COTIDIANO
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Professora Fátima e estudantes Lucas e Thiago

Tecnologia na Educação
Ao longo do tempo, o ser humano tenta adquirir novas formas de facilitar a vida, seja no trabalho, na vida pessoal, 

na comunicação, nas relações, ou até mesmo nas formas de ensino, seja com a criação do fogo,  do telefone, do celular, da 

própria luz e atualmente da internet.

Com o passar do tempo, as invenções foram melhoradas com a evolução da tecnologia. A Internet é o maior exemplo 

desse progresso, sendo que alguns consideram um dos males da contemporaneidade, outros, um dos melhores avanços já 

criados em toda a eternidade.

Há cerca de 20 anos, os estudantes adquiriam conhecimento através de enciclopédias, como a BARSA, que podiam 

ser lidas nas bibliotecas, muito mais frequentadas que hoje em dia. 

Vinte anos se passaram e muita coisa mudou no mundo. A criação da Internet, por exemplo, por volta dos anos 60 

e 70, pelo governo americano e a web, somente em 1989 por Tim Berners-Lee. Essa foi e está recebendo inovações todo o 

tempo, seja para facilitar o acesso ou para a rapidez com que as informações são enviadas e recebidas.

A internet evoluiu tanto que fugiu de seu objetivo inicial, de apenas enviar informações. Hoje, é usada para o 

entretenimento, relacionamento, publicação de notícias e educação. A relação entre Internet e Educação, hoje em dia, é 

essencial para a aprendizagem, para facilitar e agilizar a forma com que adquirimos informações. Essa relação está criando 

muita polêmica, visto que tem seus prós e contras.

Em um mundo como o nosso, o indivíduo que conseguir ampliar o número de informações sobre as quais tem domínio 

se sobressai em relação aos outros. Algumas escolas muitas vezes se limitam apenas ao conteúdo dado em sala de aula, 

mas, é óbvio, que isso não basta para o aprendizado do estudante. As aulas em sala são o básico que qualquer colégio tem 

a obrigação de desenvolver. O que diferencia um colégio de outro são as estratégias para reforçar e confirmar o aprendizado. 

E a forma de ensino que alguns colégios estão adotando é a aula virtual, que possibilita ao estudante, além das aulas 

presenciais, o ensino à distância, de forma que conteúdos não assimilados na escola possam ser aprofundados virtualmente. 

A Internet simplesmente possibilitou que o ambiente de sala de aula seja estendido para um lugar mais aconchegante: sua 

casa. Além disso, algumas aulas necessitam de uma maior descrição para o estudante, seja em vídeo, seja em entrevista 

ou, até mesmo,  uma imagem, e com isso alguns colégios já se prontificaram: instalaram computadores nas salas de aula, 

facilitando a apresentação de trabalhos, a busca de vídeos para demonstrações, entre muitas outras coisas. 

No decorrer de nossas aulas, utilizamos, e muito, dessa tecnologia para apresentar trabalhos, ver vídeos, apresentar 

slides, notícias etc. No decorrer do primeiro trimestre, utilizamos tecnologias, como: Power Point, Word para realizar trabalhos, 

como “Biomas Brasileiros” ou “Ciências na Mídia”. Pesquisas solicitadas como tarefas, sendo um complemento do livro que 

muitas vezes não apresenta o conteúdo atualizado.

As Aulas do Ambiente Virtual de Aprendizagem também são interessantes e vêm sendo criticadas por parte dos 

estudantes, porém elogiadas pelos  pais. Essas aulas constituem em torno de 1h de aula por semana, ao sendo obrigatórias, 

devem ser realizadas em períodos pré-estabelecidos. As aulas virtuais representam um modo não apenas de aprender, mas 

também de preparar os estudantes para o que virá no futuro, em um curso superior ou na vida profissional.

Portanto, podemos perceber que a tecnologia utilizada em sala de aula é a forma mais prática e atual de preparar o 

estudante, não apenas distribuindo conhecimento, mas principalmente preparando-o para o mercado de trabalho, no qual 

o funcionário não apenas exerce sua profissão no local, mas também em casa, elaborando apresentações ou estratégias. 

Ou seja, a tecnologia é aliada do ser humano, que deve se atualizar constantemente para acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico, no qual está mergulhada a nossa sociedade.

Thiago Mayllart Macedo Silva 
Lucas Coiro Coelho

Mariana Turolla 
Professora Fátima Sousa – Biologia 1º EM
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Vestibular 2011
Conheça os estudantes do Consa 
que foram aprovados! 

Ana Achcar de Menezes........................................................Moda (SENAC)

Barbara Santoro Marins.........................................Arquitetura (Belas Artes)

Beatriz Varella Dominguez..................................................Design (ESPM)

Bruno Morgado Pinto................................................Administração (PUC)

Camille Rossi Geraissati............................................Odontologia (UNISA)

Carla de Almeida Dicolla..............................Pedagogia (Mackenzie e USP)

Carla Galante Soares................................................Design (ESPM)

Carlos Eduardo Davy............................................Engenharia Eletrônica (FEI)

Clarice Granja Curi........................................................História (PUC)

Claudia Gonçalves Dias................................História (PUC) Direito (Mackenzie)

Daniel Santos Mendes...............................Administração (Mackenzie)

Dante Rangel G. Lucio Sant’Anna...................Gastronomia (Anhembi-Morumbi) 

Deborah Rios Tolosa.............................Design de Produto (Belas Artes)

Diandra Maynne J. Ferraro ....Engenharia (Mauá, FEI, Mackenzie, Federal do ABC)

Felipe Antonio Moreno Berni........................Engenharia (Mackenzie)

Felipe Gasel Cunha.............................................Engenharia (FEI)

Gabriel Grigoletto M. de Souza....................................Direito (FMU)

Gabriel Lioi.....................................................Direito (Mackenzie)

Gabriela Chiarelli Milito..................................................Letras (USP)

Giovanna Amaral F. C. Alimari......................................Jornalismo (Mackenzie)

Giovanna Pettorusso Isnenghi.....................................Moda (SENAC)

Isabela Ferrer Haddad.............................................Design (ESPM)

Ivan Carotta Checchia...................................Engenharia Civil (Mauá)

Izabella Aiko Ohata................................Engenharia de Produção (Mackenzie)

João Pedro Cabrera Duarte..............................Engenharia Mecânica (FEI)

João Zeigler.............................................Direção Cinematográfica (AIC)

Laura de Melo Teixeira...Relações Internacionais (PUC) Administração (Mackenzie)

Leonardo R. Ribas Demetrio.....................Direito (Mackenzie) Engenharia (FEI)

Lucas Pintor Ganemian..........................................Jornalismo (FMU)

Luisa Grossi Manfredini...........................................Administração (USP)

Marcella Maris R. P. de Souza..........................................Direito (Mackenzie)

Maria Fernanda de C. A. Pagani............................................Direito (PUC)  

Marina Grossi Manfredini....................................Administração (USP)

Marina Sartori Fech...........................................Engenharia (Mackenzie)

Mayra Christina Fratin de Oliveira..............................Jornalismo (Mackenzie)

Mayra Luiza Fuse...............................................Artes Visuais (UEL) 

Nayara Fernandes Soares...........................................Geofísica (UFF)

Paloma C. Montanaro......................................Moda (Santa Marcelina)

Pâmella Santos B. de Oliveira..........................Comércio Exterior (Mackenzie)

Pedro Augusto Bueno Cardoso.....................................Administração (PUC)

Pietro Bruno Marcos...................Engenharia Mecânica (Anhembi-Morumbi)

Raphael Latorre de Oliveira......................................Engenharia (FEI) 

Renata Medaglia A. C. Martins..............Design Gráfico (Anhembi-Morumbi)

Tomás Castro Pinto Rigazzi............................Relações Internacionais (ESPM)

Tomás Cordeiro Laires..........................................Direito (Mackenzie)

Vanessa K. Markossian.................................Arquitetura (Belas Artes)

Victor Ambar Prandine..........................................Publicidade (ESPM)

Victor Rocha Miranda....................................Gastronomia (Anhembi)

Victor Salmaso Corbett........................................Marketing (Anhembi)

Vinícius A. Sant’Ana Pereira...................Direção Cinematográfica (AIC)

Lucas Candido Coelho.....................................Administração (ESPM)
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A WEB 2.0 e os Blogs Ciência na Mídia
A década de noventa foi marcada por uma revolução mais que tecnológica. O computador tornou-se um item pessoal, 

isto é, saiu das grandes empresas e universidades para entrar nas casas e escolas, o mesmo levou também a Internet a esses 

ambientes, revolucionando assim o que entendemos por comunicação.

Projetada a partir de pesquisas militares durante a Guerra Fria (década de 1960) e depois dentro das universidades 

americanas para permitir que os resultados das pesquisas realizadas trafegassem com mais rapidez, a Internet possibilitou 

muito mais que o conhecimento científico circulasse de um lado para outro; todo tipo de conhecimento e informação passou 

a preencher as telas dos computadores pessoais. O interesse mundial foi além da difusão de informação, já que se observava 

o potencial financeiro e rentável da Internet, popularizando-a rapidamente. 

Para o público em geral, e-mail e salas de bate-papo (chats) foram dois dos principais carros-chefe para a popularização 

da Internet. A forma de comunicação entre as pessoas já estava mudando tanto no ambiente de trabalho quando na vida 

particular. Porém, comparado ao que temos hoje, a Internet da década de noventa não era interativa! Dá pra acreditar?  

Por isso o termo Web 2.0 (criado por Tim O’Reilly) é utilizado para descrever a segunda geração da World Wide 

Web, justamente para ilustrar a ideia de que o ambiente on-line se tornou mais dinâmico, já que os usuários colaboram para 

a organização do conteúdo. São vários os exemplos de aplicativos que surgiram na primeira década do século XXI: diversos 

serviços on-line interligados, como os oferecidos pelo Windows Live e Google, várias redes sociais, Wikis, entre outros. 

E dentre eles ressaltamos os Blogs. De baixo custo para publicação e disponível para milhões de usuários, os blogs 

estão entre as primeiras ferramentas de Web 2.0 a serem usadas amplamente, com a vantagem de permitir que os usuários 

publiquem seu conteúdo sem a necessidade de saber como são construídas as páginas na Internet, ou seja, sem conhecimento 

técnico especializado.

Quando surgiram, os Blogs tinham caráter puramente recreativo, eram usados como “diários virtuais”, onde as 

pessoas expunham suas ideias e narravam o que acontecia em suas vidas. Com o tempo, os Blogs foram se tornando espaço 

de disseminação de ideias e informações mais consistentes, pessoas conhecidas, tais como cientistas de todas as áreas e 

também empresas, passaram a utilizá-los.

E seguindo essa tendência, os professores de Ciências da Natureza do Consa criaram Blogs para compartilhar 

produções dos estudantes referentes ao projeto “Ciência na Mídia”. 

O Blog foi escolhido como ferramenta interativa (I Web Currículo) entre os estudantes-autores e outros leitores por 

ser um espaço que permite o acesso às mais variadas informações por meio de sons, imagens, textos e simulações. Esses 

recursos coordenados adequadamente possibilitam não somente divulgar informações, mas também criar um ambiente 

participativo e colaborativo numa situação de aprendizagem, pois permitem a expressão de opiniões e dúvidas, criando uma 

dinâmica de comunicação até então quase inexistente em outros meios de divulgação de trabalhos acadêmicos. 

Aproveite para acessar e conhecer os Blogs e fazer comentários sobre os artigos escritos por estudantes do Consa 

no projeto “Ciência na Mídia”! Queremos saber sua opinião sobre os mais recentes avanços da Ciência e Tecnologia, já que 

esses têm interferido tanto em nossas vidas!

Acesse o site do Consa e conheça os blogs - www.consa.com.br

Professora Cristiane Rodrigues Caetano Tavolaro

O que é o Cuca?
Falar. Ouvir. Criar. Esse é o trinômio de palavras que nos foi ensinado durante a nossa formação no Colégio Franciscano 

Nossa Senhora Aparecida. O conhecimento (não somente informação) que nos foi dado fez com que percebêssemos a 

necessidade de não ficar de braços cruzados e criar algo para ajudar na formação de uma conscientização coletiva. Assim 

nasceu o chamado projeto Cuca Fundida (nome retirado de um livro do cineasta Woody Allen). Seu objetivo principal é reunir 

estudantes e ex-alunos do Consa para discutir assuntos que muitas vezes não são abordados em sala de aula, em casa ou 

até mesmo em conversas entre amigos. Nessas discussões, não há ideias certas ou erradas, mas sim diversas opiniões que 

ao fim do encontro têm se tornado uma nova opinião.

E por que não no Consa?
O simples fato de o projeto ter nascido de conversas com professores que apoiavam a iniciativa já seria motivo suficiente 

para retribuir, ainda que pouco, o muito que nos foi dado. Esse apoio só foi possibilitado graças às recentes mudanças no 

perfil do colégio que, desde 2009, tomou uma decisão de ser pioneiro ao adotar um conceito de educação extremamente 

diferente do modelo da escola tradicional.  Com isso, chegou-se à conclusão de que seria viável criar esse grupo em tal 

ambiente. Além de um espaço reservado para as discussões, também haveria a possibilidade de abrir o Cuca para qualquer 

estudante ou ex-aluno que estivesse interessado em participar. 

Como chamar os estudantes para o Cuca ?
Com o projeto, já apresentado para a direção e coordenação do colégio, surgiu a dúvida de como atrair os atuais 

estudantes do Consa para participar do Cuca. O professor Fábio Ayres, antes mesmo de ouvir sobre o projeto, já tinha a ideia 

de fazer algumas intervenções pelos corredores da escola para quebrar a rotina dos estudantes e dos professores. Dessa 

forma, foram feitas duas intervenções inspiradas no disco The Wall da banda Pink Floid, que geraram resultados inesperados 

até para nós. Estava aberto assim o Cuca Fundida.

Como aconteceu? 
O projeto ocorreu quinzenalmente e abordou 

temas como A Religião, é o ópio do povo ou não?, A 

Mídia como quarto poder e a Família como instituição. 

Filmes, textos, documentários, entre outros recursos, 

foram utilizados para mostrar vários pontos de vista 

de diversos temas. 

Neste próximo semestre, novos temas serão 

abordados, fica o convite a todos que se interessarem.

O projeto Cuca fundida foi idealizado por: 

Michel Silvio Duailibi, Vinicius Aguiar, João Zeigler, 

Clarice Granja Curi e Raphael Marques.

Ex-alunos -João Zeigler, Clarice Granja Curi e Michel Silvio Duailibi

Ensino Médio



Veja alguns eventos esportivos dos
estudantes do Consa.
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Esporte.... O que é? Para que?
Segundo Barbanti, para ser considerada esporte, uma atividade deve ter regras estabelecidas, pessoas  

responsáveis pela aplicação dessas regras, ser competitiva, apresentar esforços vigorosos e apresentar aspectos motivacionais  

extrínsecos e intrínsecos.

O Celfran apresenta duas formas de trabalho com crianças e adolescentes: 

- O formativo: em que as crianças são levadas a aprender de maneira lúdica o esporte escolhido.

- TEC – Treinamento Esporte Competição: Os estudantes do Consa são selecionados através de avaliações, nas quais 

são analisados aspectos técnicos, táticos, físicos, rendimento e disciplina escolar.

O programa TEC dispõe de professores especializados nas modalidades futsal, basquete, handebol e natação (início 

no segundo semestre).

 O foco principal é o aprimoramento, não só para vencermos jogos e competições, mas para melhorarmos a cada 

dia, a cada treino. Os participantes devem se dispor a fazer o seu melhor. Cada um dentro de suas capacidades, dentro de 

seus limites.

Temos a intenção de que esses ensinamentos sejam transferidos para o dia a dia dos estudantes, pois os esportes 

são uma metáfora da vida, “...essa estranha atividade atrai em quase todo o mundo muitas centenas de milhões de 

pessoas. Alegra-se e sofre-se por ela, fala-se e escreve-se cotidianamente sobre ela e algumas vezes até briga-se por ela...”   

Hilário Franco Junior.

Os temas abordados na citação acima nada mais são do que um retrato de nossa sociedade (em todos os tempos), 

onde o ser humano tem a necessidade de se associar a algum grupo. Fazer parte de alguma coisa que dê sentido à sua vida....

Alguns são os benefícios para os participantes do TEC:

- A responsabilidade e o comprometimento são os principais pontos do projeto;

- Educação através do esporte;

- Saber lidar com situações de dificuldade e de felicidade durante os jogos ou competições;

- Desenvolver ou acentuar o gosto por uma ou mais modalidades esportivas;

- Desenvolver o vínculo do estudante com a escola, pois todos os participantes representam o colégio em  

competições escolares. 

Os treinamentos acontecem uma ou duas vezes por semana em horários divulgados desde o início do ano.

Participamos de algumas das principais competições escolares do Estado de São Paulo.

O Handebol está treinando e aguardando as competições para o segundo semestre. Na natação, faremos avaliações 

no mês de Agosto.

Atendemos as seguintes categorias no futsal:

Competição Categorias Tipo

Copa Netshoes Sub 12, 14 e 17 Masculino

Fut cup Sub 12 e 14 Masculino

LE2 Sub 10, 11, 12, 13, 14, 15 Masculino

LE2 Sub 14 Feminino

Copa Idéia - FM 87,5 Sub 14 Masculino

Copa Toon Sub 11 Masculino

Copa Senac Sub17 Masculino

Títulos e conquistas

O mês de maio foi muito interessante em se tratando 

de conquistas.

O sub14 masculino conquistou o vice-campeonato 

e o vice-artilheiro (Pedro Henrique Beltrão) da 1ª edição 

da Copa Ideia FM 87,5 de futsal. 

No final do mês, a Copa Toon foi disputada por 

60 equipes de todo o Estado de São Paulo. Dentre essas, 

o Consa conquistou o título vencendo 7 e empatando 

apenas uma das partidas. Teve um dos melhores ataques 

e a melhor defesa, com apenas 2 gols sofridos.

Além dos títulos coletivos, recebemos um título 

individual, fato esse que nos deixou muito contentes, pois 

o nosso estudante Roberto Schnorrenberg foi considerado 

o melhor goleiro da competição.

Muitos campeonatos, boas classificações, partidas 

gostosas de se assistir, mas o mais importante é o vínculo 

promovido pelo programa e os estudantes participantes.

Esperamos e contamos com vocês, estudantes, pais 

e familiares, todos unidos por um Consa mais representativo, 

não perante os demais colégios, mas representativo na vida 

de todos os estudantes.

 Alvaro Almeida - Coordenador de Esportes 

Celfran
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Pastoral

Estudantes  participando do Grupo de Jovens

Grupo de Jovens Consa
O Consa, sempre preocupado com a formação integral de seus estudantes, iniciou neste semestre mais um momento 

formativo: O Grupo de Jovens.

O grupo de jovens surge para dar aos estudantes 

do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª Série do Ensino 

Médio a oportunidade de terem um espaço diferenciado 

de reflexão, partilha e convivência. É um momento de 

olhar para o mundo, para os outros, para si mesmos e 

para Deus.

O Grupo de Jovens acontece em uma 

fase importante para o jovem: período de grandes 

transformações físicas, emocionais e sociais. E é 

justamente para ajudar o jovem a compreender melhor 

o mundo em que vive, a amadurecer de forma mais 

humana, a perceber seu crescimento e sua pertença a 

uma realidade concreta que a Equipe Pastoral pensa e 

prepara cada encontro.

Cada encontro trata de um tema voltado para a 

realidade que os jovens vivem. “Como ser jovem nos dias de hoje?” “E o que significa ser jovem hoje?” “Do que precisam?” 

“O que querem para o futuro?” Esses e outros questionamentos vêm à tona nos encontros.

Tudo isso pautado em valores Cristãos e Franciscanos como a alegria do encontro, o acolhimento do outro, a esperança 

de um mundo melhor e a amizade.

Equipe da Pastoral

Quem tem participado dos encontros pode dizer o quanto é bom:

No sábado, dia 18 de junho, nós, estudantes, que cursamos o 9ºano e o 1ºano do EM do Consa tivemos uma 

oportunidade diferente: nos foi proposto uma tarde em que passaríamos juntos discutindo o seguinte tema: Quem somos? E 

a pergunta mais díficil para nós: O que seremos? 

 Passamos a tarde entre colegas, com o Gustavo, mais conhecido como o “cara da pastoral”, que acaba sendo 

muito mais que só o “cara da pastoral”, com a irmã Teresa e ainda com a orientadora vocacional do Ensino Médio. Mas, 

para os estudantes que não tiveram meios de desfrutar de tal oportunidade, não pensem em formalidade, chatice e outras 

tantas palavras que lhes vêm à cabeça quando vocês pensam em qualquer reunião proposta pelo colégio, pois a tarde foi 

maravilhosa.  Na verdade, o dia começou de manhã, depois da prova de longa duração. Os estudantes que se inscreveram 

acabaram convencendo a muitos outros estudantes a irem também.

 Fomos ao pátio do prédio do Infantil, o que, mesmo muito sem querer e que o lugar tenha sido escolhido por ser 

tranquilo, acabou tendo um significado: o medo de fazer as decisões que determinarão nosso futuro e assim dizer adeus aos 

nossos tempos de infância. Lá tivemos uma pequena conversa, algo como uma “introdução”. Subimos e comemos pães de 

queijo que, aliás, estavam deliciosos, depois fomos para a sala multimídia, mais conhecida como “salãozinho”. Lá, sentamos 

em roda, nos apresentamos, vimos um vídeo e conversamos um pouco. Depois, nos levantamos e nos dispersamos para 

fazer uma coisa bem legal: mexer com argila. 

 

Nossa “tarefa” era montar com argila algo que significasse o que nós queríamos para o nosso futuro. Eu, particularmente, 

fiz um globo terrestre, pois não importa o que eu faça, eu quero mudar o mundo de alguma forma e ser lembrada quando 

eu morrer. Teve gente que fez o Buda, a bandeira da Inglaterra, um livro, entre tantos trabalhos muito legais, que foram 

expostos depois. 

 Após essa parte da manhã, saímos para almoçar. Foi um momento muito legal, pudemos conversar sobre diversos 

temas, enquanto comíamos! Eu tive a oportunidade de me sentar à mesa com o Gustavo. Depois, voltamos para a escola. 

Nesse momento, eu tive de ir embora, pois tinha um compromisso familiar: minha priminha 

estava fazendo aniversário e eu não a via fazia tempo. Acabei perdendo muitos momentos 

de diversão que me foram contados pelo meu amigo Rodrigo, do 9ºC, que ficou o dia 

inteiro. 

 Foi feita uma gincana entre os estudantes que, depois, viram um filme. O filme 

deve ser conhecido por muitos de vocês que estão lendo agora o meu texto: “Um Sonho 

Possível”, pelo qual Sandra Bullock ganhou o Oscar de melhor atriz no ano passado. Após 

isso, dois estudantes do Ensino Médio tocaram música.

 E assim o encontro acabou. Claro que ninguém saiu de lá sabendo exatamente 

o que fará quando crescer, com a decisão tomada, do tipo “Vou ser engenheiro civil da 

FEI! Yeah!”, tanto que ainda teremos outros encontros em que esperamos encontrar mais 

participantes  para continuar essa discussão. De qualquer forma, foi um dia muito bom, e 

quem pôde aproveitar essa  oportunidade, acho que falo por todos eles, ficou muito feliz.

 Estudante Dandara Melynna Ferraro 9º ano EF

“Nos encontros, está presente o coordenador Gustavo, que ajuda os estudantes a debaterem e também organiza os 

assuntos. Os temas geralmente discutidos se relacionam à religião, à vida e à atualidade. Sobre os temas, discutimos como 

as pessoas e nós enxergamos ou encaramos a religião, fazemos perguntas sobre a vida e como na atualidade aplicamos 

esses conceitos. 

Além de discutir, assistimos a filmes, lemos trechos de livros, desenhamos para expressar nossas ideias 

e ouvimos músicas. Depois de fazermos essas atividades, nós esclarecemos o que entendemos e damos 

nossas opiniões. Algumas vezes damos exemplos de situações de nossa vida para entendermos melhor 

a mensagem que queremos transmitir.              

Respondemos perguntas que é raro ouvirmos e que nos fazem parar para pensar, e dificilmente 

conseguimos uma resposta clara para elas, por exemplo: “Como me relaciono com o mundo exterior?” 

“Consigo reconhecer minhas emoções?” “O mundo precisa ter realidades ‘sagradas’?”, dentre muitas 

outras. Outras vezes nos baseamos apoiando em letras de músicas, por exemplo: Eu Etiqueta de 

Carlos Drummond de Andrade, Amor de Índio de Beto Guedes, Minha resistência e Caçador de 

Mim do Milton Nascimento.

Em minha opinião, esses encontros são muito interessantes e são uma boa experiência 

para a minha formação, que me amadureceram perante o conceito da vida sobre o lado bom 

e ruim. Além disso, é muito divertido, as pessoas que participam são bem sociáveis, alegres 

e os coordenadores, muito carinhosos. Quem puder participar não irá se arrepender, pois é 

uma ótima atividade e terá um ótimo aproveitamento.”

Vêronica Berard Jorge 1ª  série EM
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