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Para que serve a porta? Ora, a porta é por onde as pessoas passam, é por onde eu olho
e sou olhado.
Mas, para que serve a porta? Ora, a porta serve para conectar um lugar ao outro. Sem
porta as pessoas ficariam isoladas em seu próprio mundo cômodo.
Afinal, para que serve a porta? Para isto: uma porta, que a princípio é um obstáculo,
logo que aberta, possibilita ao homem um novo caminhar. Possibilita que ele seja autônomo,
seja livre.
Certo. Mas, para que serve ser livre?
(...)
Breve reflexão sobre o porquê das coisas.
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Editorial

Quando entramos na escola, portas nos são apresentadas. Duas coisas a se fazer: ficar
a ver o céu ou aceitar e navegar no desafio de encontrar as chaves que possam abri-las. Portas que nos levam a caminhos cheios de outras portas, cada vez mais pesadas, cada vez mais
enigmáticas, cada vez mais provocadoras, cada vez mais potencialmente libertadoras. Caminho
da aprendizagem.
Toda vez que um estudante, da Educação Infantil ao Ensino Médio, abre uma porta, ele se
percebe enquanto agente do mundo, capaz de mobilizar uma força que lhe é permitido ter. Também se dá conta de que tudo o que vê a sua frente é resultado do seu esforço. Quando ele olha
para trás, portas abertas, observa o caminho que percorreu e sabe que, se quiser, pode voltar, dar
alguns passinhos para trás, caso haja alguma chave perdida pelo chão, talvez aquela que seja
essencial para as portas futuras.
Propor-se a traçar uma estrada, estar entre portas, aprender com essa estrada, ajudar e
aceitar ajuda. Atitudes de alguém que, em trânsito, sabe que qualquer trajetória requer paciência,
dedicação, persistência, generosidade e alegria diante das impossibilidades, das chaves erradas,
tão importantes para sabermos que nem tudo é, mas que muitas coisas podem vir a ser.
Ao retomar mais um período escolar, o Consa oferece e abre portas para continuar sua
missão, proporcionar aprendizagem significativa a todos e a cada um de seus estudantes.
Esta revista é mais um registro de todo o trabalho desenvolvido pela equipe de educadores
junto aos estudantes dos diferentes níveis de ensino: da gincana de balões às experiências com
reciclagem (Educação Infantil), do estudo do meio no Jardim Botânico à Arte do Vitral (Ensino
Fundamental), da construção de um aquecedor solar de baixo custo à resenha do romance ‘Til’
de José de Alencar (Ensino Médio). Há ainda um espaço especialmente dedicado ao trabalho desenvolvido pela equipe de Pastoral, com sua Catequese de Crisma e o transformador Encontro de
Formação Humana. Muitos batentes atravessados.
Senhores pais, estudantes, colaboradores e amigos, que vocês possam se reconhecer nas
experiências que estão nesta publicação e, mais que isso, possam se transformar por elas. Somos
todos viajantes nesta estrada de viver, somos seres diante de maçanetas, diante de portas que,
afinal, são feitas do mesmo material que compõe nossa efêmera e incrível humanidade.
Fica o nosso convite para você também atravessar as portas.
Boa leitura, boa travessia, voltem sempre.
(ao som de porta abrindo)
Direção do Consa
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O Início da Vida Escolar
O ingresso no universo escolar é um momento importante e marcante na vida de todos os
envolvidos: estudantes, familiares e professores. Trata-se do primeiro passo da criança rumo à autonomia, na construção de sua identidade e de um espaço próprio. Nessa fase, o “novo” é vivido por
cada um, de diferentes maneiras e sentimentos: alegria, curiosidade, ansiedade, medo, regressões...
Trata-se de um momento ideal para que as famílias e a escola estabeleçam um trabalho de parceria
para fazer desse período e de tantos outros que virão, um tempo de encontros e certezas, de acolhida
e de serenidade, que deverá perdurar durante toda a vida escolar desses estudantes.
Cabe-nos estar preparados para lidar com as mais diversas situações e proporcionar a esses
novos estudantes um ambiente escolar que lhes traga segurança e confiança para lançarem-se nas
aventuras de conhecer e dar-se a conhecer.
Com o propósito de estabelecer vínculos significativos entre a escola e a família, desenvolvemos um projeto de adaptação denominado “Almofada”, que consistiu em atividades educativas e
lúdicas proporcionando um ambiente acolhedor, seguro e alegre.
Vejam exemplos de algumas atividades que realizamos pensando nesse bem estar:

Sol, Calor e Água, uma combinação Perfeita !
Nos dias de sol e muito calor, não há nada mais gostoso do que brincar com água,junto com
os amigos! As diversas sensações do contato da água com a pele proporcionam aos estudantes momentos de prazer, diversão e experimentação!
Além de se divertirem, os estudantes são estimulados a trabalharem todas as partes do corpo, pois os exercícios feitos dentro da água auxiliam no desenvolvimento cognitivo e na orientação
espaço-temporal.

Estudantes interagindo e brincando com água

Fazendo Arte!
Ao longo do ano, os estudantes do Infantil 1 e Infantil 2 vivenciam diversas experiências do
fazer artístico. A nós, educadores, cabe proporcionar a eles condições para que esse “fazer” aconteça
de maneira lúdica e prazerosa.
Ao trabalharmos com Artes nessa faixa etária, não há uma preocupação com o produto final e, sim, com a valorização do processo de criação, da exploração e da familiarização com
diversos materiais.
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Outra grande ferramenta para compor as produções é a utilização do próprio corpo.
O contato da tinta com a pele produz diversas sensações: surpresa, alegria, aflição, entusiasmo, prazer, liberdade... Que bom experimentar tudo isso!
A aquisição dos procedimentos é um conteúdo importante que trabalhamos durante todo
o processo. Acreditamos que é dessa maneira que a criança passa a desenvolver e ampliar sua
habilidade artística.

Momentos Livres
Diariamente os estudantes destas séries têm momentos livres para conversar, descansar
e brincar. Nessas ocasiões, os estudantes são estimulados a escolherem o brinquedo desejado e
explorá-lo livremente.
Seja no parque da escola ou nos cantinhos da sala de aula, brinquedos organizados com
temas variados: kit cozinha, kit beleza, carrinhos, bonecas, dentre outros. Os estudantes aprendem
como brincar é bom!
Estudantes em diferentes momentos das atividades

Enquanto as crianças brincam, ampliam:
• a capacidade corporal;
• a criatividade;
• a concentração;
• a consciência do outro;
• a percepção de si mesmas como um ser social;
• a percepção do espaço que as cerca e de como podem explorá-lo, além das diversas possibilidades que um mesmo brinquedo pode ter.
Ao brincarem de imitar gestos e atitudes do universo do adulto, elas descobrem o mundo,
vivenciam leis e regras, experimentando sensações.
Quantas descobertas! Sabemos que essa é apenas a primeira etapa da vida escolar dessas
crianças e, por isso, temos a consciência de que todos esses momentos precisam ser planejados e
“regados” com muito amor e carinho! É nesse convívio diário que nos renovamos e assistimos o
crescimento tangível desses estudantes. Parabéns às famílias por acreditarem na realização desse
trabalho e a todos que nos ajudam a transformá-lo em uma grande vivência!
Professoras do Infantil 1 e 2
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“Quem está dentro da Caixa?”
Essa pergunta foi feita por um dos estudantes do Infantil 2 ao realizarmos uma atividade do
Projeto “Quem sou eu, como sou?”.
Este projeto tem como principal objetivo trabalhar a construção da identidade, que é um
fator muito significativo para esta faixa etária, já que as crianças estão em fase de descoberta e construção da percepção acerca do seu próprio corpo, das suas vontades, necessidades e
preferências. Além disso, muitas foram as oportunidades para elas poderem desenvolver sua oralidade, em contextos e situações comunicativas bem marcantes: contando, percebendo e construindo
diariamente sua própria identidade, na interação com aqueles que fazem parte de sua rotina (colegas, professoras, famílias).
É sabido que essa construção acontece a partir da
relação com o outro e, portanto, a atividade da caixa
contribuiu de maneira efetiva
para que essas relações e comparações acontecessem, isto é,
proporcionou situações em que
cada um pode descobrir algumas particularidades da sua
identidade, bem como de seus
colegas e familiares.
Uma das propostas
aconteceu da seguinte forma:
cada estudante trouxe de casa
uma caixa com a sua foto
colada na tampa e, no interior, algumas fotos junto com
seus familiares.

Curiosidade e novas descobertas

Em um primeiro momento, os estudantes foram convidados a socializar as imagens entre
o grupo. Já em um segundo momento, confeccionaram coletivamente um painel com essas fotos,
que permaneceu exposto na sala até o final do Projeto.
Foram momentos bem descontraídos e de grandes aprendizados. Surgiram diversos comentários, como: “A minha mãe chama Patrícia!”. Em seguida, outro estudante completou: “A
minha mãe também chama Patrícia!”; ou “Essa é a minha mãe, não a sua!”; muitos também apreciaram dizer o nome de todos os familiares da foto, como os irmãos, primos, avós, tios, madrinhas
e padrinhos, mostrando-os aos colegas.
A cada dia, ao observarem o painel de fotos, novas observações foram surgindo pelos
grupos do Infantil 2, revelando o quanto vêm se desenvolvendo nesse aspecto. E ainda há muitas
aprendizagens pela frente!
Professoras do Infantil 2
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Caixa de Livros:

“Era uma vez...”

Durante o primeiro semestre, como ferramenta para estreitar os caminhos existentes
entre a casa e a escola, os estudantes do Infantil 3 levaram para casa uma caixa, com o intuito de decorá-la com a participação das famílias, bem como, eleger um livro para ser colocado dentro da mesma para compartilhar com os colegas que aguardavam ansiosamente as
surpresas que viriam no dia seguinte.
Esta proposta permitiu que cada um demonstrasse suas peculiaridades e preferências, por meio da decoração e do livro eleito. Além disso, permitiu a socialização entre os
estudantes do grupo, já que puderam descobrir algumas informações sobre os colegas de
maneira lúdica.
Toda vez que a caixa retornava à escola, despertava em todos a curiosidade em
ver a caixa, que, por sua vez, tornava-se, cada vez mais, objeto do grupo, com as marcas
de cada um.
Atualmente esta caixa abriga o acervo de livros que foram eleitos por todos do
grupo. Na verdade, ela é muito mais que isso! Atualmente, conta as histórias vividas por
cada um e por cada grupo do Infantil 3 do Consa, que agora tem uma identidade já
construída e fortalecida.
Agradecemos aos familiares por toda disponibilidade que tiveram ao longo deste processo de adaptação e formação do grupo, que foi tão significativo para nossos estudantes.
Professoras do Infantil 3

Partilhas, interesse e novas aprendizagens
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Quem Conta um Conto?
O Projeto do Pré 1 pretende contribuir para
a formação de leitores literários.
Príncipes, princesas, reis, bruxas, animais
que falam, bonecos que ganham vida, personagens inusitados... O mundo dos contos, que
habita o imaginário de crianças e adultos, invadiu
as salas do Pré 1 no Consa. Por conta do projeto
“Quem conta um conto?”, os estudantes ouviram
e recontaram diversas histórias desse universo,
desde os clássicos como: Chapeuzinho Vermelho,
Branca de Neve, Os Três Porquinhos, João e o Pé
de Feijão, até outros menos conhecidos, mas não
menos apreciados, como O Homem-Bolo, Os Três
Bodes da Montanha e Dona Baratinha, para citar
apenas alguns.
O gênero “Contos” é assim chamado por
reunir histórias que atravessaram o tempo e confirmaram sua universalidade. Muitas delas são marcadas pela repetição (“Espelho, espelho meu...”;
“Eu vou bufar, eu vou soprar e a ca-sinha vai
voar”; “Vocês acham que eu sou tolo? Ninguém
pega o homem-bolo”) e pela presença de seres e
acontecimentos fantásticos - características que encantam as crianças dessa faixa etária, que vivem
intensamente o mundo do faz-de-conta. Por meio
da leitura, elas têm a oportunidade de se identificar

(ou não) com os personagens, conhecer outras realidades, experimentar diferentes emoções e a sensação
de viver grandes aventuras.
Além dos motivos relacionados aos aspectos
cognitivos e afetivo-emocionais, o projeto também
possibilita a proximidade com procedimentos de leitor: reler um trecho que não foi muito bem compreendido, fazer comentários sobre o enredo e os personagens, comparar diferentes versões da mesma história,
recomendar os livros preferidos, entre tantos outros.
Para tornar esse trabalho ainda mais significativo, planejamos uma visita à Livraria da Vila, na
Vila Madalena. Na ocasião, as crianças tiveram a
oportunidade de participar de uma contagiante contação de história, vivenciar uma agradável tarde na
livraria e adquirir um livro do autor Ilan Brenman (que
será utilizado posteriormente, em outra sequência de
trabalho de leitura).
E assim, com muito entusiasmo e envolvimento, o projeto “Quem conta um conto?” segue abrindo
portas para a imaginação, a fantasia, a criatividade
e o encantamento, com o firme propósito de estimular nos pequenos leitores do Pré 1, o prazer pela
leitura literária.

Participação e escolhas: Formação para a autonomia
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Ilan Brenman

e o Pré 1

Após uma deliciosa sequência de leitura de diversos títulos de Ilan Brenman,
os estudantes do Pré 1 já se sentiam bastante familiarizados com sua obra e com o
próprio autor. Em muitas ocasiões, escutamos frases como: “A Lis e a Iris são as filhas
do Ilan Brenman”, “Ele escreveu muitos livros!” e “Olha aqui o Ilan”, ao identificar
sua foto na contracapa de algum título. Para fechar esse trabalho com chave de ouro,
todas as crianças do Pré 1 tiveram a oportunidade de ficar frente a frente com o
próprio Ilan!
No dia 16 de agosto, pelo segundo ano consecutivo, ele esteve na Biblioteca
da Educação Infantil do Consa e, com muita espontaneidade e atenção, conversou
com as turmas, contou histórias e autografou os livros de cada um dos estudantes.
Foram momentos de muito encantamento e diversão!
Ilan Brenman já escreveu mais de 50 livros, sendo a maior parte deles voltados
para o público infantil. Suas histórias revelam personagens próximos das crianças,
“mais reais”, o que promove uma grande identificação. Alguns dos títulos preferidos
do Pré 1 este ano foram:
“As botas do Gabriel”, “A tiara da Clara”, “Mãenhê”, “Papai é meu”, “A cicatriz” e
“Mamãe é um lobo”.
Professoras do Pré 1

Estudantes deslumbrados com as histórias de Illan Brenman
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A fascinante descoberta
do Universo Sonoro
As aulas de Musicalização junto às crianças da Educação Infantil do Consa têm se
mostrado momentos muito ricos e significativos. Em encontros semanais, as crianças estão
dando seus primeiros passos na descoberta do rico universo de sons e silêncios que as
rodeia, consolidando uma sólida base para a sua formação musical. E, neste nosso início
de trabalho juntos, ficamos muito satisfeitos em perceber o quão envolvidas elas vêm se
mostrando em relação aos jogos e brincadeiras musicais realizados.
De modo geral, a presença da música na Educação Infantil tem como objetivo
apresentar, de modo lúdico e contextualizado, os principais elementos e materiais da linguagem musical. Temos como foco o desenvolvimento da sensibilidade musical das crianças, despertando nos pequeninos uma postura saudável, curiosa e investigativa para com
as diversas manifestações sonoras e musicais presentes em nosso cotidiano, nas várias
culturas ou, por que não, em nosso próprio corpo.
Tudo isso se materializou de diversas formas em nossos primeiros encontros. Os
jogos de exploração instrumental instigaram as crianças a buscar possibilidades diversas
de produção sonora, incentivando-as a ver os instrumentos musicais como universos a
serem pesquisados e explorados ludicamente. Realizamos diversos jogos de improvisação
instrumental, nos quais os gestos de batucar, raspar, chacoalhar, dedilhar e percutir expressavam ideias musicais espontâneas e vivas, marcas da forte relação da primeira infância com a linguagem musical.
As atividades voltadas à relação entre som e movimento ocuparam parte importante de nossas aulas. Seja nos balanceios e gangorras feitos com os menores, seja
nas brincadeiras de roda e de improvisação gestual junto aos maiores, tais atividades
proporcionam a descoberta das possibilidades do corpo: levam à percepção de seus
limites e instigam a exploração de novos movimentos, novas possibilidades expressivas.
Realizamos diversas brincadeiras musicais tradicionais da infância; conhecemos os cacuriás - brincadeiras dançantes provenientes do Maranhão, bem como jogos que vinculam os movimentos corporais à percepção das qualidades sonoras (sons mais fortes ou
mais fracos, mais agudos ou mais graves, mais suaves ou mais ásperos, dentre outros).
Nessa etapa da formação musical, são muito importantes os jogos que mesclam a produção sonora com a escuta atenta e a valorização do silêncio como elemento
musical. Nesses, as crianças são levadas a ouvir atentamente, a desenvolver a concentração e a paciência, participando de modo mais consciente tanto dos momentos de
produção sonora, quanto dos de escuta e quietude. Presentes constantemente em nossos encontros, tais jogos vêm se mostrando muito desafiadores e queridos por nossos
pequenos estudantes.
Por fim, a ampliação do repertório musical dos pequeninos vem sendo uma preocupação constante, pela apreciação de manifestações musicais e culturais das mais diversas. Temos ouvido, cantado e brincado com canções portuguesas, com brincadeiras
de roda argentinas, com cantos de trabalho dos vários recantos do Brasil, com cantigas de nosso folclore. As crianças estão se mostrando muito abertas e receptivas a estes
re-pertórios, interessadas pelas diferenças e semelhanças em relação às manifestações
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mais próximas ao seu dia-a-dia. Assim, ampliam seus horizontes culturais e desenvolvem o
respeito à pluralidade das culturas, elementos tão importantes na formação humanística
que a elas desejamos.
Nossos encontros têm sido muito prazerosos, e juntos estamos aprendendo a ouvir
e a fazer música desde cedo no Consa. Os pequeninos estão muito empolgados, e o
brilho em seus olhos ao entrarem em nossa sala de Música, já perguntando “o que
a gente vai fazer hoje?”, é o maior dos estímulos que um educador pode receber em
seu dia-a-dia de trabalho. Que cada dia de aula seja tão rico e significativo quanto o
primeiro, e que venham as novas descobertas musicais!

Professor de música Mauricio Braz

Estudantes em diferentes momentos das aulas de Música
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Sessões Simultâneas de Leitura
A Educação Infantil tem uma importância
fundamental na vinculação da criança à literatura.
Ao longo desse segmento, os estudantes leem, por
meio do professor, uma infinidade de títulos, que
ampliam e garantem a construção do repertório
cultural de cada um deles. Espera-se, ainda, que
possam ouvir histórias para se divertir, se emocionar, conhecer outros mundos possíveis e refletir
sobre o próprio.
Para a formação de um leitor de literatura,
é importante que a criança experimente diferentes
situações reais de leitura, situações vivenciadas por
leitores experientes, tais como: ler livros de determinado autor ou gênero, bem como aqueles cujo
interesse incida sobre o perfil do personagem, para
se informar, se instruir, entre outros. Aqui, cabe
destacar que um leitor aprecia obras porque sabe o
que olhar nelas, porque delas possui vários conhecimentos e estes, por sua vez, são promovidos, mesmo em se tratando de leitores que não leem convencionalmente. Assim, não é algo que nasce com
o leitor, mas que se constrói pela experiência, pela
oportunidade de viver numa comunidade de leitores
e conversar sobre literatura, pelo contato e interação
com obras literárias, desde a mais tenra idade.
O nosso propósito é que os estudantes
apreciem e desfrutem das manifestações literárias,
buscando formar, ao longo de sua escolaridade,
um leitor competente, sensível e crítico. Por isso, a
qualidade e variedade das produções literárias são
premissas indiscutíveis.
Para enriquecer esse percurso e promover o
envolvimento de todos os educadores e educandos
do Pré 2, planejamos leituras de histórias que aconteceram no mesmo dia e horário da nossa rotina,
as “Sessões Simultâneas de Leituras”. Nelas, cada

estudante foi convidado a escolher, entre algumas
opções de leituras, em qual gostaria de se inscrever
e assim, tiveram a oportunidade de fazer escolhas
de acordo com suas preferências literárias. Tal procedimento foi muito diferente das leituras que acontecem em nosso cotidiano, em que essas escolhas
são realizadas pela professora ou pela indicação
de outros docentes e estudantes.
Primeiramente, elegemos obras que tinham um personagem em comum, ‘o lobo’. Em
seguida, elaboramos cartazes com as sinopses dos
livros, para fazermos a divulgação. Organizamos
fichas de inscrições, para que cada estudante escrevesse seu nome na sessão escolhida e, no dia
combinado, cada um deles se dirigiu às salas, onde
aconteceu cada uma das sessões.
Além da oportunidade de participarem de
uma comunidade de leitores e de vivenciarem comportamentos essenciais para essa prática de forma
muito significativa, como escolher leituras literárias,
puderam fazer comentários sobre a história e indicá-la para os amigos, compartilhar impressões,
dúvidas e preferências. Essas sessões alcançaram
outras dimensões e se transformaram em aprendizagens mais amplas, pois favoreceram a troca e
construção de novos saberes entre todos os envolvidos. Além disso, propiciaram que o espaço escolar se constituísse numa comunidade de leitores
de literatura, ressignificando seus fazeres e a prática docente, promovendo avanços efetivos na formação integral de nossos estudantes.
Foram momentos divertidos e, com certeza,
com gostinho de: “QUEREMOS MAIS!!”

Histórias que fascinam e encantam os estudantes
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Experiências de Leitura e
Ilustração nas Turmas de
1º ano
O 1º ano desenvolveu uma sequência didática em que os estudantes foram convidados a produzir as ilustrações do livro “O segredo de Anton”, editora Martins Fontes.
A proposta oportunizou vivências de comportamentos leitores e a construção de estratégias de leitura em leitores iniciantes. Teve como objetivo central relacionar a linguagem visual e escrita, como elementos complementares para uma
aprendizagem significativa.
Com base na etapa do desenvolvimento infantil que as crianças do 1º ano se
apresentam, a literatura é um recurso precioso que desperta o interesse para a leitura e
escrita. Nesse sentido, a obra escolhida coloca o estudante como participante ativo no
processo de ilustração, sendo necessário desvendar a linguagem escrita para, posteriormente, realizar o tratamento das imagens.
Professoras do 1º ano

Estudantes do 1º ano relacionam linguagem visual e escrita
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Explorando o

Jardim Botânico
de São Paulo

Os estudantes do 2º ano do EF participaram do Estudo do Meio ao Jardim Botânico de
São Paulo, com o objetivo de complementar seu
aprendizado sobre as fases e mudanças no ciclo
de vida vegetal; observar diferentes ambientes e
seres vivos para deles obter informações e saber
um pouco mais sobre o papel do solo, da água e
da luz no sustento da vida no planeta.
Localizado na zona sul da cidade, o Jardim
Botânico de São Paulo está inserido no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI) que abriga, em
sua área, uma reserva biológica com vegetação
remanescente de Mata Atlântica, preservando importantes espécies da flora e da fauna paulista:
uma verdadeira ilha de conforto térmico dentro da
metrópole. Além disso, preserva as nascentes do
histórico Riacho do Ipiranga, sendo que algumas
podem ser observadas pelos visitantes.
Dentre as várias opções que o Jardim Botânico oferece, os estudantes puderam
conhecer: as estufas, o museu botânico, os lagos,
o Jardim de Lineu, o Jardim dos Sentidos, o túnel
de bambu, o castelinho e a trilha da nascente do
Riacho do Ipiranga.
O Jardim Botânico foi explorado pelos estudantes através de um caça ao tesouro,
onde em cada local visitado, os estudantes encontravam dicas com informações para descobrirem qual seria o próximo local a ser visitado.
Depois de várias etapas, os estudantes conseguiram finalmente solucionar o último desafio e
encontraram o tesouro!
Professoras do 2º Ano
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Pequenos Cientistas
e seus Vulcões
Observar, comparar, identificar e formular hipóteses que expliquem os fenômenos
naturais que acontecem no nosso planeta são objetivos desenvolvidos durante o processo
de ensino-aprendizagem dos estudantes do 3º ano nas aulas de Ciências.
Para testar algumas dessas hipóteses em diversas situações, foram realizadas, no
Laboratório de Ciências, algumas experiências para demostrar estes fenômenos.
Os vulcões sempre despertam muito interesse nos estudantes! Realizar experiências
abordando esse assunto contribuiu para observar e conhecer sua formação, além de saber
como acontecem as erupções vulcânicas.
Os estudantes construíram um vulcão com argila e enfeitaram-no com materiais
trazidos por eles como folhas, gravetos, flores, dentre outros. Colocaram dentro do vulcão
uma mistura de reagentes químicos e acrescentaram rapidamente um pouco de vinagre. E
foi assim que seus vulcões entraram em erupção.
Foi incrível ver nossos estudantes vibrando com a experiência. Quanta alegria
nesse momento!
Oportunidades de aprendizado como esta ficarão marcadas na memória dos estudantes e permitem vivenciar teoria e prática, observando, questionando, formulando
hipóteses, testando e confrontando ideias.
Professoras do 3º ano

Estudantes do 3º ano construindo vulcões
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No meu tempo a
Matemática não era assim...
É muito comum, em encontros com os
pais, ouvirmos esta frase: “No meu tempo a
Matemática não era assim...”. O que aconteceu,
então, com o ensino da Matemática? Será que ela
realmente mudou?
O ensino da Matemática, como área do
conhecimento, desempenha papel importante na
formação dos estudantes desde as séries/anos
iniciais até o final do Ensino Médio.
A disciplina, no currículo escolar, assume
atualmente todas as suas concepções, colocando-se também como ciência com características
próprias de pensar, de investigar e como linguagem
que descreve a realidade, possibilitando o pensar sobre ela, como conjunto de conhecimentos
dos quais se servem as demais Ciências Humanas
e da Natureza para desenvolver seus modelos e
analisar informações.
Desde cedo, o estudante tem a oportunidade de utilizar o conhecimento matemático para
interpretar, valorizar e produzir informações sobre
fatos e acontecimentos da vida real; aprender a
comunicar-se matematicamente, fazendo uso de
representações diversas e estabelecendo relações
entre elas; resolver situações-problema, sabendo
validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, aplicando conceitos
e procedimentos matemáticos.
Nessa perspectiva, é muito importante que a
criança veja sentido ao aprender Matemática e que
ela compreenda os cálculos e os procedimentos que
está realizando e não que apenas os repita mecanicamente. Mas, para essa compreensão acontecer,
são necessárias estratégias e recursos que façam
as crianças pensarem sobre o que estão fazendo,
confrontando seu raciocínio com o dos colegas nas
discussões em grupo, justificando suas escolhas e
registrando suas próprias hipóteses, buscando resolver situações-problema com mais autonomia,

refletindo sobre as diferentes formas de chegar a
um resultado ou realizar cálculos.
Por isso que, em nossas aulas, as estratégias escolhidas, bem como os recursos, são diversificados. As atividades de jogos, com dobraduras,
materiais concretos, desafios em duplas, entre
outras, “propiciam situações que, podendo ser
comparadas a problemas, exigem soluções vivas,
originais, rápidas. Nesse processo, o planejamento, a busca por melhores jogadas, a utilização de
conhecimentos adquiridos anteriormente, propiciam
a aquisição de novas ideias, novos conhecimentos,
habilidades e atitudes. Investigação, tentativa e erro,
levantamento e checagem de hipóteses são algumas das habilidades de raciocínio lógico que estão
envolvidas no processo.”
Aí está a grande diferença da Matemática!
Professoras do 5º ano
(http://www.mathema.com.br)

Estudantes do 5º ano B
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Estudantes do 5º ano D iniciam o trabalho com equivalência de frações, realizando a dobradura do helicóptero.

Estudantes do 5º ano A construindo figuras com o Geoplano. Nesta O assunto “Expressões Numéricas” foi iniciado com o
aula aplicaram conceitos relacionados aos ângulos: reto, agudo e jogo “Contig 60”. Estudantes do 5º ano C “quebram”
obtuso.
a cabeça para criar as sentenças matemáticas.
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V i t r a i s
Os vitrais surgiram na Europa, na
Idade Média. Foram criados para permitir
a entrada de luz em catedrais e abadias, e
disseminavam as mensagens e narrativas
bíblicas. Como antigamente grande parte
da população era analfabeta, os vitrais
auxiliavam no ensino e aprendizagem da
religião, junto com esculturas, mosaicos e
pinturas sacras.
Os estudantes do 4º ano aprenderam a importância e as propriedades da luz,
a formação de cores, a geometria em obras
de arte, os vitrais, os símbolos religiosos e os
polígonos, entre tantas outras coisas!
As crianças também participaram de
um Estudo do Meio ao Centro Histórico de
São Paulo e lá observaram os grandes e belos
vitrais da Catedral da Sé e do Mercado Municipal. Presenciaram e comentaram a beleza
do espetáculo de luzes e cores que os vitrais
da Catedral proporcionam!
No Consa, cada estudante produziu seu próprio vitral, recortando polígonos,
colando papéis coloridos e observando a passagem da luz por sua obra de arte! Nossa escola ficou
ainda mais bonita e colorida!
Parabéns estudantes, por toda a aprendizagem e pela arte!

"Fazer os vitrais não foi fácil, mas foi muito interessante.Eles nos mostram que para entender a “ARTE” não é preciso ter palavras." 4º ano A.
“O nosso estudo sobre vitrais foi muito importante pois, além de descobrirmos que contam
histórias sobre a vida de Jesus e fatos históricos do passado, também nos mostram a passagem de luz e a utilização de formas geométricas, como pudemos observar na Catedral
da Sé e no Mercado Municipal.” 4º ano B.
"Em nosso estudo do meio vimos vários vitrais, eles são bonitos e coloridos e formam desenhos que simbolizam a história de Jesus e de acontecimentos importantes do passado”4º C.
"Na Catedral há lindos vitrais da história de Jesus. Fizemos vitrais com várias formas e
ficaram lindos, iguais aos da Catedral." 4º ano D.
“Na Catedral da Sé há vitrais mais velhos e vitrais mais novos. Os antigos são mais escuros que os novos, por causa da fuligem, mas todos são muito bonitos!”4º ano E.
Professoras do 4º ano
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Atividades diversificadas e a hora da entrada

Acolhida dos Estudantes
Na fase de alfabetização as crianças precisam ser estimuladas para a leitura e para a
escrita. Nesse caso, portanto, é importante que o professor observe e entenda as necessidades
de seus estudantes e, depois, crie situações favoráveis em que tenham contato com as palavras e com a escrita. Pode também proporcionar situações lúdicas, jogos e brincadeiras que
estimulem as habilidades linguísticas, oral e escrita. Segundo o Referencial Curricular Nacional
de Educação Infantil – RCNI (1998, p. 117) “a aprendizagem da língua oral e escrita é um
dos elementos importantes para as crianças ampliarem suas possibilidades de inserção e de
participação nas diversas práticas sociais”.
Partindo desse pressuposto, ao pensarmos a rotina dos estudantes do Semi-Integral
1º ano A, planejamos atividades que contemplassem a leitura e a escrita logo na chegada
dos estudantes à sala de aula. De uma forma diferente, passamos a propor para o momento
dos cantinhos, além de desenhos, recorte e cole, cruzadinhas que os ajudam a associar as
letras para formar o próprio nome, o nome dos colegas e até desafiando-os a encontrar uma
‘mensagem oculta’, por meio de frases curtas, como por exemplo: “sexta teremos piquenique”.
Em outros momentos, foram desafiados a formarem palavras com a ajuda de símbolos e desenhos que remetiam às letras, as criptografias.
As atividades também têm a função de ajudá-los a se concentrarem para darmos
início às lições. Mesmo quando chegam eufóricos à escola, a exigência de alguns exercícios
permite que, em pouco tempo, eles estejam mais tranquilos e prontos para aprender. Dessa
forma, esperamos contribuir, por meio da brincadeira com letras, para que nossos estudantes
se interessem cada vez mais pela leitura e escrita.
Semi-Integral 1º ano

Estudantes do 1º ano em diferentes atividades
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Curso de Férias
no Consa
No período de férias, muitos pais procuram atividades que, além de entreter,
contribuam para a educação e desenvolvimento de seus filhos. Para atender a essa demanda o Consa promoveu, entre 2 e 29 de julho o Curso de Férias para estudantes
dos períodos Integral e Semi-Integral, com diversas atividades voltadas à integração e
aprendizagem dos educandos.
A programação foi distribuída ao longo de quatro semanas e incluiu oficinas diversas, teatros, contação de histórias, atividades com brinquedos infláveis, passeio para a
“Fazenda Bichomania”, entre outras.
Destaques da programação:
A primeira semana do Curso de Férias do Consa foi marcada por atividades como
as Oficinas de Pipas e Scrapbooking – Arte Sustentável, a qual possibilitou às crianças utilizarem uma técnica de reaproveitamento de embalagens. Nesse caso, galões de tinta foram
transformados em belos ‘portas-objeto’. Assistiram ao espetáculo ‘A Bruxinha’ com a Cia
Truks e participaram do “Arraial Julino”, com quitutes, brincadeiras e músicas típicas.
Já na segunda semana da programação, o destaque ficou por conta dos brinquedos
infláveis e da Oficina de Circo com a Cia Fragmentos, que reuniu atividades físicas em um
ambiente semelhante ao de um circo, com pista de acrobacia e malabares, tecidos aéreos,
liras e maquiagem artística para as crianças.
Na terceira semana, os estudantes puderam percorrer com suas bicicletas, patinetes ou triciclos, alguns circuitos montados nos espaços abertos do Consa. Pularam corda e
aprenderam, com as cordas construídas por eles, diversos saltos e manobras com o Grupo
Pé de Mola (Rope Skipping). Confeitaram deliciosos Cupcakes e assistiram às montagens
teatrais “Os Três Porquinhos” e “Com o conto na mochila”.
A Oficina de Literatura e Jogos Simbólicos abriu a última semana do Curso de
Férias. Essa atividade teve como principal objetivo introduzir algumas histórias da obra
‘Sítio do Pica Pau Amarelo’ de Monteiro Lobato, preparando os estudantes para a grande
surpresa que viria no dia seguinte: ‘O teatro das professoras’. Nossas queridas professoras
encenaram, brilhante e perfeitamente caracterizadas, uma das histórias desta obra que tem
atravessado gerações e é uma das mais amadas da literatura infanto-juvenil.
Outra atração aguardada e comemorada foi a Festa à Fantasia, onde os estudantes
puderam representar fadas, princesas e super heróis, além de compartilhar de um lanche
especial preparado pela Nutrical. Como encerramento da programação de férias, no dia 27
de julho as crianças visitaram o Parque Fazenda Bichomania e se encantaram com a beleza
do local e suas diversas atrações, de maneira especial, o passeio foi coroado pela presença
da Turma do Chico Bento em uma bela produção teatral.
Com a frase do estudante Inácio Alves Lazzari - Pré 2 E “Isso que é vida! Isso que
é vida!” tivemos a certeza de que conseguimos, por meio dessas atividades especiais e de
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todas as outras que compuseram o Curso de Férias, atingir nosso principal objetivo: proporcionar aos nossos queridos estudantes momentos ricos de integração, diversão e alegria, por
acreditarmos que são momentos como esses que enriquecem e eternizam a infância.
Maria Santina Scanavacca Parente
Orientadora do Integral e Semi-Integral

Curso de Férias: Julho de 2012
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Diversificadas
Ao planejar as atividades do Semi-Integral
2º ano, procuramos reservar um tempo e um espaço necessários à ludicidade, ao movimento, à
arte, às emoções e ao conhecimento. Com orientação, curiosidade e autonomia os estudantes exploraram os diferentes momentos da rotina: rodas
de conversa, leitura, lição de casa, estudo, brinquedos e brincadeiras, artes, jogos, dentre outros.
Acreditamos que o trabalho interativo/
cooperativo cria possibilidades no sentido de favorecer a relação interpessoal das crianças, amplia
relacionamentos, propicia a convivência harmoniosa e a construção de importantes valores como
amizade, respeito, alegria e gratidão.
Ao longo dos primeiros meses do ano, os
grupos do 2º ano trabalharam juntos em algumas atividades utilizando, nessas ocasiões, a quadra, a área de convivência e a sala de aula para
a construção de seus próprios jogos, como por
exemplo, o ‘Jogo da Batalha’ e o ‘Jogo da Velha’.
Em outros momentos, produziram desenhos a partir de um tema, como “Outono”, por
exemplo, ou músicas como “As Quatro Estações”,
do compositor Vivaldi.
Participaram de atividades corporais com
registros escritos, cantando a música “Dorme a
cidade” e “Saltimbancos”, do compositor Chico
Buarque, e “Fico assim sem você” da cantora
Adriana Calcanhoto.
Ainda produziram dobraduras indivi-duais
e coletivas, colagens, desenhos e pinturas com temas livres, recortaram kirigamis, construíram bonecos com palitos de fósforo, chocalhos e exploraram
massinhas caseiras e sucatas.
Nossos estudantes e aprendizes puderam
vivenciar essa proposta com alegria e imaginação!
Ao retomarmos esse percurso com eles, resgatamos os seguintes depoimentos:
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”Adorei fazer a massinha caseira e assistir Harry
Potter” - Maria Eduarda Abbati Souza Cruz
”Meu boneco de palito foi uma menina com cabelo
enrolado como o meu” - Larissa Nakamura
”Adorei fazer meu boneco de palito. Ficou uma
menina de blusa, saia e cabelo castanho, só que
comprido” - Gabriela Cavalcanti Neme
”Minha boneca de palito era uma menina que tinha
um vestido roxo” - Vittoria Bueno Padula
”Gostei de brincar com o ‘Angry Birds’ junto com
meus amigos e jogar o Jogo da Batalha com o Luis”
- Javier de Frutos Castelo
”Eu fiz um porco com a minha massinha caseira e
ele ficou seco” - Pedro Yamazato Kistemann
”Gostei de brincar de queimada com todos os meus
amigos do 2º ano” - Felipe Barros Santos Rodrigues
da Silva.
”Gostei de fazer a massinha caseira. Quero fazer na
minha casa” - Luis Henrique Panciano Giaffoner
”Gostei de jogar o Jogo da Batalha e conhecer novos
amigos” - Vitor Saymon Silva Picirilli
”Meu boneco de palito tinha vários detalhes de rock,
inclusive óculos” - Rafael Luiz Taneli Mattos
Semi-Integral 2º ano

Integral e Semi-Integral

Aconteceu

Estudantes do 2º ano
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Gincana
com Balões
Educar proporcionando situações de alegria e socialização. Foi a partir desse princípio que as turmas do Integral 1º ano uniram-se para uma divertida gincana com balões.
A atividade consistiu em formar três grupos com quantidades iguais de participantes e,
ao sinal da professora, os primeiros de cada grupo corriam até o local demarcado e estouravam o seu balão da forma que achassem melhor: pisando, sentando, apertando,
dentre outros. Após estourar seu balão, voltavam para o grupo e tocavam na mão do
próximo participante que realizava o mesmo procedimento e assim, sucessivamente, até
que todos participassem.
A atividade proporcionou um divertido momento de interação entre os grupos,
no qual foram contemplados aspectos importantes como agilidade, coordenação motora,
noção de espaço e tempo, trabalho em equipe, lidar com o perder/ ganhar, além de valores importantes como o respeito, a amizade, o companheirismo e a cooperação.
Ao término da atividade, durante a roda de conversa, os estudantes puderam compartilhar suas impressões sobre a proposta. Abaixo, algumas das frases ditas por eles
nesse momento:
“O importante não é ganhar, é se divertir”.
Matheus Medeiros de Carvalho
“Achei ótima essa brincadeira”.
Pedro Coutinho
“Irado!”
Sophia Petruci
“Eu gosteiiiiiiii!”
Tiago Cunha
Integral 1º ano
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De Velho

Não tem nada!
Os estudantes do Semi-integral Pré 2A confeccionaram um jogo muito especial: O
Jogo da Velha.
Antes de iniciarmos a construção desse divertido jogo, conversamos em roda sobre os jogos e brincadeiras conhecidos pelas crianças, dentre os quais surgiu o famoso
“Jogo da Velha”.
Ainda em roda, verificamos o que os estudantes sabiam sobre os procedimentos e
regras desse jogo. Uma vez que todos demonstraram compreender a dinâmica do mesmo,
foi dado início à 1ª fase da construção na qual cada criança recebeu um pedaço de papelão
e algumas canetas hidrocor.
O papelão trazia, em um dos lados, a matriz do ‘tabuleiro’, composto por três linhas
e três colunas. Com as canetas, os estudantes puderam produzir livremente um desenho.
Na fase seguinte as professoras revestiram esses ‘tabuleiros’ com papel contact e, em
seguida, os estudantes utilizaram biscuit para confeccionar as peças do jogo, o ‘xis’ (X) e o
‘círculo’ (O), ou como são popularmente conhecidos o ‘xizinho’ e a ‘bolinha’.
Ao término do processo fizemos uma nova roda de conversa onde as crianças puderam discutir sobre todo o processo descrito, desenvolvido ao longo de três sextas-feiras,
aproximadamente. Nesse momento, também foram mostradas as produções com o objetivo
de compartilhar e valorizar o trabalho único realizado por cada integrante do grupo.
É interessante ressaltar que o Jogo da Velha contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio lógico, percepção visual, orientação espacial e identificação de
formas geométricas.
Além disso, as crianças se divertiram durante toda a etapa de construção, jogaram
com os colegas e se mostraram muito entusiasmados com a possibilidade de levar o jogo
para casa e brincar com os pais.
Semi-Integral Pré 2

Estudantes do Pré 2
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Os primeiros passos
na Reciclagem

Os estudantes do Semi-integral Infantil 1 e 2 realizaram diversas atividades utilizando material reciclável. Eles puderam compreender que nem tudo precisa ser jogado
no lixo e que é possível reutilizá-lo de diferentes maneiras.
As atividades foram bem diversificadas, confecção de instrumento musical com
latinha de refrigerante, jogo com tampas variadas, pintura com potinhos de leite fermentado, colagem de rótulos de embalagens, porta-retrato feito com bandeja de isopor,
entre outras. Mas o que mais lhes chamou a atenção foi o puxa-puxa, confeccionado com
pote de sorvete.
Durante a produção do puxa-puxa, enquanto colavam papéis coloridos na parte
externa dos potes, expressaram grande entusiasmo e vontade de ver o brinquedo pronto.
Mas não se compara ao momento em que puderam colocar seus bonecos e bichinhos de
pelúcia dentro do novo brinquedo e passear pelo pátio puxando suas próprias produções.
Que alegria! Que brincadeira boa!
Semi-Integral Infantil 1 e 2

Estudantes do Infantil 1 e 2
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DESENHO

UM INVENTÁRIO DO MUNDO
O homem, no decorrer de sua história, sempre deixou registros de sua arte de representar o mundo que o cerca por meio de desenhos.
Mais do que representar objetos e ideias por meio de linhas, desenhar é imaginar um
mundo todo nosso e, ao mesmo tempo, fazer com que outras pessoas participem dele. Afinal,
ao desenhar, representamos por meio de grafismos uma ideia que queremos comunicar ou
algo que vimos.
Nós, estudantes do 7º ano, ousamos expressar através do lápis o que os nossos olhos
viram e o que os nossos corações sentiram, a partir do jardim interno do Consa.
Foram desenhos de observação, de memória, de criação, figurativos, abstratos, estilizados, utilizando os elementos da linguagem visual nas imagens produzidas.
Como pequenos artistas, convidamos vocês a observarem as obras que produzimos e
que revelam um pouco de nossas intenções.

Trabalho realizado pelos estudantes do 7º ano de CCA Artes Visuais
sob a supervisão da professora Silvia Maria Bido
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Durante os dias 25, 26 e 27 de maio, os estudantes do 6º ano do Consa tiveram a
oportunidade de colocar a mão na massa e vivenciar experiências incríveis.
Saímos do Colégio no dia 25 pela manhã com a missão de aprender e de nos
divertirmos muito. E foi isso que aconteceu!
A primeira parada foi Barra Bonita (SP). Lá visitamos uma fábrica de cerâmica e
tivemos a oportunidade de ver bem de pertinho a produção de tijolos de uma Olaria.
Em seguida visitamos a Eclusa. Era possível observar o encantamento dos estudantes
diante de uma obra da engenharia que ultrapassa as barreiras que a natureza nos impõe.
Mais algumas horinhas de ônibus e chegamos ao tão esperado Peraltas, em Brotas
(SP). Lá tivemos experiências instigantes no CEU, Centro de Estudos do Universo, onde pudemos observar as estrelas e Saturno e participar de uma riquíssima oficina de fósseis.
Além disso, os estudantes puderam ver de perto o nascimento de um Rio e desvendar o caminho da água de sua nascente até a torneira de nossas casas.
Também estiveram em evidência, nesses três dias, a convivência, o respeito e a autonomia. Os estudantes tiveram a experiência de dividir o quarto, as refeições, os estudos e
os momentos de lazer com os colegas.
No retorno, o cansaço, a satisfação, a alegria e a vontade de ficar mais um pouquinho eram vistas nos olhos de todos.
Confiram abaixo breves depoimentos de alguns estudantes:
Andressa Felix (6º ano A):
“Eu descobri que não sabia muita coisa sobre as pessoas com as quais convivia na
escola. Convivendo três dias com elas eu “cai na real” e percebi que elas podem ser pessoas especiais e muito mais legais do que eu pensava.”
Ana Beatriz (6º ano A):
“No Peraltas eu aprendi sobre as eras geológicas, sobre o rio Tietê, sobre a eclusa e
os fósseis. Além disso, eu aprendi a ter mais paciência, a fazer novas amizades e a ser
mais solidária.”
Um Blog sobre o estudo do meio foi produzido e assim os estudantes puderam
compa-tilhar outros detalhes e descobertas desse enriquecedor estudo do Meio.
Patricia Coimbra e Andrea Curia Molena
Professoras
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Estudantes do 6º ano em diferentes momentos do
Estudo do Meio: Peraltas
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SUDOKU
Matemática

nas aulas de

Sudoku é um tipo de quebra-cabeça baseado na colocação lógica de números. Surgiu
no Japão, por volta de 1984 e o nome Sudoku
é a abreviação japonesa para a frase “suuji wa
dokushin ni kagiru” que significa “os dígitos devem
permanecer únicos”. 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 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.
O jogo ficou tão popular no mundo
todo, que hoje pode ser jogado no celular, pela
internet ou nas revistinhas encontradas nas
bancas de jornal.
No Consa, os estudantes do 6º e 7º anos
jogam sudoku no laboratório de informática! Além
de divertido, o jogo desenvolve o raciocínio lógi-

co, pois requer atenção e análise para obter
a solução.
Os estudantes jogaram o sudoku, mas
também pesquisaram e aprenderam diversas
estratégias para resolverem o desafio com mais
agilidade e eficiência. Quer saber a opinião
dos estudantes?
“Quando conheci o sudoku, logo me
interessei. Fui treinando e aprendendo cada
vez mais e hoje sou craque!” Camilla Marques
Grimaldi
“Gostei de ir na informática jogar o sudoku, pois é muito divertido e ajuda a aprender
Matemática!” Mariana Pina Miguel
“Ao jogarmos sudoku, melhoramos nosso raciocínio lógico e ainda nos ajudou a ter
mais concentração.” Giovana carvalho Silva e
Melissa Mey
Quer aprender a jogar Sudoku? Consulte
os estudantes do 6º e 7º ano! Eles podem ensinar
muitas estratégias interessantes para preencher o
jogo com rapidez!

Estudantes do 6º e 7º ano
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Talking About Myself
and Others
A temática Talking About Myself and Others fez parte das aulas de inglês dos estudantes
do 6º ano no primeiro trimestre. Por meio dela, eles conheceram como falar sobre si e outros
em Língua Inglesa.
Em nossos encontros, as leituras envolveram descrições de adolescentes ao redor do
mundo e por meio delas identificaram as diferentes informações que são características de
textos como perfis virtuais e e-mails.
A produção textual final dessa sequência de atividades foi o texto do tipo profile em
que cada estudante escreveu o seu. Em seguida, esse texto foi lido pelos próprios colegas, para
conhecer mais sobre os outros. A seguir, escreveram outro texto de forma a apresentar os
colegas de sala, transformando o texto que estava em 1ª pessoa para 3ª. O texto fez parte do
“Mural de Estrelas” da turma.
Aqui você pode ler algumas das produções selecionadas.
Denise Kobara
Professora de Língua Inglesa

Produções dos estudantes do 6º ano
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Produção de Contos
com o 7ºano
É sabido que a América Latina é celeiro de grandes cronistas e contistas. Dalton
Trevisan, Luis Fernando Veríssimo, Clarice Lispector, no Brasil; Julio Cortázar, Jorge Luís Borges,
na Argentina, entre tantos outros, são exemplos de artesãos dessa meticulosa arte de contar
histórias em poucas linhas. Colocar os estudantes em contato com essa tradição, observando a
prática estilística dos grandes autores para depois se apropriar delas em sua própria prática, foi
o que moveu essa atividade. Além disso, o estudo de alguns aspectos estruturais, como o espaço
da narrativa, recebeu particular atenção.
Perceba, na leitura do conto da Sabrina Akemi Mori, do 7º ano B, como o trabalho com
o espaço é essencial para orientar as tensões na sua narrativa. Qualquer semelhança com o final
aberto de “Continuidade dos Parques”, de Julio Cortázar, não é mera coincidência: sua leitura,
no começo da sequência didática, inspirou a estudante e a muitos colegas, que infelizmente não
puderam ter seus textos publicados aqui, senão precisaríamos de uma edição extra!
Rodrigo de Freitas Kalamar
Professor de Língua Portuguesa
Enfim, o texto:

Helena,
Não conseguirei chegar no horário, ao
nosso encontro. Não posso te explicar tudo
agora, mas assim que puder conversaremos
pessoalmente. Recebi um vaso de flores com
um bilhete muito misterioso. Não sei quem
escreveu a mensagem.
O bilhete me pedia que fosse até a porta
da escola, no final das aulas, e então receberia outras informações muito reveladoras.
Logo que tiver mais notícias, eu falo com
você e marcamos um novo encontro.
Bj.
Fazia 3 dias que Sophia não me dava
notícias. Ela desmarcou nosso encontro e eu não conseguia notícias dela em
nenhum lugar.
Seus pais haviam viajado e ela não tinha irmãos, ou seja, não havia ninguém em sua
casa. Ela estava faltando às aulas, Bruno me disse.
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Quem é Bruno? Ele é meu amigo, ex-namorado. Estuda no período da
manhã, junto com Sophia. Conheço-os pois já estudei nesse horário, mas me mudei
de turno, agora estudo durante a tarde.
Antes de ir para a escola, passei no apartamento de Sophia, destranquei a
porta com a chave que havia na portaria do prédio e encontrei o bilhete ao lado do
vaso de flores, era isso que eu queria.
Fui para a aula.
– Oi Bruno! – Foi por ele que Sophia mandou o bilhete.
Ele fazia recuperação, o pessoal da manhã fazia à tarde e o pessoal da tarde
fazia de manhã.
– Encontrou Sophia? – As coisas mudaram um pouco quando terminei com
ele. Ele falava o que precisava, ia direto ao ponto.
– Não! – Tirei o bilhete das flores de Sophia de minha mochila – Reconhece
essa letra? Isso pode ajudar.
– Acho que essa letra é do Danilo.
– Ah, que ótimo! – Falei ironicamente. – O Danilo mora do outro lado da
cidade!
O sinal tocou, Bruno foi para a aula dele e eu para a minha.
No dia seguinte, sábado, fui de ônibus para a casa de Danilo.
Ela era na parte mais pobre da cidade. Ele era bolsista na escola. Era uma
casa do tipo chácara, quase saindo da cidade.
Entrei, o portão estava aberto, era como um quintal. Encontrei uma trilha na
terra, como algo sendo arrastado. No meio do caminho vi um vidrinho e reconheci o
que havia em seu interior: uma substância que fazia desmaiar.
Meu coração pulava. Ao fundo ouviam-se trovões. Corri para dentro da casa,
e logo vi a garota no chão, o sangue no tapete.
O garoto me olhou com seus olhos verdes.
– Bruno? – Eu estava abismada.
Meu ex-namorado guardava rancor.
Não tinha a menor chance, meus gritos seriam abafados pela tempestade e
ele era mais rápido que eu.
– Sabia que viria. – Sorriu malignamente.
Uma mão me pegou por trás e apaguei.
Sabrina Akemi Mori - 7ºano B
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Contos de
wnigma
ENIGMA
Os estudantes do 8º ano desenvolveram habilidades relacionadas à escrita e à
leitura de contos de enigma. Os conhecimentos apresentados a eles foram os elementos característicos ao gênero estudado, dados linguísticos para auxiliá-los nos parágrafos
descritivos e um estudo que permeava o desenvolvimento do raciocínio lógico para a compreensão dos enigmas presentes nesses textos.
Os estudantes leram diferentes contos de Conan Doyle e Edgar Allan Poe. Como
resultado produziram os próprios contos, com situação inicial de uma investigação e o
desenvolvimento das pistas para que se chegasse ao desfecho da narrativa, revelando a
solução do enigma inicial.
Cristiane Regina A. Vicentin
Professora de Língua Portuguesa
Destacamos alguns contos, dentre os bons textos que foram apresentados:

O fim da Nona Sinfonia
Em meados do século XVIII, na época em que Ludwig van Beethoven, um músico surdo, pianista famoso, prosperava e fazia sucesso, houve um dos maiores crimes da
música erudita, desvendado por mim, detetive.
James McCoker Beethoven era um homem magro, alto, tímido e surdo, perfeccionista, com seu charme apresentava uma barba bem cuidada e cabelo longo.
Tudo começou com sua grande fortuna acumulada, que atraía muito ciúme de seus
parentes, por isso, foi escrito um testamento, no qual estava dito que metade de sua fortuna
era para seu irmão Otto.
Em uma noite de céu estrelado, em Berlim, meu caro amigo ia realizar a inauguração do teatro Von Bragan, que ficava em um ponto desconhecido da cidade. Era uma
construção com uma estrutura de um palacete antigo e um pouco decadente. Esse trágico
concerto seria realizado em homenagem à falecida mãe de Ludwig. Após o concerto, fui
encontrar-me com ele. Quando cheguei ao camarim, deparei-me com uma terrível cena:
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Beethoven estava deitado no chão, paralisado, com o rosto roxo, sintomas de asfixia, ele
estava morto, eu não pude acreditar.
Assim que o vi, eu o cobri com um manto branco e o apoiei na cadeira do camarim.
Parei e olhei ao meu redor, deparei com pelo de cavalo no chão, marcas de arrasto de madeira e, no banheiro do camarim, havia sangue, ao lado de uma lâmina de barbear.
No dia seguinte, fui falar sobre o caso com seu irmão Otto, que receberia metade
do dinheiro com a morte de Ludwig. Ao falar com ele, ele teve uma reação suspeita, ficando
sem palavras e andando de um lado para outro. Depois de um tempo disse: “Fale com a
minha prima, Ludmilla Von Denberg, meu irmão era obcecado por ela”.
Ao falar com a prima, ela ficou vermelha e simplesmente apavorada, depois
demostrou, disfarçadamente, alívio e me expulsou de sua morada. Entrei no carro e me
deparei com a situação: “Beethoven era obcecado por ela, fazendo com que ela desejasse
sua morte.” Dei a partida no carro e voltei ao teatro. Fui ao camarim de meu amigo e observei detalhadamente os riscos no chão, que vinham da sala, onde ele guardava seu piano
e lembrei-me que, além de mim, só o empresário dele, Micail Barishnikov, tinha a chave
dessa sala. Fui interrogá-lo e, surpreendentemente, sua reação foi se lamentar e chorar
desesperadamente, dizendo: “Eu sabia que aquele testamento traria problemas e seu tio,
Crosseo Murrsaft, era o único que não receberia dinheiro, certamente, provocando o roubo
do piano que valia milhões de euros”. Ele também disse que o tio de Beethoven, Crosseo,
teria passado ontem, uma hora antes do crime, pela sua casa e perguntado pela chave
da sala do piano. E quando ele me disse isso, procuramos a chave e não a encontramos,
provavelmente, roubada pelo tio, para vender o piano e ficar rico.
Agora, pensando bem, enquanto eu voltava para minha casa, entendi tudo, esse tio
teria roubado o piano para enriquecer e, para não deixar suspeitas, asfixiou seu sobrinho
com algum material feito com pelo de cavalo e, agora me recordo, por um rápido “flash” de
memória, que Crosseo era violinista da orquestra. E certamente ele desfez seu arco, sufocou
Beethoven e, em seguida, roubou o piano deixando aqueles rastros.
Logo fui interrogá-lo, em Edimburgo. Entrando em sua mansão, deparei-me com
o piano sob um pano branco e uma nota grudada (estava vendido). Em seguida, ele ficou sem palavras, surpreso e disse: “Não... não, você não descobriu! O plano era perfeito! Como?” “Como fez isso?” Perguntei e ele disse: “ Eram 3h42min da manhã, ele
estava se barbeando.......” . Eu não esperei que ele acabasse, e falei: “Você achou que me
enganaria, hein?”
Crosseo Murrsaft foi preso no dia 19 de setembro de 1737 pela Scotland Yard.
Julia Helena Taravella Tabach e
Gian Piero Gazzillo Pestana - 8º ano E
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A Luva Branca
A polícia veio em casa hoje. Examinou o corpo de meu irmão, mas não
achou nada.
Meu nome é Liam Horan, tenho 32 anos e recentemente tive uma grande perda em minha vida. Meu irmão, Harry Horan, morreu. Mas morreu de um jeito estranho, foi assassinado, sem nenhuma marca ou cicatriz em seu corpo. Isso aconteceu
num domingo.
Harry foi um grande ator, famoso no mundo inteiro, milionário. Aposentou-se
cedo, pois teria dinheiro para viver bem pelo resto de sua vida. Morávamos juntos, nós
e somente mais três empregados. A polícia quis que eu depu-sesse, mas não tinha o
que falar, estava viajando e voltei correndo quando soube do acontecimento. Irão ouvir
nossos empregados: Louis, o mordomo e grande amigo de meu irmão; Nicholas, o jardineiro, é quem cuida da casa quando estamos fora e Giulia, empregada e cozinheira.
Uma semana já se passou, desde que meu irmão faleceu. Acharam o testamento
dele e estava escrito que se algo acontecesse, sua casa ficaria para mim e a herança
para seus fiéis empregados, que o serviram por tanto tempo. Como não foram encontradas cicatrizes, a polícia acha que foi por envenenamento. A primeira suspeita foi que
Giulia o tivesse envenenado, porém, no dia de sua morte, ele ainda não tinha jantado,
e foi visto almoçando em um restaurante da cidade. Para descobrir que veneno era só
esperando mais alguns dias.
Mais uma semana se passou. O veneno era estricnina. A planta de onde ele é
tirado é cultivada no jardim. Não há dúvidas de que foi Nicholas. Além disso, ele é o
que ganha o menor salário, então teria motivos para matar Harry. Na verdade, não há
duvidas para a polícia, porque não consigo acreditar que tenha sido Nicholas. Entrei em
seu quarto e achei uma garrafinha de vidro vazia. Fiquei decepcionado.
A polícia já estava levando Nicholas, quando achei em seu quarto, atrás da
cama, uma luva branca. Nicholas não usa luvas, quem usa é... Louis! Ele matou Harry
e colocou a luva lá para incriminar Nicholas! Por mais que eu falasse, a polícia não
acreditava em mim. Quem poderia provar que aquela luva não estava ali há anos?!
Aquele era o domingo mais injusto da história, eu repetia com lágrimas nos
olhos. Mas espere, domingo! Era isso! Nicholas não trabalhava de domingo! Não poderia ter sido ele!
Meu irmão morreu, mas não estou tão triste assim, afinal, a justiça foi feita, Louis
está preso.
Rafaela Silveira - 8º ano A
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Tudo pode ser feito,

se for por

e

Já eram 11 horas da noite, quando saía de meu escritório, sem pressa de voltar
para casa e encontrar minha cansativa esposa. Parei no parque, pois com a luz da lua
cheia, eu me sentia mais calmo, mas aquela cena era um pouco assustadora. Andava pelas folhas secas, quando vi, na sombra de uma árvore, uma mulher no chão, com marcas
de sangue em seu vestido de aparência cara. Tremendo, olhei o corpo por alguns minutos
e percebi que ao seu lado havia uma carta que dizia o seguinte:
“Madame Bulord, encontre-me no parque, às 10h30min e terá uma grande surpresa.
Assinado: J.R.A”
Então a morta era Madame Bulord. Ela era uma mulher muito rica que morava em
uma mansão no final da rua. Como sempre gostei de histórias de detetives e assassinatos,
decidi tentar resolver esse mistério.
Fui até a mansão de Madame Bulord, onde fui atendido pela empregada, que
estava com os olhos inchados e já de pijama. Contei-lhe a cena que acabara de ver e,
horrorizada, a pobre senhora chamou o mordomo, Jonathan, que ouviu a notícia com
muito desgosto e um pouco nervoso. Foi então que perguntei:
- Vocês sabem sobre algum homem que esteve na vida de madame
Bulord ultimamente?
A empregada olhou para o mordomo, hesitando, mas respondeu:
- Madame Bulord tem saído muito com o senhor Jake, mas seu ex-namorado não
tem gostado disso. Hoje ela estava tão feliz... Parecia que Jake ia propor casamento a ela.
Eu já havia feito meu trabalho ali. O que eu precisava agora era conhecer o exnamorado de Madame Bulord, meu principal suspeito. A empregada me deu o número
de telefone dele e, quando eu estava voltando para casa, vi o mordomo me observando
através da janela embaçada da mansão. Esse homem poderia ser meu segundo suspeito.
Fui para casa, sempre tomando o cuidado de olhar para trás e andar rápido.
No dia seguinte, já me sentia disposto para resolver o mistério. Invadi, pelos fundos, a mansão de madame Bulord e entrei no pequeno quarto do mordomo, que nessa
hora, já estava trabalhando. Olhei em volta e não encontrei nada. Foi quando olhei para
a escrivaninha e vi diversas fotos, desenhos e cartas de madame Bulord. Boquiaberto,
saí do quarto com cuidado. Quando entrei na sala, um sujeito grisalho de aparência
aterrorizada, chorava e dizia à empregada e ao mordomo o quanto amara madame
Bulord e como se vingaria do homem que a matou. Parei para pensar e quando todos
perceberam minha presença ali, eu disse:
- Você é o culpado, mordomo! J.R.A são as suas iniciais e as de Jake! Você escreveu
essa carta fingindo ser ele para atraí-la para o parque e matá-la, pois você não suportava
a ideia da Madame ter outro homem em sua vida. Você a queria e o dinheiro dela também. E como você não tinha isso, a matou. Pensei que fosse ele – disse apontando para
o outro sujeito na sala – o ex-namorado, mas como vejo, ele é destro e quem escreveu
a carta foi um canhoto, percebi pelos borrões na folha e no modo como as marcas de
facadas estavam no corpo da madame ! Mistério resolvido! – parei para respirar. Definitivamente, eu era um bom detetive.

Mariana Gallian - 8º ano A
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Matéria de Capa

Estudante Camila Felix Camerlingo Alves 9º ano B
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As artes como meio de sensibilização e
conscientização social
Com os estudantes do 9º ano foi desenvolvida uma Sequência Didática que
abordou gêneros e linguagens distintas.
Eles leram o conto “Trabalhadores do Brasil”, assistiram ao curta “Por causa
de um tênis branco”, ambos de Wander Piroli, fizeram a leitura da pintura “Criança
Morta” de Candido Portinari e da fotografia de Kevin Carter, também comparti-lharam
o conto “Uma vela para Dario” de Dalton Trevisan e o poema “O bicho” de Manuel Bandeira, além de assistirem ao documentário “Lixo extraordinário” - direção de
Lucy Walker.
Entraram em contato com autores e obras diferentes, mas uma mesma temática esteve presente em todos esses trabalhos: o problema social. Este trabalho foi pensado para que os estudantes, seguindo a filosofia Franciscana, se solidarizassem com
as causas alheias, se sensibilizassem com o sofrimento do próximo e também o vissem
como seu semelhante, que deve ser respeitado.
O que se segue é uma verdadeira sequência de textos que traduzem um dos
lados mais sensíveis de um escritor: o de, através das palavras, sensibilizar o leitor.
Adelliane De Latorre Galhardo
Professora de Língua Portuguesa
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O Achado
Parecia ser um dia de trabalho como outro qualquer, Tatiana,
ou Tati, como todos a chamavam, era sempre uma das primeiras a
chegar, já com a sacola na mão.
Começou a trabalhar aos 5 anos, agora tinha 7 e, apesar de
conhecer aquele lugar como a palma da mão, nunca se acostumou
ao cheiro.
Tudo estava indo bem, até o momento já havia encontrado
latas, garrafas pets e até um pote lavado de danoninho. Foi quando
olhou para o lado e viu uma coisa incrível, maravilhosa: era uma
boneca! Sim, uma boneca! Tinha os olhos azuis e o cabelo dourado
e, veja, cabia perfeitamente em seus braços. Como iria chamá-la?
Bia? Alice? Não, o nome dela era Ângela. Pousou-a no chão, cumprimentando-a:
- Olá, Ângela. Sou Tati.
Saiu a correr, derrubando tudo o que havia coletado. Precisava
mostrá-la à mãe e à Raquel, sua irmã do meio, sabia que elas iriam
adorar.
Tati via nela uma beleza incomparável, enquanto muitos veriam uma
boneca feia, suja e sem um olho, em meio a pilhas de lixo.
Joana Margarida Alves Mota - 9º ano A

Volta para Casa
		

Um homem, jovem ainda, 25 anos, desceu do ônibus, andou duas quadras. Quando virou a esquina, deu de
cara com um ladrão. Acabou perdendo o celular, o relógio
dourado, que havia comprado há pouco tempo, e a sua
carteira. Continuou sua caminhada.
		
Andou mais algumas quadras e acabou encontrando
outro ladrão, porém este não lhe roubou nada, pois o outro já
havia levado tudo. Com raiva, deu-lhe um tiro no abdômen e
saiu correndo.
		
O homem ajoelhou-se na rua escura e fria, não poderia ligar para ninguém, pois havia perdido o celular. Havia
um hospital público a algumas quadras à frente, porém precisaria de ajuda para chegar até lá. Passou um tempo e ele
começou a gritar por ajuda, porém ninguém respondia. O sol
nasceu e o silêncio reinou.
Algumas pessoas passaram na rua, mas só olharam assustadas. Até que um homem o levou ao hospital, mas era tarde
demais. O homem deixou uma noiva, dois irmãos e sua mãe, a qual ele sustentava com seu trabalho.
Eduardo Jun - 9º ano B
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Pelos Beges
Uma noite escura. Uma rua escura. Um lugar de Nova Iorque
onde era possível sentir a presença de uma pequena vida.
Lá no cantinho, em um beco no Brooklyn, por mais que ninguém
percebesse e ninguém se importasse, havia um coração que milagrosamente ainda batia. Passando frio, fome e medo.
Um dia, esse ser já teve um lar e proteção. Porém ele foi deixado
de lado. Não apenas de lado, e sim de lado na rua. Sem nada além da
vida miserável.
As pessoas passavam por aquele beco. Olhavam, observavam,
se aproximavam. Alguns até soltavam um grunhido de dó. E todos eles
iam embora no momento seguinte.
Finalmente, aquela vida que ainda existia se levantou do fundo do
beco. Apesar de toda a escuridão, era possível ver alguns pelos beges
se movimentando, encolhido e apavorado.
Procurar comida não parecia tarefa fácil. Principalmente em uma
cidade tão movimentada e tão cheia de carros. E foi por apenas um
descuido, ao atravessar a rua, que a vida, mesmo sendo meio morta, se acabou.
A multidão parou. Chorou, gritou, sofreu. E minutos depois, foi-se embora.
Os pelos beges, agora vermelhos, foram todos espalhados no chão da rua. O coração que milagrosamente ainda batia, parou. Os últimos dias de vida teriam sido seus piores. E pensar que era apenas
um pequeno cão.
Seus donos não sentiram falta, as pessoas não sentiram falta. Ninguém. Ninguém sentiria falta
daquele pobre ser.
Amanda Pógi - 9º ano A

Um dia não tão Comum
Eu estava ali, parada no trânsito. Uma criança veio
em direção ao meu carro, tentando me vender balas. Eu
decidi comprar as balas, pois pensava que a criança e sua
família poderiam estar passando fome.
Em seguida, a criança foi em direção a sua mãe,
com o dinheiro nas mãos. Aquela mulher aparentava não
estar bem em termos de saúde, estava sentada em um
canto da calçada, parecia não comer há dias.
Percebi que a mulher estava brigando com a criança, por causa do dinheiro que, de acordo com a mulher, era muito pouco. O trânsito estava realmente
parado, os carros mal se moviam. Fazia muito calor neste dia e, olhando para aquela criança, via-se o
sofrimento em seus olhos.
Finalmente o trânsito andou. De repente, ouvi um barulho forte logo à frente. Aquela criança havia
sido atropelada por um carro, o qual acelerou e foi embora antes que fosse percebido.
A criança ficou ali, jogada num canto, como se fosse um nada. A mulher havia desaparecido de
vista. Percebi que uma mulher, no carro ao lado, estava fazendo uma ligação.
Então segui em frente, tentando esquecer aquela cena.
Giovanna Galluci - 9º ano A
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A Mulher da Rua
		

Era mais um dia como qualquer
outro. Maria andava pelas ruas em direção
ao trabalho.
Quando virou a esquina, viu uma
mulher no chão, dormindo. A princípio, fez
o que sempre fazia: ignorava a pessoa e
seguia seu caminho. Mas, quando a mulher
ouviu os passos de Maria, levantou a cabeça
e disse:
-Por favor, me ajude!
Aquele simples pedido de ajuda parecia vir do fundo da alma daquela mulher.
Como era médica, Maria parou e resolveu ajudá-la. A mulher parecia muito mal, parecia
estar em depressão, estava desnutrida e era mais do que óbvio que ela havia usado drogas e
bebido muito.
- Venha comigo - disse Maria - Sou médica e poderei ajudá-la a ficar curada.
- Não quero este tipo de ajuda - disse a mulher - Não tenho mais dinheiro para comprar... o que preciso!
Maria observou que a mulher havia evitado a palavra drogas. Provavelmente ela já tentara isso uma vez e a pessoa não lhe entregara o dinheiro.
- Venha comigo - disse Maria - Irei levá-la a um lugar onde vai encontrar tudo
o que precisa.
- Não vou sair daqui - gritou a mulher em resposta.
- Você pediu a minha ajuda. Agora quero ajudá-la!
A mulher no chão começou a gritar, e as pessoas que passavam andando ou de carro,
começaram a olhar para as duas mulheres. Maria, depois de um tempo, foi embora. Não era
mais problema dela, a mulher que sofresse as consequências de seus atos.
Então a mulher, que continuava largada no chão, respirou dolorosamente e se encolheu como se tivesse levado um soco no estômago. Nenhuma outra pessoa que passava parou
para socorrê-la.
							
Mariana Onishi Ferraz - 9º ano A

Dia a dia Selvagem
Entrava no ônibus azul, como em todas as outras manhãs, com todas as suas tralhas, materiais de trabalho,
em direção ao centro. Já podia sentir o odor de seus companheiros que por ali teriam dormido. Arranjara um lugar
a sentar-se, era seu dia de sorte! Ia cumprimentando e
desejando um bom dia a todos que via, mesmo os mais
desconhecidos.
Estava todo preparado e, ao chegar a um local
movimentado da rua, decidiu-se que seu dinheiro hoje
viria dali. Esperava a clientela, saudando uma a uma as
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pessoas que por ele passavam e tornava a reposicionar seus banquinhos, graxas e escovas a cada
minuto que se passava. Seu José, Paulo Abreu e muitos outros clientes, Moacir serviu naquele dia.
Até chegar a criatura mais engraçada que veria em toda sua vida.
Não sabia se era mulher ou homem, porém com certeza era gente. Cumprimentou-o normalmente e pediu para que se sentasse. Passou-se um tempo, junto com a mais animada conversa
que já tivera com alguém. A noite caiu então, e decidiu-se que já era hora de voltar à sua casa. A tal
figura acompanhou-o até o ponto onde o ônibus viria lhe buscar e despediriam-se calorosamente.
Vinte minutos, meia hora, logo havia se passado e nada de ônibus. Resolveu, assim, virar a esquina
para ver que diabos poderia ter acontecido.
Deparou-se com uma roda de gente em volta de um corpo caído ao chão e muita correria
ao redor. Em carros, motos, estavam todos parados apenas observando o horror da cena. Aproximou-se e reconheceu a figura de que tanto gostara mais cedo, neste mesmo dia, com a cabeça
apoiada no rodapé da calçada, e letras formando a palavra “GAY” pichadas em sua pele.
E mais um dia de trabalho de Seu Moacir havia se passado na Grande São Paulo.
Camila Felix Camerlingo Alves - 9º ano B

O Assalto
Ainda no trabalho? Já devia ter ido
embora, mas precisava ficar até mais
tarde para terminar o trabalho. Precisava ir embora a pé, e as ruas ficam vazias
e perigosas tarde da noite. Decide então
ir pra casa.
Quase chegando em casa, atravessando a rua, vê uma pessoa negra e mal
vestida. Para estar a essa hora em um
bairro de classe média alta, deveria ser
mendigo ou assaltante.
Deveria mudar de caminho? E se ele a seguisse? Estava chegando perto. Um foco de luz
era suficiente para mostrar um rosto mal cuidado, desleixado, um rosto de um ladrão. Se mudasse
de caminho, ia dar no mesmo, ele iria segui-la.
Chegando cada vez mais perto, agora somente uma única rua os separava. Podia ainda
virar nessa próxima e última rua, mas ele estaria muito perto, não ia dar certo. Decide, então,
não virar.
Chega então a hora: atravessando a última rua, há apenas dois passos, com o coração
acelerado, segurando o fôlego e a bolsa, até que os dois passam lado a lado, em silêncio.
Letícia de Mattos Neves - 9º ano A
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Estudantes recebem
R$ 10 mil “virtuais”
para investir em ações
Para entender melhor como funciona o
mercado financeiro, os educandos do 9º ano
do Ensino Fundamental participam do projeto
“Matemática Financeira”, sob a orientação da
professora de Matemática, Tânia D’Àvila Bozzi.
A próxima etapa consiste em investir R$ 10 mil
“virtuais” em três ações escolhidas, pelos próprios estudantes, que também terão que calcular
o seu rendimento.
Segundo a professora, primeiro os estudantes tiveram que acompanhar o desempenho de ações diversas no mercado, durante
um mês. Depois, escolheram três delas para
investir os seus “R$ 10 mil”, acompanhando-as
semanalmente durante dois meses, para calcular
o rendimento. Ao longo do projeto, fizeram um
ranking que apontava os melhores investidores.
Visita à Bolsa de Valores
Como parte das atividades do projeto,
os estudantes visitaram a Bolsa de Valores de
São Paulo (BM&FBOVESPA). Em preparação ao
estudo, cada um pesquisou o significado de três
termos econômicos e os apresentou aos demais
colegas de classe. “Montamos um glossário com
os termos pesquisados, para os estudantes entenderem melhor as palavras utilizadas pelo palestrante na visita à Bolsa”, explica Tânia.
Início do projeto
A professora Tânia conta que a ideia do
projeto surgiu em 2009, quando os estudantes
da 3ª série do Ensino Médio participaram de um
“Desafio” com estudantes de outros colégios,
também na Bovespa. “Percebi que os estudantes
tinham a teoria, mas faltava a prática para que
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pudessem entender melhor o assunto”, diz.
Nesse ano, as atividades do projeto
“Matemática Financeira” se iniciaram com a discussão de um texto que trabalhava a evolução do
salário mínimo, desde quando foi criado até os
dias atuais. Na sequência, os estudantes responderam a uma questão desafiadora: sabendo que
tinham R$ 3 mil aplicados, com rendimento de
1,4% ao mês, teriam que decidir se é mais vantajoso comprar uma televisão (que também custava
R$ 3 mil) à vista, com 5% de desconto, ou parcelada em seis vezes, sem juros, com a primeira
parcela no ato.
Segundo Tânia, “os educandos se interessam pelas atividades por se tratar de um assunto atual”. Afirma ainda que os estudantes têm
muitas curiosidades sobre o mercado financeiro, além de se interessarem em saber quem é o
melhor investidor. A professora de Matemática
ressalta que as famílias também se envolveram
com as atividades, “muitas vezes os estudantes
trouxeram dúvidas dos pais para as nossas discussões”.
Para finalizar, a professora explica que as
atividades desenvolveram a “consciência financeira” dos estudantes em situações que já fazem
parte do seu dia a dia. “Assim eles já entendem,
por exemplo, que muitas vezes vale mais a pena
poupar ou investir do que trocar o celular por um
modelo mais moderno”, conclui Tânia.
Assessoria de Imprensa do Consa
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Educação financeira começa na escola – estudantes do 9º ano do Consa participam do projeto “Matemática Financeira”, que inclui
atividades como o investimento em ações e visita à Bolsa de Valores
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Apple, Microsoft,
Nike and Adidas
What do they all have in common?
Often we buy products of those
companies, but what we don’t know
is that they all try to hide a big secret.
Child labor and slave work are very serious problems no jut here in Brazil, but
around the world. While you ate sited
reading this article, millions of children
are working. Some of them in plantations, others in dangerous factories. The
fact is that they shouldn’t be working,
they should be studying, playing and
being loved by a family. Also, some
people are being obligated to work, as
slaves. They have no choice. They have no freedom.
In Brazil, especially in poor regions like
Sertão or Amazonas, people, including adults and
children, need to work for their survival. Their dignity is compromise on exchange of food, water and
clothes. Can you imagine living like that? Can you
imagine seeing your child going to work instead of
going to school? And the worst is yet to come…
There are continents where this happens
more often. In Africa, for example, 1 in 3 children
have to work, normally wining less than 1 dollar per day. Asia also shares similar rates. In
Burkina Faso, children are obligated to work on cocoa’s farms, using dangerous knives to
cut the fruit. They are also sold for farmers as if they were clothes and shoes.
Although it was created the Declaration on the Rights of the child in 1959, clearly child labour, slave work and human traffic are some of the problems that are destroying our world.
Because those children who work under inhuman conditions, will never have a chance or
an opportunity to have a decent life where they could be happy, without worrying if they ate
going to eat next week.
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With all this we still didn’t mention what Apple, Microsoft,
Nike, Adidas and many other
companies have in common.
Well, you maybe can guess
what is the answer… they all
use slave work or child labour
in their factories.
We are not saying that you
shouldn’t buy products from
them, but that you should do
your part and contribute to
stop this horrible thing. There
are non-governmental organizations (NGO) that help
countries to prevent from this,
and maybe by just signing a
manifest you are making a difference for a child in Asia or Africa or even here, in Brazil.
With all this we can see what it’s a very unfear world, but don’t accept this! Child work, human traffic, slave work. We are against all this.

If you want to do your part and sign a manifest to help this people,
please go to www.avaaz.org.
Estudantes Joana Mota, Maria Luísa Fazenda e Giovanna Sapienza - 9º ano
English Teacher Leonor Sa Fernandes Pecoraro
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El Otro Yo
El Otro Yo es un cuento escrito por Mario Benedetti y el tema es la imposibilidad de definir nuestra propia personalidad, la múltiple personalidad que todos
tenemos.
La historia tiene como personajes a Armando (principal), sus amigos, y el
otro yo (su otra personalidad).
El tiempo verbal es Pretérito Imperfecto (usaba, era, creía..) y el narrador
sabe de los acontecimientos junto con el personaje.
El espacio está dividido en dos: interno, que es la parte íntima el mundo
interior del protagonista, donde está en conflicto del cuento y ocurre en su propia
casa. Hay también el tiempo externo que ocurre en la calle y es fuerte y normal, o
sea coloquial, común.
El foco principal del “Otro Yo” es la busca por nuestra verdadera identidad,
y muchas personas tienen dificultad para encontrarla, así como Armando.
Me gusta mucho esta historia, porque ella no solo “narra”, pero enseña una lección
de vida, o sea, que todos tenemos el derecho de ser nosotros mismos.
Mariana Valladares Andersen - 1ª série C
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A Arte do Debate e a Construção do

Senso Crítico
“A escola é o espaço privilegiado do conhecimento. É nesse espaço que dividimos o que
aprendemos solitariamente com nossas leituras, reflexões e observações do cotidiano. A escola que
promove o debate oferece ao estudante a oportunidade de verificar, a partir da crítica do outro, a
veracidade de nossas verdades apoiada nos conhecimentos prévios que temos.
Essa experiência foi vivenciada pelos estudantes da 1ª série do Ensino Médio do Consa, contada nesse artigo, pelas estudantes Julia Motta Vale, Dandara Melynna Ferraro e Bárbara
Cristine Bonfim.”
Ody Furtado Gonçalves
Professor de História
Existem diversas competências e diversas atividades que constroem determinadas habilidades de um estudante no âmbito escolar, as quais possuem a função de desenvolver um cidadão
competente e consciente para a sociedade, nosso país e a humanidade. Para chegarmos a esse
objetivo, o senso crítico é uma dessas habilidades estimuladas nas escolas, habilidade que possui grande importância, pois influenciará as escolhas e os julgamentos do nosso futuro como
cidadãos, interferindo externamente de maneira direta.
Um dos métodos para o desenvolvimento do senso crítico do estudante, utilizado nas aulas
da disciplina de História, não somete no Ensino Médio, mas também nos oitavos e nonos anos do
Ensino Fundamental, é o debate em torno da figura histórica. A atividade, proposta pelo professor Ody Gonçalves, é alvo de interesse de um conjunto majoritário de estudantes, os quais, no
debate, são divididos em duas equipes, que defenderão pontos diferentes em torno de um mesmo
personagem histórico, com o objetivo de convencer o júri, formado também por estudantes (de um
3º grupo neutro), e vencer o debate.
A discussão engloba o desenvolvimento da argumentação, da análise crítica dos fatos,
senso de justiça, oralidade e o respeito ao dispor da palavra em frente a um público, habilidades
cruciais de um bom debate, além de auxiliar na construção do conhecimento sobre determinadas
culturas e civilizações, na análise de personagens e fontes históricas e também na construção de
pessoas conscientizadas e prontas para interagir. Um exemplo de debate organizado foi o que
ocorreu com a primeira série do Ensino Médio.
Os estudantes debateram sobre duas figuras históricas muito polêmicas e importantes:
os imperadores romanos Caio César Calígula e Nero Cláudio César. O debate foi acirrado nas
classes, provocando reflexões e estimulando a troca de ideias sobre o assunto até mesmo fora do
horário de aulas. Notamos, portanto, que o processo de construção da moral e do senso crítico
do estudante, nesse caso, foi bem sucedido, e segue dando resultados.
Tudo isso graças aos recursos benéficos da atitude do bom debate, que semeiam cada
vez mais o solo do aprendizado estudantil, tornando-o mais firme e sadio, prometendo belos e
benéficos frutos num futuro breve.
Texto por Julia Motta Vale, Dandara Melynna Ferraro e Bárbara Cristine Bonfim - 1ª série
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Sobre Til e a Idealização
do Romantismo

RESENHA – TIL, JOSÉ DE ALENCAR

“Eram dois, ele e ela, ambos na flor da beleza e da mocidade”
A escola literária do romantismo, surgida no séc.
XIX, propunha uma escrita que, como o próprio nome já
denuncia, preza pelo amor platônico, aquele não correspondido, forte e melancólico, capaz de induzir alguém ao
suicídio. José de Alencar foi um dos principais estetas do
período, e grande parte das suas obras carregam no texto
um desejo de busca pelo amor; ao mesmo tempo que perpetua uma negação à falta de uma identidade amorosa a
qual possa se relacionar e contextualizar em palavras. Se a
incompreensão amorosa é onipresente, a relação afetuosa
entre o homem e seu espaço é quem toma a vez – assim,
seus romances, na maioria das vezes regionalistas, seguem
o padrão de apresentar o ambiente/cenário quase como
que uma personagem viva dentro da trama, agindo também efetivamente como pano de fundo para suas histórias.
É importante ressaltar que o romantismo teve como base o
fracasso do idealismo defendido pela Revolução Francesa,
que afeta (in)diretamente o texto quanto a questão da incapacidade de lutar por algo e de alcançar um objetivo de
vida, e a independência do Brasil: desde então indiciada
pela valorização da ambiência canarinha, pela ligação direta entre caráter e identidade nacional e pela união de termos genuinamente tupi guaranis com o português de época.
No caso de “Til”, romance de Alencar de 1872, o ambiente sertanista da época,
o do interior paulista, assume papel imprescindível como alicerce para a história que gira
em torno principalmente de Berta,
uma jovem que participa das subtramas que envolvem personagens
como Miguel, amigo que ela ama,
Brás, menino que ela cuidou e quem
lhe apelidou de Til; Jão Fera, um
“cangaceiro paulista” com fama de
assassino, Luis Galvão, fazendeiro
poderoso e pai dos gêmeos Linda
e Afonso, Barroso, o principal vilão
da história, entre outros. Trata-se,
antes de tudo, de uma obra que
exige bastante do leitor, mas dentro
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dessa sua proposta, existe um objetivo a ser alcançado – um ápice que Alencar atinge
com maestria.
Um elemento-chave para o desvendamento do sentimento de incapacidade e de
humanismo presente na escola literária a qual o livro se encaixa é a personagem de Jão
Fera. Com base na relação criador-personagem, peço licença para fazer um paralelo
entre Alencar e Jão Fera com Glauber Rocha, grande cineasta brasileiro, e sua criação,
Antônio das Mortes, ma-tador de aluguel de cangaceiros (e por mais que a personagem,
interpretada no cinema por Maurício do Valle, tenha presença mais reconhecida em “Deus
e o Diabo na Terra do Sol” (1964), vale-me mais agora a sua aparição em “O Dragão da
Maldade Contra o Santo Guerreiro” (1969)). A começar pelos realizadores, tanto Alencar
quanto Glauber foram dois homens que buscaram na arte uma forma de enaltecer e valorizar o espaço brasileiro, ao mesmo tempo que julgam e constroem suas personagens com
base nele, em uma relação homem-natureza essencial para o desenvolvimento narrativo.
Porém, diferente de Glauber, principalmente devido à divergência de épocas entre os dois,
Alencar se apóia mais no tradicionalismo, enquanto o diretor brasileiro alegoriza e subverte
os valores ufanistas que defende. Quanto às personagens de Jão Fera e Antônio das Mortes,
o que priorizo por instância é a questão da busca por algo o qual elas se apóiem e façam
uso para uma espécie de autoavaliação perante a sociedade que os circula. Antonio das
Mortes, solitário vagante nordestino, vê na morte uma forma de exercer a justiça, mesmo
sendo uma personagem que é paga para aquilo. Matar serve-lhe como refúgio na mesma
proporção que seu rifle lhe serve como eterno companheiro e como preenchimento do vazio
que o atormenta. No filme em questão, após um momento apoteótico de questionamentos
e descobertas, Mauricio do Valle trava um confronto inglório com sua própria instituição.
Matar preenche-lhe até que ponto? Quem de fato são seus inimigos? A causa vale mais
que uma vida? Existe nas duas personagens uma quebra de personalidade, uma espécie de
partição entre o bem e o mal, na qual tanto no espaço quanto no convívio social elas estão
subjugadas ao próprio meio que encontram para sarar antigas feridas e erros. É com isso
que sustento a comparação com Jão Fera, cuja humanização e procura pelo que lutar –
vingança ou primitivismo? – ecoa na obra como um grito pungente e seco, mas não menos
que belo e sincero.
Com “Til”, o que Alencar faz é construir uma teia que te dá na cabeça, te obriga a
pensar, enquanto manipula abertamente – isto é, abrindo o jogo e dizendo que ele está sim
te dando na cabeça, sem segredos e superficialidades – o leitor com seu jogo de assassinatos e falsas personalidades (com o decorrer da história, máscaras caem e o que resta são
personagens cuja integridade pode tanto desmoronar quanto erguer-se), descrições extremamente detalhadas e verborrágicas, que não hesitam em incluir ainda termos indígenas
ou simplesmente formalismos difíceis que te deixam à mercê do espaço-tempo e, por fim, a
dualidade já bastante aproveitada na literatura universal, que ali causa certo impacto e reafirma o teor de insegurança e sedução amorosa do romantismo: afinal, o amor é e sempre
foi o sentimento mais confuso que se tem notícia.
“A Antítese banal do anjo-demônio torna-se realidade nela, em quem se cambiam
no sorriso e no olhar a serenidade celeste com os fulvos lampejos da paixão, à semelhança do firmamento onde, ao radiante matiz da aurora, sucedem os fulgores
sinistros da procela”
Luiz Fernando Coutinho - 2ª série C
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Luzes da
Cidade
Olho para eu mesmo em um ponto luminoso no sudeste de um país qualquer. Um
ponto contrastante em meio a escuridão de um continente subdesenvolvido. Um continente que,
como todos os outros, segue a ordem natural: acima, a luz. Abaixo, a escuridão. Uma ordem
ingrata, mas inevitável.
Dizem que a luz traz progresso. A luz ilumina os menos favorecidos, retira os primitivos
da escuridão. É assim, desde que os iluminados do norte desceram dos seus tronos opulentos,
para salvar os que estavam abaixo, salvá-los da perdição. Mas por quê, então, quando olho
para esta imagem do mundo, vejo que aqueles que vieram de cima ainda continuam mais
brilhantes? E mesmo no sul, no novo mundo, lugar que o norte deveria ter salvado, existe essa
segregação: há pontos luminosos, como esse em que me encontro, e pontos escuros. Tudo resultado do progresso que os que vieram de cima trouxeram.
Esse progresso, essa ordem ingrata e inevitável, é o que criou esses gritantes contrastes,
entre as luzes das metrópoles e o breu dos campos. Entre a ostentação hipócrita e a simplicidade honesta. Olho para eu mesmo, em um ponto luminoso, e percebo que os meus problemas
são ínfimos. Percebo que estou cercado por escuridão.
O norte trouxe a promessa da luz, que deveria acabar com o sofrimento do sul. Alguns
acreditaram, outros lutaram, mas no final, todos tiveram que aceitar. Eu já não sei se acreditei
ou lutei. Apenas me pergunto, será que essa divisão, esse muro entre o claro e o escuro, algum
dia irá deixar de existir? Olho para eu mesmo em um ponto luminoso, e sei que já cheguei a
uma resposta: para haver luz, tem que existir sombra.
Luiz Amaro de Araújo Fortes - 2ª série C
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O Brilho da Riqueza
Com o avanço da tecnologia, o uso de energia elétrica vem aumentando assim como
a necessidade de estar com os aparelhos eletrônicos modernos em dia. A demanda por novidades na área do comércio compete com a facilidade na criação de diferentes aparelhos e com
diferentes tipos de mídia.
O mundo encontra-se cada vez mais conectado, globalizado, seja pelo uso da internet ou pelas relações comerciais entre diferentes países. Porém, ainda encontramos diferenças gritantes entre áreas urbanas e áreas rurais, principalmente nos países subdesenvolvidos
e emergentes.
Se observarmos uma fotografia noturna da Terra, perceberemos que há concentrações
distintas de luminosidade. As áreas mais claras correspondem às regiões mais urbanizadas
do globo, como Japão, a parte ocidental da Europa, a Itália, Espanha e também, o leste dos
Estados Unidos.

O Brasil, por sua vez, apresenta pouca área brilhante, a qual se encontra no litoral do Oceano
Atlântico com foco na região Sudeste. Essa é a região mais urbanizada do país, onde se concentram os maiores bancos, centros comerciais e a bolsa de valores. Se a compararmos com o
norte do país (sem pontos claros), perceberemos a diferença do campo com a cidade, uma vez
que esse passa despercebido aos olhos de quem analisa a foto.
A área iluminada concentra-se, principalmente, ao norte do globo, uma vez que por
meio da divisão norte-sul de desenvolvimento, o sul tende a ser menos desenvolvido e a apresentar menos pontos de luz. Porém, as áreas mais urbanizadas não são necessariamente as
mais populosas, como é o caso do Paquistão.
Mariana Zonta d’Ávila - 2ª série C

Revista do Consa | 55

Aconteceu

Em exposição no Consa

Em Exposição
no Consa...

É hoje aceito, pela maioria dos estudiosos em Educação, que a escola deve ser
sobretudo um espaço que desenvolve o indivíduo que circula na sociedade, como uma identidade
que modifica o espaço ao seu redor e se permite modificar pelo mesmo. Isso exige pensar as
atividades desenvolvidas no espaço escolar, não apenas pela quantidade de informação que elas
acrescentam ao estudante mas, principalmente, pelo que possibilitam de desenvolvimento dessa
identidade psicossocial.
Por isso, o Consa considerou com muita atenção as exposições escolares, para que elas
não sejam apenas colocar em evidência trabalhos escolares: porque elas refletem um fazer que
está fora dos muros da escola e conduzem o estudante para a interação e para a vivência, que
possibilitam um desenvolvimento que vai além do acúmulo de informações. Foi desenvolvido um
detalhado estudo que possibilitou identificar as características do evento social exposição e, com
o corpo docente, fizeram-se adequações para que as exposições escolares sejam, de fato, eventos
sociais construídos por meio de diversos procedimentos e gêneros textuais, tais como cartazes informativos, cartazes de divulgação, folders, legendas, dentre outros.
Algumas das preocupações hoje, presentes nos professores do Consa ao pensar uma exposição escolar são: a escolha do tema (O que será apresentado na exposição?); a luz (como a
luz incide sobre os trabalhos?); a escolha do local (onde será realizada a exposição?); o corpo de
participantes (quem irá participar? por quê?); a biografia das pessoas que terão seus trabalhos
expostos; a divulgação do evento. Naturalmente, ainda há campo para aprimorar essa atividade
escolar, mas certamente o Consa superou a visão limitadora que desarticula a exposição escolar
das que ocorrem fora dos muros da escola.
José Luis Landeira
Orientador Pedagógico
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Exposição de Releituras:
“As Diversas Faces da Monalisa”

Isabela A. A. L. Pereira - 5º ano A

Bruna H. M. Goularte - 5º ano B

Thomas Zeigler - 5º ano C

Pedro Gowdak Nato 5º ano C

Beatriz Martino Sossai - 5º ano D

O domínio da linguagem oral e escrita é fundamental para a participação social efetiva, pois
é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos
de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento.
Pensando nisso, os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental tiveram a oportunidade de
colocar em prática uma sequência de atividades que, com certeza, contribuiu para a conquista de
habilidades e construção do conhecimento.
Durante a realização das atividades da sequência, os estudantes aplicaram seus
conhecimentos na escrita e na produção artística, sendo o desenvolvimento da leitura o grande foco
dos trabalhos.
Por meio de atividades em grupos e individualmente, os estudantes identificaram o conceito
de releitura, observaram estratégias de releitura em obras de arte verbais e não-verbais, compararam diferentes fotografias, telas, poemas e cartazes de divulgação de eventos, reconhecendo sua
importância e seu uso na sociedade. Além disso, desenvolveram estratégias de produções artísticas
e cartazes de divulgação do evento.
Orientados a construir suas próprias conclusões, sistematizando o seu conhecimento
e usando essa sistematização em novas aprendizagens, produziram cartazes para divulgar a exposição das releituras, intitulada “As diversas faces da Monalisa”.
Professoras do 5º ano
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O FIO MÁGICO DA

IMAGINAÇÃO

Nas Artes Visuais a linha tem, por sua própria natureza, uma enorme energia. Nunca é estática. É
o elemento visual inquieto e um meio de apresentar, de forma palpável, aquilo que ainda não existe, a não
ser na imaginação. Na linguagem visual, as linhas podem variar de direção, tamanho, espessura, cor e
também expressar sentimentos e sensações.
A linha pode servir para definir, pelo contorno, a forma. Mas pode também ter valor plástico em
si mesma, adquirindo diferentes expressões. A expressão da linha pode decorrer do registro: espessuras,
força, textura; dos seus ritmos e movimentos e também do modo como ocupa e organiza o espaço do
campo visual.
Pensando nas possibilidades da linha no espaço, os estudantes do 6º ano, foram divididos em grupos e utilizaram lãs, linhas, fitas, barbantes, fitilhos, fios de nylon, de metal, de couro, na elaboração de seus
trabalhos.
Escolheram, puxaram e entrelaçaram os fios, prendendo-os em suportes de madeira com formatos
geométricos, produzindo obras baseadas nos elementos estudados.

Estudantes do 6º ano sob a supervisão da Professora Silvia Maria Bido – Arte
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Entrando no
MUNDO
da ARTE
Muitos artistas fazem uma arte que
chamamos de Abstrata, arte que não tem o compromisso de retratar a realidade: o que importa
são as linhas, formas e cores da composição e a
sensação do artista e do espectador em relação
aos elementos.
O holandês Piet Mondrian (1872-1944)
é tido como um dos principais representantes do
abstracionismo e defendia a ideia de que a arte não deveria limitar-se a reprodução de imagens
de objetos reais, mas expressar unicamente o universal e o absoluto oculto atrás da realidade. Passou a trabalhar somente com as cores primárias, a superfície só deveria conter elementos planos,
linhas e ângulos retos.
A aplicação de suas teorias conduziu Mondrian a realizar obras como a Composição em
vermelho, amarelo e azul (1921), na qual a pintura, é composta unicamente por algumas linhas e
blocos de cores bem equilibrados, criando um efeito monumental, apesar da escassez de meios,
propositalmente limitados.
Essa obra propiciou a integração de duas importantes áreas do conhecimento: a Arte
e a Matemática.
Os estudantes do 6º ano elaboraram composições utilizando os elementos presentes na
obra de Mondrian, construindo um enorme painel articulado, aplicando os conceitos geométricos
integrados e associados à Arte. A linha, a forma e a cor são alguns dos elementos expressivos da
linguagem visual.

Trabalho realizado sob a supervisão das professoras: Silvia Maria Bido – Arte e Andreza Goulart Antunes - Matemática
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Arte na Cultura

Indígena Brasileira

Grafismo
Esse trabalho nasceu do estudo sobre o grafismo na cultura indígena. Esse
tipo de desenho sempre chamou a atenção,
mas durante muito tempo essas pinturas
eram consideradas apenas uma atividade
lúdica, sem maiores significados a não ser o
mero prazer da decoração. Há algumas décadas, estudiosos perceberam que o grafismo dos povos indígenas ultrapassa o desejo
da beleza, trata-se sim, de um código de
comunicação complexo, que exprime a concepção que um grupo indígena tem sobre
um indivíduo e suas relações com os outros índios, com os espíritos, com o meio onde vive...
O grafismo geralmente pode ser identificado como um desenho abstrato para o olhar
da população urbana mas, para os índios, possui relação com as várias formas da natureza.
O elemento mais presente na composição é a linha, com a predominância da linha reta.
Em dupla, os estudantes do 8º ano tiveram que recriar temas gráficos fazendo referência aos grafismos indígenas e com eles criar painéis utilizando a recombinação destas imagens
modulares. Assim, com uma única imagem, foi possível criar novas e inesperadas combinações
e, com isso, reconhecer os aspectos construtivos da imagem (elementos primários como linhas,
formas geométricas, relação entre figura e fundo), mostrando como estes elementos aparecem
na arte indígena brasileira.
Para isso, foi criada uma imagem em papel sulfite de 10x10 cm e colorida com caneta
hidrográfica. Essa imagem foi usada como um módulo, sendo reproduzida xerograficamente
35 vezes. Com essas 35 reproduções, o grupo organizou um painel de 5 por 7 módulos, isto é,
de 50 x 70 cm, estudando as possíveis combinações do módulo, antes de colá-los sobre uma
cartolina e esta sobre a placa de papel Paraná.

Trabalho realizado pelos estudantes do 8º ano de CCA Artes Visuais
sob a supervisão da professora Silvia Maria Bido
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Construção de Modelos
com Massa de Modelar

Para tornar o processo de aprendizagem mais efetivo e dinâmico, é importante a utilização
de ferramentas estratégicas, como aplicações de práticas prazerosas aos estudantes (Ramalho
et al., 2006).
Diferentes estratégias podem ser adotadas para facilitar o entendimento sobre Ciências
da Natureza devido às dificuldades de se ensinar conceitos apenas por meio de explicações orais
(Martinez & Paiva, 2008).
Aulas com práticas, em que há participação dos estudantes, contribuem para que o
processo de construção do conhecimento torne o ensino de Ciências mais interessante e mais
próximo dos estudantes, impedindo a difusão de conceitos equivocados (Camargo & Infante
Malachias,2007).
Esse trabalho teve por objetivo demonstrar uma maneira eficiente de estudar os diferentes
tipos de Tecidos do Corpo Humano, utilizando massa de modelar, permitindo aos estudantes do
8º ano visualizarem conceitos abstratos pela criação de estruturas das quais podem explorar seu
objeto de estudo e testar seu modelo, desenvolvendo conhecimentos mais flexíveis e abrangentes.
Fatima Aparecida Pires Duarte de Sousa
Professora de Ciências e Biologia
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Autorretrato

tridimensional

O autorretrato tridimensional é uma forma de registro em que o modelo é o próprio
artista e que se estende pelo espaço, que ganha volume, formas e relevo. Os estudantes produziram o seu autorretrato, utilizando a técnica da papelagem.

Trabalho realizado pelos estudantes do 8º ano sob a supervisão da professora
Silvia Maria Bido – CCA Artes Visuais
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A ARTE
do VITRAL
Além da função decorativa e de forte simbologia, os vitrais fornecem inúmeras informações acerca das características e do modo de vida durante a Idade Média. Os vitrais eram
amplamente utilizados na ornamentação de igrejas e catedrais, e o efeito da luz solar que por
eles penetrava, conferia uma maior imponência e espiritualidade ao ambiente, efeito reforçado
pelas imagens retratadas, em sua maioria, cenas religiosas.
Essas imagens tinham por finalidade também, como uma narrativa, instruir os fiéis,
principalmente a maior parte da população que não tinha condições de ler. Tornou-se, dessa
maneira, uma forma potente de fazer com que os fiéis pudessem sempre ter em mente os ensinamentos da Igreja.
Como vemos, o vitral vem integrando os ambientes ao longo da história. Tal fato devese pela captação e transmissão da luz através dos vidros proporcionando assim um resultado
fantástico tanto de espiritualidade quanto de beleza.
Da vida e do modo de ser de São Francisco nasceu uma inspiração de vida, um caminho e o tema para este trabalho. Num estudo simplificado dessa técnica, substituímos o metal
da armação pela pintura do contorno do desenho, e o vidro, com papel celofane.

Trabalho realizado pelos alunos do 9º ano de CCA Artes Visuais
sob a supervisão da professora Silvia Maria Bido
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Sabão e Porta Revista
“Tão importante quanto semear flores, é semear ideias. Fale com outras
pessoas sobre a importância de cuidar do planeta. Você estará contribuindo para
o florescimento de uma ótima causa.”
Deivison Cavalcante
Pensando na sustentabilidade do planeta e na educação, na aula de Biologia da 1ª série do Ensino Médio, os estudantes aprenderam a fazer sabão ecológico com óleo de cozinha.
Sabemos que um dos maiores inimigos da natureza e o principal responsável pela contaminação das águas é o óleo de cozinha - depois de utilizado é
dispensado no lixo ou pelo ralo da pia. Por isso, é necessário ter consciência de que
uma colher de sopa de óleo pode inutilizar mi-lhares de litros de água.
Refletindo na necessidade de se construir um país sustentável, uma das formas de solucionar esse enorme problema, é armazenar o óleo de cozinha usado em
garrafas pet e utilizá-lo na fabricação de sabão caseiro.
Outra atividade que os estudantes desenvolveram para contribuir com o
Meio Ambiente, foi reutilizar materiais que antes eram lixo e agora são peças artesanais. Por exemplo, tampa de caixa de pizza e filtros de café, usados juntos viraram
suportes de revistas, porta-objetos e fruteiras.
Lembre-se: pequenas melhorias geram inovação.
Fátima Aparecida Pires Duarte de Sousa
Professora de Ciências e Biologia
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Desafio Experimental:
Aquecedor Solar de Baixo Custo
Os estudantes da 1ª série do Ensino Médio, dentro dos conteúdos de Física, estudam calor, suas formas
de propagação e aplicações. Por isso, foi lançado o desafio aos estudantes: construir um aquecedor de água de
baixo custo e com materiais preferencialmente recicláveis,
além de explicar seu funcionamento utilizando os conceitos de propagação de calor.
Após uma pesquisa e estudo da bibliografia sugerida pelas professoras, os estudantes, em grupos de no
máximo 4 integrantes, tiveram duas semanas para executarem seu projeto que deveria utilizar material de baixo
custo, como por exemplo, garrafas pet, papel alumínio,
tinta preta fosca, pedaços de mangueira, pedaço de
vidro e caixa de papelão grosso ou de madeira.
No dia da apresentação eles trouxeram o aquecedor e um abajur com uma lâmpada potente que fez o
papel do sol. Na primeira aula, a temperatura da água
do reservatório foi medida, a lâmpada ligada e, no final,
novamente medimos para selecionarmos o aquecedor
que obteve a maior variação de temperatura. Por fim, discutimos as diferenças nos projetos e como elas afetaram
no aquecimento da água.
Dando continuidade, todos os aquecedores foram
levados à sala de exposição, com os dados sobre a variação de temperatura para que os estudantes das outras
séries votassem no melhor, levando em consideração:
criatividade, funcionamento e estética do projeto.

Conhecimento compartilhado

Tânia D’Ávila Bozzi e
Cristiane Tavolaro
Professoras de Física

Estudantes de outras séries observando a exposição
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Estudantes da 2ª série

Os estudantes da 2ª série do Ensino Médio
Formular hipóteses e prever resultados;
foram desafiados a retomar o espaço geográfico
Desenvolver a capacidade de questionar
brasileiro (aspectos físicos, sociais e econômicos) processos naturais e tecnológicos, identificando
e assim proporem uma nova capital para o país regularidades, apresentando interpretações e
que atendesse aos interesses políticos e respeitasse prevendo evoluções;
os modelos de sustentabilidade previstos para as
cidades planejadas na atualidade.
Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais, na sua vida pessoal,
Objetivos do projeto:
nos processos de produção, no desenvolvimento do
conhecimento e na vida social.
Identificar fenômenos e fatos histórico
geográficos e suas dimensões espaciais e tempoOs resultados foram surpreendentes. Cirais, utilizando mapas e maquetes;
dades de diferentes formatos com malhas urbanas completas e eficazes surgiram da criatividade,
Relacionar informações, representadas em pesquisa e empenho dos estudantes. A ideia de
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em sustentabilidade esteve presente com diversas essituações concretas, para construir argumentação tratégias urbanísticas voltadas para a “economia
consistente;
verde”.
A educação deve ser o instrumento que
Analisar e aplicar alguns conceitos essen- mobiliza o estudante para desenvolver projetos volciais para a análise dos aspectos ambientais nas tados para a preservação do meio ambiente, depaisagens urbanas e rurais: recursos renováveis e senvolvendo propostas de políticas ambientais canão-renováveis e desenvolvimento sustentável;
pazes de responder às necessidades dos problemas
enfrentados pelo planeta. Esse foi o propósito do
Procurar e sistematizar informações rele- estudo de geografia no Ensino Médio.
vantes para a compreensão da situação-problema;
Elisa Cristina Parmejane
Professora de Geografia
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Olhar para si, olhar para o outro, olhar para o espaço e perceber que temos o que
pensar, temos o que refletir. O que o meu fazer artístico me ensina? O que o meu querer
artístico me ensina? O que o fazer artístico do outro me ensina? O que o querer do outro
me ensina? Ouvir, falar, ler e escrever Arte.
Na Arte que faço me vejo, na Arte que se faz me vejo, na Arte que não faço nem
se faz me vejo. Colocar o aprendiz em contato com a dúvida, com o desequilíbrio. Tirar
da zona de conforto para que outro conforto mais confortável se apresente e... Entender-se
enquanto ser vivente, reflexivo, inquieto.
O que me move? O que me tira de um lugar e me coloca em outro? Meu passado?
Minhas lembranças? Meus sonhos? Onde está meu porto seguro? Como abandoná-lo?
Tenho que abandoná-lo? Como criar espaço para o não saber? Como ter uma experiência
da transformação?
E como transformar todas estas interrogações em material artístico? DESAFIO.
Arte território instável, arte catalizadora de sentidos, arte que sou eu e, por ser tão
eu, é outro, são outros. DESAFIO.
Desafiados, os estudantes participantes do O Olha Aí 2012 mostraram, mais uma
vez, que podem. Eles podem.
Abel Xavier
Professor de Arte, Teatro, Corpo e Sociedade
Fotos: Beatriz Maria Jannini Mano - 2ª série C
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Olho de OURO
“A experiência foi meio apavorante, mas muito legal, foi uma
coisa que nunca fizemos e eu gostei bastante.” Fernando Fregonezi Banda Inominada 7º ano C
“Achei legal, porque nunca tinha tocado em um palco.”
Marina Dutra Basile - Banda Inominada 7º ano A
“Muito loco! Red teck Curti!!! É uma experiência muito
satisfatória.” Rafael Lellis - Banda Lumen 2ª Série A
“Estou muito feliz por fazer parte disso.” Frederico Foini
Banda Ninks 2ª série A
“Foi uma ótima experiência tocar na frente de tantas
pessoas, no começo ficamos um pouco nervosas mas nos acostumamos .” Juliana Lemos Gonçalves - dueto com Mariana Pereira
Gallian - 8 ano A
“Muito legal! A oportunidade que a escola dá para nós tocarmos”. Pedro Ganemian - Banda Zumma 3ª série B
“Emocionante! Sempre com esse publico tão grande
eu fico nervoso.” Georges Zein - dueto com Mariana Pereira
Gallian 9º ano A
Nathalia Masumoto
Fotos: Beatriz Maria Jannini Mano - 2ª série C
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Projeto “Casa do Século XXI”

Durante alguns meses, aprendemos sobre a eletricidade e tudo que a envolve: circuitos, correntes e campos elétricos. Com todo esse conhecimento adquirido, fomos desafiados a fazer algo realmente complicado para
nós: a montagem de uma maquete com circuito elétrico.
Esse trabalho tem como objetivo botar a prova tudo aquilo que aprendemos, como a montagem de circuito em
paralelo e em série e uso de potenciômetro.
No começo, ficamos empolgados com a montagem, as idéias vinham fortemente à nossa cabeça e já
imaginávamos a casinha pronta. Não víamos a hora de comprar as peças elétricas, de botar todos os pensamentos no papel e a mão na massa. Os nomes criativos das “construtoras” foram aparecendo e vários professores
toparam nos ajudar, dando incentivo ao projeto de cada grupo. Parecia que tudo ia dar certo!
Mas não tardaram a vir os problemas...Cheiro de queimado, incêndios, choques, mãos doloridas....
Queríamos que tudo estivesse perfeito para ser julgado e exibido nessa exposição e nesse ponto começamos a correr para que tudo estivesse pronto, com tudo funcionando dentro dos parâmetros estabelecidos
pela professora.
Enfim...
Deu muito trabalho, mas tudo compensou no final.
Acho que o objetivo do trabalho foi alcançado e todos os grupos se saíram muito bem!!”
Daniel Pessoa Soeiro - 3ª Série B
Que casa você compraria, levando em consideração uma família de 4 pessoas, economia de energia,
sustentabilidade e conforto, nessa ordem?
Maquete de uma casa com instalação elétrica
A maquete da casa precisa ter, no mínimo, para uma família de 4 pessoas:
• sala
• cozinha
• banheiro
• quartos
• área de serviço
• luz em todos os ambientes
• motor na cozinha ou área de serviço
• água quente no banheiro
• um ambiente com luz variando de intensidade (potenciômetro)
• chave interruptora em todos os dispositivos
• chave geral com entrada para medição de corrente elétrica
Obrigatoriamente feita de material reciclável e priorizando arquitetura sustentável!
Exposição preparada por estudantes da 3ª Série do EM
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A Literatura em Ascensão

O escritor Marcelo Siqueira Silva recebe estudantes do Consa na Bienal do Livro

A leitura e a escrita andam de mãos dadas. Para escrever bem é preciso ler bastante!
Com frequência ouvimos ‘O brasileiro lê muito pouco’, e isso é uma verdade; mas uma verdade
que está em mutação! O grande problema é que o brasileiro associa a leitura à obrigação e
não ao prazer. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas é com grande alegria que vejo um
entusiasmo enorme dos jovens pela leitura e, consequentemente, pela escrita. Excelentes novos
autores estão surgindo por aqui, em especial no quadro da Literatura Fantástica. Podemos dizer
com um considerável alívio ‘O mundo ainda tem jeito’, afinal, um mundo sem livros, sem cultura, é um mundo fadado irremediavelmente à ignorância e à destruição! Por isso o incentivo à
leitura é primordial!
Como ex-aluno do Consa, devo agradecer e dizer que tive total apoio dos professores
de Língua Portuguesa e Literatura. Meus textos foram muitas vezes usados de exemplo... Lembro
de ter sido um dos estudantes escolhidos para participar de uma antologia de contos de mistério ‘Linhas de Susto’ que teve uma publicação interna, com direito a tarde de autógrafos! Esse
incentivo foi muito importante! Mas a minha vontade de escrever é um pouco mais antiga...
Em 2001 fui ao cinema com meu primo Gustavo Siqueira para assistir ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’. Foi nessa ocasião que decidimos
que deveríamos escrever uma história juntos! De lá pra cá, elaboramos
dezenas de roteiros, escrevemos milhares de páginas - rascunhos que
serviram para amadurecer nossa escrita. Foi em 2009 que resolvemos
iniciar um novo projeto, a trilogia ‘O Príncipe Gato’, sob o pseudônimo
Bento de Luca. Mais tarde, em meados de 2011, fechamos contrato
com a Editora Novo Século, e o nosso livro ‘O Príncipe Gato e a Ampulheta do Tempo’ seria então lançado sob o selo Novos Talentos da
Literatura Brasileira.
Marcelo Siqueira Silva
Escritor - 25 anos
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Catequese de Crisma
“Mas o Espírito Santo descerá
sobre vocês, e dele receberão força para
serem as minhas testemunhas” (BÍBLIA,
Atos dos Apóstolos 1,8). A pessoa do Espírito Santo é revelada nos textos sagrados como alguém que se encontra em
constante movimento. A Igreja perpassa
os séculos porque é conduzida por Ele.
A catequese de Crisma, nessa
pers-pectiva, é o meio em que o batizado
“confirma” o desejo de se comprometer
com a dinâmica divina de transformação
da sociedade. 		
Catequizandos de Crisma

Ele assume sua responsabilidade de filho de Deus, mediante a proposta do Reino de Deus
e a necessidade de ser testemunha viva de Jesus no mundo contemporâneo. Essa responsabilidade
é assumida com consciência, coragem e alegria. Em cada encontro os estudantes demonstram um
verdadeiro desejo de aprender e viver a fé católica; a constatação é evidenciada em seu comprometimento e posicionamento em cada encontro.
Quando o assunto é religião, a maioria dos adolescentes enxerga este tópico com um certo
pré-conceito, não só por causa do comprometimento que a religião exige, mas também pelo compromisso que pode vir a causar. E foi isso que a proposta da Crisma causou em muitos estudantes do
Ensino Médio.
		

O Sacramento da Crisma

		
Quando a Crisma foi sugerida aos estudantes, muitos imaginaram que o curso seria
algo cansativo, teórico, onde ficaríamos sentados nas carteiras, ouvindo o que o catequista
tem a dizer. Mas na Crisma é diferente, porque
é um ambiente mais maduro, não só pelo fato
dos estudantes serem mais velhos, mas também porque a maioria que se comprometeu a
fazer a Crisma decidiu isso por conta própria,
pois tem autonomia suficiente para decidir se
quer “selar” o compromisso com a religião, se
quer realmente seguir com o cristianismo.
Estudante no momento da Crisma

Durante as aulas, os estudantes têm espaço para dizer o que sentem e expressar suas
opiniões, não só sobre a religião, mas também sobre temas “polêmicos” na sociedade, que surgem
nas aulas, de acordo com o andamento dos assuntos propostos. Além de proporcionar uma sensação
de conforto e confiança, o curso abre a mente dos jovens, e faz com que questionem sobre tópicos
que nunca sequer imaginaram que um dia iriam discutir.
Além disso, esses encontros são muito importantes para nos recordar o significado do
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Sacramento da Crisma, que é a consciência da presença e da habitação do Espírito Santo
em nosso coração, guiando os nossos caminhos e nos conduzindo ao que é bom e belo.
A Crisma é uma oportunidade a todos aqueles que querem uma base para a vida como
cristãos e também como cidadãos, pois as discussões nos fazem entender, não só o porquê do
cristianismo, mas também onde o homem está inserido na sociedade e o que nós, como pessoas, podemos fazer para melhorar o espaço em que vivemos.
Theresa Pereira Gallian - 3ª série B EM
O Consa propõe um momento muito especial para os seus estudantes. Preocupado não
apenas em manter um nível educacional de qualidade e excelência, o Colégio disponibiliza
tempo e espaços para que os seus estudantes possam desenvolver integralmente a sua formação humana.
O nosso objetivo é reservar algumas horas para refletir, discutir e compreender a importância de um bom desenvolvimento humano nas relações com a família, amigos, escola,
vizinhos e sociedade.

Encontro de Formação Humana
E assim vivenciamos o primeiro encontro de formação humana de 2012, unindo estudantes do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, para discutir aspectos humanos, como as
relações com as pessoas e amigos, melhorando desse modo a convivência na sociedade.
Quando minhas amigas me convidaram para participar, achei que seria chato. Porém
estava errada; as discussões do grupo me fizeram refletir sobre minhas atitudes e o modo que
eu cultivava minhas amizades.
Durante o encontro tivemos a oportunidade de nos aproximarmos de colegas que eram
um pouco distantes e fazer novos amigos, tanto em momentos de lazer, como nos jogos de
futebol e basquete. As discussões sobre o tema foram realizadas de forma dinâmica e divertida.
Foi minha primeira experiência, valeu muito participar e espero que logo ocorram
outros encontros como esse.
Giovana Lioi - 8º ano D

Estudantes em diferentes momentos do encontro
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Festa Junina do Consa
homenageou centenário de Luiz Gonzaga
Nesse ano, a tradicional Festa Junina do Consa teve como tema: “Cultura
Brasileira – 100 anos de História de Luiz Gonzaga”. Durante o evento, os estudantes
apresentaram danças ao som de sucessos do “Rei do Baião”, com muita criatividade,
ritmo e graça.
O objetivo do Colégio foi favorecer a integração e a vivência entre as famílias, os
educadores e os estudantes, além de disseminar e festejar a fraternidade humana com
base na comunhão de valores e bens fundamentais para a vida.
“A festa foi uma oportunidade para encontros especiais. Centenas de pessoas
se mobilizaram para a realização desse evento, desde a equipe do planejamento à organização, das pessoas da produção àquelas que executaram, dos ensaios às apresentações. Tudo foi preparado com muito carinho para toda a comunidade”, explicou Irmã
Priscilla Rossetto, Diretora do Consa.
O evento esteve repleto de alegria, reencontros, confraternização das famílias,
brincadeiras, criatividade e muita animação.
Além das homenagens ao centenário de nascimento do artista, houve a “Quadrilha Especial”, apresentada pela 3ª série do Ensino Médio, a “Dança do Cowboy”, dos
educandos do 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, a “Festança de São João”, do
Infantil 3, entre outras belas apresentações.
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Com a Palavra o mestre

Acompanhamento e Orientação de Estudos

Vivemos numa sociedade cada vez mais
digital, com uma crescente evolução tecnológica e
um excesso de informações. Cabe a nós, escola
e pais, oferecer condições para o desenvolvimento e a construção de competências e habilidades
para que os estudantes saibam relacionar os
diferentes conhecimentos e aplicá-los em situações
específicas da vida.
Uma das finalidades da orientação e
acompanhamento de estudos é que o estudante
seja protagonista do seu processo de aprendizagem, aprendendo a planejar, estabelecer rotinas, elaborar metas, organizar-se, desenvolver
diferentes formas de registros e sistematização
de estudos.
Durante os encontros, os estudantes participam de atividades nas quais são estimulados
ao compromisso e aprofundamento dos estudos,
bem como desafiados a construir importantes pro-
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cedimentos, desenvolvendo o senso de responsabilidade em relação a si próprios e ao meio em
que vivem. Além desse trabalho, a orientação
educacional acompa-nha e oferece suporte aos
estudantes que precisam de ajuda.
Norteamos nosso trabalho em princípios
franciscanos, onde o conviver e ser, na sociedade
atual, necessita de cidadãos participantes, com iniciativa para promover e restaurar a vida - em todos os aspectos – e, com motivação para aprendizagem contínua e significativa.
Orientação Educacional do Consa

Tecnologia Educacional

Aconteceu

Tecnologia

na Sala de Aula

Colocar a tecnologia como recurso educacional é o maior objetivo do Projeto Sala Futuro
iniciado em 2012 com a 1ª série do Ensino Médio do Consa.
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) fazem parte da prática educativa
do Consa há muitos anos e, esse ano, iniciamos um audacioso projeto em que a tecnologia é
incorporada praticamente em tempo integral em todas as aulas.
As TICs podem colaborar com o aprendizado e tornar as aulas mais atrativas, mas esse
processo não ocorre da noite para o dia. A Sala Futuro vai além dos computadores e lousas
digitais, a formação dos professores é um processo que ocorre mensalmente. São momentos
em que a equipe de tecnologia educacional e os professores revisam o período que passou e,
juntos, elaboram propostas de uso para o período seguinte. A formação de professores vai além
do instrumental, ou seja, os equipamentos são contextualizados para atender a proposta de
cada professor.
Utilizar recursos que até então tinham um papel de lazer também é uma novidade para os
estudantes. Lidar com o notebook, agora como recurso educacional, é um processo de aprendizado que também está sendo vivenciado pelos estudantes da 1ª série do Ensino Médio.
Entre os desafios, estão o gerenciamento do tempo, dos diversos conteúdos
que uma pesquisa realizada na internet oferece e, ainda, sistematizar isso dentro da
proposta de aprendizagem.
Temos muitos desafios pela frente, e tão importante quanto iniciar um projeto como esse,
é manter e acompanhar cada etapa para o que o objetivo da aprendizagem continue sendo o
foco de todas as ações, sejam elas realizadas pelos professores, estudantes, familiares ou equipe
de Tecnologia Educacional.
Fabiano Gonçalves, Coordenador de Tecnologia Educacional
Associação Cultura Franciscana
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Encontro de Ex-alunas

Período de 86 a 88
O Consa acolhe, com alegria e orgulho, os ex-alunos que retornam, trazendo
as marcas dos desafios e conquistas que a vida lhes proporcionou.
O amor que os uniu, e alimentou o crescimento desde a infância, mantém-se
presente, fortalece e se amplia com as novas partilhas que a maturidade traz.
“Nós adoramos relembrar os nossos tempos de escola, que foi com certeza,
para todas nós, muito especial e querido.
Nós sentimos muita saudade daquela época, era tão bom.....
Ir Priscilla, as outras Irmãs, os professores e o colégio moram em nossos corações”.
Patricia Mara Villar Canovas

Ex-alunas relembram as saudosas experiências no Consa
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Celfran: espaço de bem
estar e qualidade de vida!

O Celfran – Centro Franciscano de Cultura, Esporte e Lazer, conta com uma infraestrutura qualificada e profissionais preparados para atender os estudantes do Consa e comunidade com diversas atividades esportivas com o intuito de trazer bem estar e qualidade de
vida aos estudantes e pais de estudantes. São elas:
- Artes Marciais (Aikido, Judô, karatê e Tae Kwon do);
- Ballet;
- Esportes de quadra (Basquetebol, Futsal e Voleibol);
- Musculação e Ginástica;
- Natação e Hidroginástica;
Futuras atividades: Muay Thai e Ginástica Artística.
Todas as atividades citadas contribuem diretamente para uma melhora na qualidade
de vida e são recomendadas, tanto para praticantes, quanto para pessoas que nunca iniciaram uma atividade física.
Venha conhecer nossos métodos de treinamento e metodologias de ensino na prática
de atividades esportivas. Venha fazer uma aula experimental gratuita e comece hoje mesmo
a viver melhor!
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