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INAUGURAÇÃO
RECEPÇÃO DO CONSA

Sejam bem vindos!
Com muita alegria, no dia 11 de Outubro de 2013, véspera de nossa padroe-

ira Nossa Senhora Aparecida, foi inaugurada a nova Recepção do Consa. 

O objetivo da reforma é oferecer às famílias um espaço com 

maior segurança, conforto e praticidade. 

Será um privilégio recebê-los nesse espaço onde desejamos que sejam 

fraternalmente acolhidos.

Nossa Senhora Aparecida, guardai-nos, defendei-nos, 
mostrai que esta casa vos pertence e que sois nossa Mãe. 

Amém!



De todos os ofícios que existem, o do educador é, sem dúvida, aquele que mais tem o otimismo 
como premissa. Como poderia o pessimismo fazer parte da rotina daquele que dedica seu tempo, 
experiência e alma ao elevado prazer da formação humana? Como admitir falta de esperança àquele 
que entra todos os dias pelo portão da escola para doar-se e invadir-se pela vida em seu estado mais 
potente?  O educador é, por definição e sinônimo, um otimista.

E quem inspira o educador a ser desta forma é aquele que, cotidianamente, diz em voz silenciosa e 
gradual “eu consigo”: o estudante.

Ele, o estudante, nos fala a todo o momento que é possível. É possível tentar, é possível errar, é possível 
acertar, é possível tentar novamente, é possível lutar, é possível crescer. É o otimismo em seu estado 
mais puro, pois vem de crianças e jovens que encontram na possibilidade do sim, todo o sentido da sua 
existência, toda a confiança no futuro. O segredo da juventude é o otimismo. Se quisermos nos manter 
jovens, devemos acreditar e nos lançar nos desafios que a vida nos apresenta. É por isso que a escola 
é sempre jovem, pois está cheia, em cada canto, em cada encanto, de pessoas que aceitam o desafio 
e acreditam que toda a dificuldade é só mais um motivo para transformar a realidade e melhorar e 
melhorar e melhorar... 

À escola é dada a missão de ser o território do crer. Aqui, o futuro é permitido, pois é anseio, é diálogo 
e é ação. A nós, educadores, cabe a tarefa de alimentar mutuamente este ímpeto juvenil de otimismo, 
tão raro e caro nos dias de hoje.

Neste sentido, o Consa tem se dedicado, ao longo de sua história, a buscar meios de fazer com que 
os estudantes se sintam ainda mais seguros e amparados no seu projeto de fazer do mundo um 
lugar melhor, em que se possa realmente estar, se possa confiar no porvir, lançando suas melhores e 
mais límpidas tentativas na construção da aprendizagem significativa e em consonância com o projeto 
franciscano.

Temos muito a aprender com os jovens estudantes do Consa! E esta revista nos dá esta possiblidade.

Na educação infantil, privilegiando a construção da identidade por meio da prática comunitária e do 
exercício cotidiano da descoberta, você lerá sobre a experiência do projeto “Que sabor é esse?”, saberá 
mais sobre o curso de inglês em sua nova e exclusiva proposta e verá como a prática musical no colégio 
se estabeleceu como exercício de expressão e liberdade.

Encontra-se na seção dedicada ao Ensino Fundamental 1, uma matéria sobre o ensino de Ciências que 
permite ao estudante uma participação ativa na construção de procedimentos metodológicos, dando a 
ele ferramentas para que consiga ser protagonista de si e do seu futuro. Há ainda todas as informações 
sobre a visita que capoeiristas fizeram ao Consa, trazendo referências e saberes de fora para dentro do 
colégio, numa troca de experiências que deu o que falar.

Na seção do Ensino Fundamental 2, você lerá depoimentos incríveis dos estudantes do 8º ano que 
participaram da viagem transformadora às cidades históricas mineiras (Ouro Preto, Congonhas e 
Tiradentes), experimentando em campo, temas próprios das Ciências Humanas.

No Ensino Médio, o destaque vai para a participação do Consa nas Olimpíadas Escolares, que 
apresentaram desafios aos nossos estudantes que, prontamente, na sua coragem e desejo pela 
tentativa, aceitaram e estão se saindo muito bem.

E tem muito mais! Tem porque nossos estudantes querem, podem e fazem. Tem porque encontram 
lugar e apoio para acreditar, para tentar e realizar. E eles conseguem, amigo leitor, eles conseguem!

E nós nos orgulhamos muito deles. Sempre otimistas.
A Direção

Ed i to r ia l
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Quem diria, e já parou para pensar, que para brincar de amare-
linha é preciso reconhecer algarismos, estimar distâncias, cal-
cular força, ter equilíbrio, fazer contagem, observar a sequên-
cia numérica, comparar quantidades para, simplesmente, 
conseguir acertar a pedrinha na casa da vez, não é mesmo? 

E foi com esse propósito que o Infantil 4 abordou a amarelinha 
nas aulas de Matemática. Com uma simples brincadeira de-
senvolveram inúmeros conceitos e habilidades.

As turmas divertiram-se conhecendo diferentes versões do 
jogo e se aproximaram da cultura do brincar em diferentes 
regiões do mundo com a leitura do livro “Crianças como você”, 
da editora Ática. Foi muito interessante perceber os estudantes fazendo comparações entre as formas 
apresentadas: “No caracol a gente vai pulando e virando e, na serpente, vai de um lado pro outro. É 
muito legal!”, comentou uma criança durante  a reflexão promovida, no final de uma das aulas. 

Os estudantes participaram também de situações de discussão sobre as diversas formas de jogar e 
registraram seus saberes em divertidos e diferenciados registros, ora desenhando a brincadeira, ora 
construindo sua própria amarelinha com quadrados numerados de papel.

Foram momentos muito ricos de trocas de experiências e aprendizagens. Eles gostaram tanto que con-
tinuam pulando amarelinha depois do lanche ou durante momentos livres no pátio.

Acreditamos que a brincadeira exerce, na vida da criança, uma função que vai além do brincar por 
brincar. Ela aprende e vivencia diversas situações cotidianas enquanto está brincando; desde valores, 
condutas, até resolução de conflitos e aprendizagens significativas. Por isso, no Infantil 4 brincamos 
bastante!

Professoras do Infantil 4

Brincar é coisa séria!

Educação  In fan t i l
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Iniciamos o Projeto “Que sabor é esse”, com a visita dos estudantes ao Hortifruti Oba, com 
o objetivo de conhecer novos tipos de frutos, comprá-los e trazê-los à escola para serem 
explorados em estudos feitos em sala de aula, cozinha e no Laboratório de Ciências Naturais. 

No dia da visita dos estudantes ao Hortifruti, cada um escolheu os frutos que desejaria 
comprar, cuidou do seu dinheiro, efetuou o pagamento, recebeu seu cupom fiscal e se 
responsabilizou em guardar o troco. Todos participaram com envolvimento, alegria, 
autonomia e responsabilidade. 

Na volta à escola, elaboramos uma lista com os frutos que foram comprados. Depois lavamos, 
descascamos e experimentamos alguns desses frutos. 

Durante o desenvolvimento do Projeto, os estudantes foram convidados a experimentarem, 
observarem, levantarem hipóteses e expressarem o apreendido por meio de diferentes tipos de 
registros.

O Laboratório de Ciências foi frequentado pelos estudantes para a realização de experiências. 
Visitamos também a horta, observando as características das árvores frutíferas e realizamos com-
parações, além de irmos com frequência à cozinha do Colégio para produzirmos sucos de frutas e 
provar novos sabores.

A responsabilidade pela educação nutricional, para promover a formação e a manuten-
ção de hábitos alimentares corretos deve ser de ambos, escola e família. Acreditamos que ao 
proporcionar aos estudantes o contato com diferentes frutos, as descobertas de seus 
benefícios e as curiosidades sobre muitos deles, estaremos contribuindo para a 
conscientização da importância de seu consumo, bem como ajudando na formação e 
manutenção de hábitos alimentares saudáveis. 

Foram momentos de diversão e muita aprendizagem. 
Professoras do Pré 2

“Que sabor é esse?”

Escurecimento da maçã 
e da banana

Educação  In fan t i l
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Visita ao Hortifruti

Gelatina com frutas
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A nova proposta para o ensino de Língua 
Inglesa no Consa, iniciada em 2012, foi 
elaborada em uma perspectiva processual e se 
caracteriza pelo protagonismo e pelo compromisso da 
Instituição com a formação sólida de seus 
profissionais e estudantes. Dessa maneira, a 
proposta engloba atividades cujos desafios são 
graduados ao longo dos segmentos. Nesse texto, 
apresentamos atividades desenvolvidas na 
Educação Infantil que priveligiam as interações na sala 
de aula. 

Na Educação Infantil, as crianças aprendem o idioma por meio da 
compreensão oral e da experiência direta na e com a língua- inglesa;  aprendem de modo acidental por 
meio da ação e da brincadeira; envolvem-se com os sons da língua, imitando e fazendo brincadeiras so-
noras e vivenciam a aprendizagem cognitiva e afetivamente. Por essa razão, as atividades propostas para 
o curso nesse segmento privilegiam as interações em sala de aula.

O curso de Inglês na 
Educação Infantil

Educação  In fan t i l

10 | Revista do Consa 



No Infantil 4 e Infantil 5, as histórias são exploradas durante o semestre e a experiência direta em 
momentos de brincadeiras verbais e corporais, contação de histórias, cantigas, rimas e parlendas dão 
a sustentação para a rotina das aulas. Além disso, há uma ênfase  na aula como um espaço de vivência, 
em que a rotina e os momentos de transição contribuem para que as crianças construam seu próprio 
universo cultural e linguístico em inglês.

No primeiro semestre, o Infantil 4 ouviu a história The Three Bears, conhecida em 
português como Cachinhos Dourados. Os personagens foram explorados e realizaram atividades 
lúdicas e jogos musicais. Todo esse trabalho propiciou um grande envolvimento das crianças e 
incentivou a participarem de encenações de trechos da história que culminaram em uma dramatização 
de todo o enredo. It was really fun!

Uma das músicas que fizeram parte das aulas foi a Five Little Bears. Se você também quer se contagiar 
com essa música e outras,  acesse a fan page do CONSA no facebook  para ouvi-la! 

Os estudantes do Pré 2 conheceram a história clássica em língua inglesa The Little Red Hen que 
explora os animais da fazenda e as ações da personagem principal. Após a leitura, discutiram a 
importância da colaboração, de 
ajudar uns aos outros e como 
cada um faz a sua parte na 
escola e em casa. Para 
ampliar o repertório de 
histórias das crianças, 
outras versões da história da 
Galinha Ruiva também  foram  
lidas, o que permitiu estabelecer 
semelhanças e diferenças 
entre elas e a história original. 
Para finalizar a experiência, os 
estudantes experimentaram e 
prepararam um pão delicioso, 
muito apreciado pelas crianças da 
Austrália, chamado Fairy Bread.  

Equipe LEM Inglês
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Educação InfantilMúsica na

Educação  In fan t i l
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 “Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música
não começaria com partituras, notas e pautas.

Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria
sobre os instrumentos que fazem a música.

Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria
que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas.

Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas
para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes”.

Rubem Alves

Fazer música é um momento de encantamento e grande alegria para as crianças. Pela arte elas 
podem expressar sentimentos, vivenciar momentos de aprendizado e integração com seus 
queridos amigos. 

Por meio de brincadeiras e jogos musicais, as crianças desenvolvem sua criatividade, 
expressividade, coordenação motora, percepção e raciocínio lógico. A exploração de materiais 
diversos durante a aula como: instrumentos musicais, objetos sonoros, livros e fantoches, entre outros, 
permitem ao estudante fazer inúmeras descobertas e relacionar-se com o mundo de maneira 
diferente. 

A cada etapa, novas conquistas: brincadeiras que exigem mais concentração, que no 
início do ano eram desafiadoras, com o decorrer das aulas, tornaram-se cada vez mais simples e 
prazerosas. A alegria de superar obstáculos é vivenciada pelos estudantes a cada aula. 

Aprender a ouvir, partilhar, observar, manusear diferentes instrumentos, expressar emoções por meio 
da música, interagir com os outros, são algumas das habilidades que as aulas de música desenvolvem 
nos estudantes. 

Despertar em cada criança o amor pela música é tarefa imensamente gratificante. Já dizia o sábio 
poeta Miguel de Cervantes: “Onde há música não pode haver coisa má.” 

Mariana Fonseca Manse - Professora de Música
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As esculturas estão presentes no nosso cotidiano: em praças, em igrejas, nas casas, nos museus, nos 
shoppings, entre outros locais. Elas fazem parte do nosso repertório artístico, algumas vezes sem que 
nos demos conta. 

Com a sequência didática “esculturas”, elucidamos esta linguagem artística como algo que pode ser 
observado, pensado e produzido. 

Ao longo deste estudo, o repertório artístico foi ampliado, levando em conta a particularidade da es-
cultura: “uma obra que existe no espaço”. Essa tridimensionalidade levou os estudantes a trabalhar a 
matéria prima de maneira a desenvolver habilidades específicas como: a modelagem e a construção 
de esculturas. 

Este estudo oportunizou a visita ao MAM - museu de arte moderna - para a observação das obras de 
Maria Martins e o jardim das esculturas.

Em sala os estudantes foram convidados a observar obras de Lygia Clark e Alexander Calder enriquecen-
do, assim, ainda mais esta sequência didática.

A exposição de esculturas do Infantil 3 foi o resultado de um trabalho realizado com afinco e dedicação 
por todos os estudantes, professoras, orientadoras, direção e profissionais da manutenção que colabo-
raram para que esta exposição acontecesse.

Professoras do Infantil 3

EsculturasExposição   
de

Educação  In fan t i l
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O Projeto do Infantil 3: “Que corpo é esse?” propiciou 
o conhecimento do corpo e suas transformações. Faz 
parte da vida crescer e perceber o próprio crescimen-
to, porém, para as crianças de três anos, ser ou não ser 
um bebê é uma questão recorrente, já que elas estão 
justamente nesta transição: estão deixando de ser be-
bês...

Como parte do estudo, realizamos visitas ao Labo-
ratório de Ciências com o propósito de aproximar os 
estudantes do conhecimento científico por meio do 
corpo humano. Algumas falas observadas ao longo do 
Projeto ilustram a aprendizagem:

“Dentro do nosso corpo tem um esqueleto!” 
“O nosso osso é para a gente conseguir se mexer!”
“A comida vai para o estômago para a comida quebrar 
mais!”
“A comida fica molinha na boca, passa pela garganta, 
vai para o estômago, aí vai para o intestino e vira cocô!”
“Tem que escovar o dente para a bactéria não comer!”
“Tem que escovar os dentes e usar o fio dental! Mas a 
nossa mãe ajuda!”
“O xixi fica na bexiga!” 
“O coração fica fazendo barulho porque ele não pára e, 
quando a gente dorme, ele fica bem devagar!”
“Quando a gente corre, o coração faz tum, tum, tum 
bem alto!”
“O sangue passa no corpo todo!”
“O sangue passa nas veias!” 

Cada turma recebeu a visita de um bebê (uma boneca) 
que foi cuidado pelos estudantes durante o período 
em que estavam na escola. Com sua chegada, surgiu 
a necessidade da escolha de um nome, Infantil 3 A: Ju-
liana, Infantil 3 B: Sofia, Infantil 3 C: Isabela, Infantil 3 
D: Bibi, Infantil 3 E: Sophia, Infantil 3 F: Nina, Infantil 
3 G: Maria Clara, Infantil 3 H: Rafaela. Depois foi feito 
um rodízio para que todos pudessem levar a bebê para 
ficar um dia em casa. 

O envolvimento dos estudantes e das famílias, em to-
das as etapas do Projeto, fez com que este estudo fosse 
ainda mais rico!

Professoras do Infantil 3

Que corpo é esse?
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O projeto teve como foco o processo de autoconhecimento dos estudantes, que é uma das 
características fundamentais da fase de desenvolvimento em que se encontram, como por 
exemplo: identificar os próprios gostos e preferências, conhecer habilidades e limites do próprio corpo e 
reconhecer-se como um indivíduo único. As etapas propostas também deram oportunidade, aos 
estudantes do Infantil 2, de se depararem com a diversidade cultural do grupo e do meio, no qual 
estão inseridos. 

Uma das atividades que mais despertou interesse e empolgação nas crianças foi a “Caixa das 
Preferências”. Com a finalidade de a caixa se tornar ainda mais significativa para o grupo, os estudantes, 
coletivamente, fizeram uma decoração com pinturas e colagens. Com isso, ela passou a ter a “cara da 
turma”. Em seguida, foi proposto que, a cada dia, um estudante a levasse para casa e, juntamente com 
os seus familiares, escolhesse o alimento, o brinquedo e o livro preferidos e os colocassem dentro da 
caixa para socializar e compartilhar com os seus colegas, na classe.

No momento da rotina, abriam a caixa, além da enorme satisfação em poder mostrar aos colegas o que 
trouxeram de casa, os estudantes colocavam em jogo uma série de conhecimentos e aprendizagens 
como, por exemplo, conseguir compartilhar o conteúdo da caixa com todos, fazer uso da oralidade 
ao contar para os colegas sobre o que trouxeram, realizar comparações e identificar-se, por meio da 
tabela que construímos para o registro das preferências de cada um - com escrita, foto e/
ou colagem da embalagem, compreender que fazem parte de um grupo formado por 
pessoas que também possuem suas preferências, perceber que essas também podem ser comuns a 
duas ou mais pessoas, dentre outros. 

Foi muito prazeroso compartilhar esses momentos com os estudantes, coletando e registrando dados 
tão significativos juntamente com eles e procurando mostrar o quanto é valioso esse processo de 
construção do conhecimento.

“Quem sou eu? Como sou?”

Educação  In fan t i l
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Vale ressaltar o brilho de satisfação, no 
olhar de cada criança, ao registrar 
aspectos de sua identidade em uma 
caixa que pertence ao grupo!

Professoras do Infantil 2
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No Consa, as aulas de Ciências Naturais têm 
a participação ativa dos estudantes nos pro-
cedimentos metodológicos e visam a am-
pliação das habilidades,  valorizam a ob-
servação, a pesquisa, a experimentação, a 
capacidade de indagação e a clareza argumen-
tativa que favorecem levá-los à formulação 
de conclusões sobre os assuntos trabalhados.

Numa constante elaboração de hipóteses a  
serem  ou não comprovadas, a cada aula, 
procura-se despertar a inquietação diante do 
novo, na busca de explicações, tornando o con-
hecimento científico algo vivo e dinâmico.

Ciências no Consa é assim... 

Ens ino  Fundamenta l  1

Para compreender os conceitos relacionados à 
energia, os estudantes do 5º ano colocaram em 
prática as habilidades descritas anteriormente, 
mantendo ativa a curiosidade e o desejo de 
aprender e realizar novas descobertas.

Por meio dessas práticas aprenderam que a 
energia não pode ser criada nem destruída, 
só pode ser transformada, sendo sua princi-
pal característica a conservação. Descobriram 
que, sempre que uma quantidade de energia é 
necessária para alguma atividade, essa deve ser 
obtida, por meio de transformações de outra 
forma de energia já existente.

Professoras do 5º ano
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“No Consa, aprendemos Ciências fazendo um levantamento de hipóteses e indo 
confirmá-las no laboratório. Fazemos experiências para testar nossas hipóteses, depois 

registramos os resultados e conclusões. Aprendi que a ENERGIA não pode ser criada e nem destruída, 
só pode ser transformada. Aprendi, também, que há várias formas de energia, cada uma com suas 

vantagens e desvantagens.”  José Lucas dos Santos Bermudes – 5º ano B

“Eu aprendi que há vários tipos de energia: elétrica, hidráulica, mecânica etc. Aprendi que precisamos 
dela para viver e que as correntes elétricas são transmitidas pelos fios elétricos.”

Matheus Grandeza Xavier – 5º ano C

“Nós aprendemos fazendo 
experiências, como descobrir qual 
energia o objeto recebe e em que 
energia ela se transforma. Tam-
bém aprendemos lendo o livro 
“Energia em pequenos passos”. 
A energia é a capacidade de um 
objeto fazer algo e ela não pode 
ser criada nem destruída, mas 
sim transformada. Existem vários 
tipos de energia, como: mecânica, 
luminosa, sonora e eólica, por 
exemplo. 
Eu gostei muito de aprender 
porque tivemos várias atividades 
coletivas e individuais, o livro 
contou curiosidades, eu adorei as 
experiências e estudos, pois para 

mim, aprender é prazeroso!” Rodrigo Bassi Guerreiro – 5º ano D
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A nova proposta para o ensino de Língua Inglesa no Consa, iniciada em 2012, foi elaborada em uma 
perspectiva processual e se caracteriza pelo protagonismo e pelo compromisso da Instituição com 
a formação sólida de seus profissionais e estudantes. Dessa maneira, a proposta engloba atividades 
cujos desafios são graduados ao longo dos segmentos. Nesse texto, você conhecerá propostas de 
trabalho desenvolvidas nas séries iniciais do Fundamental I, no 1º e 2º anos respectivamente.

Assim como na Educação Infantil, na qual as 
aulas de Inglês privilegiam as atividades sociais: ouvir 
histórias em roda, cantar músicas, interagir com cole-
gas em brincadeiras e em dramatizações etc, o mesmo 
acontece nas séries iniciais do Fundamental I, porém 
com outros desafios. Esse cuidado em manter os 
eixos que estruturam as aulas na Educação Infantil 
demonstram a unidade da proposta do curso de 
inglês e evidenciam o percurso rico em vivências e 
experiências em Inglês que os estudantes do 
Consa traçam. A produção de livros coletivos, as 
brincadeiras tradicionais de países de língua 
inglesa e apresentações de canções características de outra  cultura são as principais atividades sociais 
(coletivas) vividas pelos estudantes, no segmento do Fundamental I. 

Os estudantes do 1º ano conheceram e participaram de diferentes 
brincadeiras em inglês e uma delas, A-tisket A-tasket, foi a favorita. Ao entrar em contato com essas 
brincadeiras, os estudantes puderam perceber também que algumas são semelhantes àquelas que 
conhecem na língua portuguesa, mas com outro nome, e outras totalmente diferentes, como foi o 

Ensino Fundamental 1 

Ens ino  Fundamenta l  1

O curso de Inglês nas séries iniciais
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caso da London Bridge.  Você, por acaso, já ouviu falar des-
tas duas brincadeiras antes? 

Confira a fan page do CONSA no facebook para conhecer a 
brincadeira London Bridge is Falling Down.

Enquanto as turmas do 1o ano conheciam brin-
cadeiras tradicionais, os estudantes do 2o ano 
conheciam uma linda e divertida história americana. 
A leitura do livro The Very Hungry Caterpillar do autor 
contemporâneo Eric Carle contagiou a todos e permitiu 
aprender sobre o ciclo de vida da borboleta de uma maneira   
diferente. Após a leitura da história original, as crianças 
sugeriram mudanças relacionadas aos alimentos comidos 
pela simpática lagarta, personagem principal da história. Es-
tava nascendo, então, o  reconto do livro, cujo título foi bem 
sugestivo The Very Hungry AND HEALTHY Caterpillar!

Cada turma do 2º ano sugeriu uma dieta mais saudável 
(healthy) para a lagarta. 

Os livros produzidos pelos estudantes do 2º ano estão 
disponíveis na biblioteca, assim você pode lê-los para descobrir as mudanças que pensaram para a 
“comilança saudável” da lagarta!

E você? Conhece essa história? Acesse a fan page do CONSA no facebook para conhecer o autor 
americano Eric Carle e ouvi-lo  contar a história original.

Equipe de LEM Inglês

Brincando de 
London Bridge
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Os estudantes dos quintos anos dedicaram-se ao estudo da escravidão no Brasil, conhecendo as 
condições de vida e a resistência dos povos escravizados, durante o Período Colonial. Reconheceram 
também a importância dos negros africanos na construção do Brasil e de nossa cultura, hoje muito 
influenciada pelas tradições deixadas pelos escravos.

Assim, para que pudessem vivenciar um pouco de nossas riquezas culturais, os mestres Nilson Xavier 
e Sandro Xavier vieram ao Consa para aprofundar os estudos sobre a Capoeira. O encontro resultou 
em momentos de aprendizagem e descontração, embalados pelas melodias tradicionais, pelo ritmo e 
pela ginga!

O que é CAPOEIRA?

Capoeira é luta para quem quer lutar, dança para quem quer dançar, mas é acima de tudo, a arte de um 
povo que se expressou em movimentos físicos em busca de sua liberdade.

Como origem, os historiadores consideram que a tal prática não resulta do berço africano, mas se 
constitui da criação dos negros no Brasil, particularmente na Bahia, quando os negros africanos 
escravizados nas lavouras de cana-de-açúcar ousaram sonhar com a vida em liberdade. Ainda que 
maltratados pela imposição e pelo senhor de engenho, decidiram ganhar o mundo. Ao fugirem pelas 
capoeiras (“mato ralo” em Tupi Guarani), defrontavam-se com a terrível figura do capataz. Neste mo-
mento, sob a ameaça de ter que voltar para o cativeiro, os negros faziam do corpo uma arma eficaz à 
luta para a liberdade. 

A luta foi assimilada e batizada de Capoeira, que ganhou o caráter estilizado de dança coreográfica, 
camuflando-se assim seu caráter guerreiro de defesa e ataque.

Da escravidão aos quilombos, a capoeira continuou a fazer parte das rodas marginalizadas. Nos 
primeiros anos da República, Marechal Deodoro da Fonseca iniciou uma repressão aos capoeiristas. 
Em 1932, o Presidente Getúlio Vargas liberou uma série de atividades culturais, inclusive a Capoeira.
Atualmente, cheia de ginga, a capoeira vem encantando, a cada dia, um número maior de pessoas de 
diferentes classes sociais, raças e idades. Ao som do berimbau, atabaque e pandeiro, os capoeiristas 
abrem a roda e dão o espetáculo. 

Professoras do 5º ano

Capoeira no Consa
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Aprendi que para praticar a Capoeira, sem que os 
portugueses percebessem, os negros colocavam 

músicas para disfarçar. Isso fez com que os colonos 
acreditassem que era uma dança e não uma luta.” 

Iara Carrazza Fernandes  – 5º ano A

“Eu gostei da aula de Capoeira porque aprendemos coisas novas e legais. Gostei de aprender mais 
sobre a cultura brasileira, me interesso muito pelo assunto dos escravos e a capoeira, com certeza, faz 
parte da história deles. Amei a aula de Capoeira também porque é como se fosse uma dança e luta sem 
machucar o outro. É uma camaradagem bem legal!” Maria Luiza Velten Gonçalves – 5º ano B

Na aula de capoeira eu aprendi a fazer diversos movimentos, a me defender e a jogar.
O momento da aula foi incrível!  Julia Ruiz Monteiro Alves – 5º ano C

“A Capoeira nasceu no Brasil pelos escravos, mas hoje representa parte da nossa cultura e é 
reconhecida também no exterior. Eu achei a apresentação muito interessante, parece que os mestre 

são artistas!”  Carolina Ribeiro Crespo Zago – 5º ano D

“Eu achei que a aula de capoeira foi muito especial, aprendi que tinha sons para avisar que 
a polícia estava vindo ou alguém; e que alguns instrumentos foram criados pelos escravos.”                                                                                        

Ana Beatriz Lima da Silva – 5º ano E
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MOSTRA  DA  
CULTURA AFRICANA  
Muitas vezes, quando pensamos no povo africano, nos remetemos à escravidão e a pou-
cos aspectos culturais, como a alimentação e os ritos religiosos.

A cultura africana é muito mais do que isso. Há uma grande diversidade, já que muitos 
povos habitavam a África nos séculos XVI e XVII, possuindo costumes diferentes.

Este sincretismo cultural chegou ao Brasil de forma sufocada, pois o período da 
escravidão não permitia sua manifestação.

Hoje temos um Brasil diferente, que busca o respeito dos povos e o conhecimento de 
suas culturas.

Para ampliarmos os conhecimentos, assisti-
mos uma apresentação dos estudantes dos 
Centros Sociais Liberdade e Jardim São Luis, da 
Associação Cultura Franciscana – ACF, 
coordenados por Irmã Telma Coelho Barbosa. 
Eles dançaram, expuseram trajes típicos e tra-
balhos de valorização da cultura negra.

E o melhor de tudo: pudemos dançar com eles 
e perceber a diferença de movimentos entre a 
dança com característica europeia e a africana.

Foi um dia de integração, valorização, conheci-
mento e alegria: uma marca da cultura africana.

Professoras do 4º ano 
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“Eu dancei e fiquei bem tímida, mas adorei! É bem agitado, divertido engraçado e um pouco 
difícil.” Ana Celma de Santana Moreira Serqueira - 4º ano A

“Eu vi que a dança tem um padrão e achei interessante o passo em que a gente ia para um 
lado e para o outro.” – Marina Silvério Busch - 4º ano B

 “Gostei da experiência afro-brasileira em danças. Todos subiram no palco e lá estava eu, 
gostei da liberdade de dançar, rindo e me divertindo! Gostei do jeito que a Ir. Telma ensinou 

a dança para nós. Foi incrivelmente agradável viver aquele momento!” – Camila Gerbasi Lino 
Silva - 4° ano C

A apresentação foi muito boa porque eu subi no palco para dançar com eles e conheci, pela 
primeira vez, a dança africana. Pensei que seria chato, mas foi muito legal, principalmente 

porque eu dancei com meus amigos. Sentei com eles e conheci um garoto, do outro Colégio 
que estava dançando, que também se chama João. João Paulo Cervone de Araujo - 4º ano D

“Nunca tinha escutado uma música da cultura africana, é bem diferente das 
músicas que ouvimos! Gostei!” – Eduarda Penteado Rezende Mezzetti - 4º ano E

Veja alguns comentários das crianças sobre a atividade:
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PROJETO 
A COLEÇÃO DE CLASSE
Semanalmente, os estudantes trazem novas peças e juntam ao que já possuíam, anotam,                                                
acompanham  e registram o crescimento de suas coleções.

Trabalhar com “A coleção da Classe” contribui com o trabalho didático no sentido de conhecer 
diferentes estratégias, experimentar novas formas, avançar em seus 
procedimentos de registro,  construindo assim o conceito de sentido numérico. 

Sentido numérico é compreendido como conjunto de características e conexões que relacionem os 
números com operações, do ponto de vista do cálculo e da resolução de problemas.

A habilidade de contagem envolve a percepção da necessidade de ordenar para contar ( ordinalidade) 
e a inclusão de quantidades, ou seja, a percepção da quantidade ou total de elementos da coleção 
contada ( cardinalidade).

Além dessas percepções, a Coleção envolve também, boas situações de aprendizagem que contribuem 
para a construção do conceito de que um número pode ser escrito por meio de duas ou mais partes. 
Por exemplo, 9 pode ser pensado como um conjunto de 5 e um conjunto de 4. Ao mesmo tempo em 
que permite a estratégia de decomposição, desenvolve a flexibilidade de pensamento: as crianças 
poderão descobrir inúmeras  formas de pensar sobre e representar números, bem como aprofundar 
o que sabem sobre as operações, dentre outras situações que envolvam as propriedades do nosso 
sistema de numeração decimal.

Professoras do 1º ano
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A educação por meio da arte se constitui num 
importante meio para o desenvolvimento da 

criatividade e do cultivo do conhecimento estético. 

No Consa, exploramos, em muitos momentos, o trabalho com a “Curadoria Educativa”, no qual o pro-
fessor/mediador aparece como um curador que seleciona e escolhe imagens para serem apreciadas, 
discutidas e observadas pelos estudantes. A qualidade e variedade das obras são premissas indis-
cutíveis.  

Esses momentos de observação, reflexão, apreciação e análise permitem, aos estudantes, inventar e 
reinventar poéticas pessoais, potencializando suas experiências estéticas. O nosso propósito é que eles 
apreciem e desfrutem das manifestações artísticas, buscando formar, ao longo da escolaridade, um 
sujeito sensível e crítico. 

Para isso, sob a temática “Retrato e Autorretrato”, os estudantes do 2º ano puderam conhecer e se 
aproximar das criações do artista Giuseppe Arcimboldo, um pintor italiano, que explora frutas, ver-
duras e flores, entre outros elementos, para compor fisionomias humanas.

Os estudantes participaram da apreciação estética de muitas obras do artista e foram convidados a 
destacar diversos aspectos dos quadros, como os elementos usados nas composições, a forma de 
organizá-los para conseguir os resultados esperados, a luz como ferramenta intencional de significado, 
o tamanho dos elementos relacionado à proporção das partes dos “rostos”, entre outros aspectos que 
os próprios estudantes, em muitos momentos, levantavam a partir da análise da obra e propuseram 
como discussão e reflexão para o grupo. 

Com isso, além da oportunidade de participar de uma comunidade de apreciadores de arte, vivenci-
aram também comportamentos essenciais para a formação de um senso estético pessoal, como fazer 
comentários sobre as obras vistas, compartilhar impressões, dúvidas e preferências.

Depois, os estudantes foram convidados a produzirem suas próprias representações artísticas, bus-
cando ampliar, ainda mais seus repertórios de criação, uma nova linguagem foi explorada, a digital. 
Eles, durante a aula de Informática, fizeram uso de um programa digital para criar suas produções que 
foram compartilhadas com as famílias, por meio do site do Consa.

Professoras do 2º ano

CRIATIVIDADE 
E APREÇO 

PELA ARTE 

Fernanda Ortega Gatto - 2oCGabriel Tagawa Francisco - 2oBMiguel Maida Adri - 2oDEnzo Alves Jacobucci - 2oA

Victor Rossetto Baganha - 2oFJúlia Feijó Veloso  - 2oG

Revista do Consa | 27



Os estudantes do 3o ano realizaram um Estudo do 
Meio no Sítio Toca da Raposa, em Juquitiba. 

Durante o estudo, conheceram as características 
da cultura indígena por meio do contato com o 
povo Kuikuru, proveniente do Alto Xingu, região 
Amazônica. 

Eles observaram o modo de viver, a culinária, os 
artefatos da rotina, a pintura corporal, adornos 
plumários, máscaras, luta, danças, cantos, brinque-
dos, brincadeiras indígenas e contato com a língua 
Karib.

Participaram de estudos sobre alterna-
tivas sócio-econômicas que garantem a 
manutenção de uma cultura sustentável para 
aprender a valorizá-las enquanto riqueza cultural do 
país, assim como a importância do cuidado com o 
meio ambiente. Aprenderam também a respeitar a 
diversidade cultural e a interagir com as pessoas 
harmoniosamente, com admiração e curiosidade.

Aprendemos a respeitar verdadeiramente o outro, 
quando nos conhecemos mutuamente! 

Professoras do 3o ano

Ens ino  Fundamenta l  1

Estudo do Meio  
Toca da Raposa
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Os estudantes do 4º ano vivenciaram o trabalho com a produção e o beneficiamento do café na 
Fazenda Nossa Senhora da Conceição, em Jundiaí. 

O projeto de estudo consistiu em recuperar aspectos importantes da História do Brasil do século XIX 
e da História do Estado de São Paulo, tais como: a escravidão, o ciclo do café e a imigração, além de 
destacar a importância econômica, social e cultural desse período histórico para o desenvolvimento 
do país. Após o estudo, os estudantes registraram muitas descobertas que compartilharam com seus 
leitores por meio do site: www.consa.com.br

E ainda tem mais ... os estudantes organizaram um Café Cultural para partilharem seus 
conhecimentos com os visitantes! 

Professoras do 4º ano

Ai, que 
cheirinho bom!
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A arte é importante na vida da criança, pois 
colabora para o desenvolvimento de sua cria-
tividade, tornando-a mais sensível e observa-
dora do mundo que a cerca.

A criança, nessa idade, está aberta a ex-
periências, não tem medo de se arriscar, pois 
o seu corpo é ação e pensamento: ela pode 
tocar, cheirar, pensar e experimentar com 

o corpo. Valoriza mais o material que está 
utilizando, o processo, do que o resultado 
final.

A arte é importante para a criança pois, 
enquanto cria, desenha, canta, dança ou 
representa uma cena, é livre para expressar 
suas ideias e seus sentimentos.

As professoras do Infantil 1, 2 e 3, do Semi-
Integral e Integral prepararam um “Projeto de Artes”, por meio do qual apresentaram a seus estudantes 
diversos materiais sobre diferentes superfícies, assim puderam explorar suas características, proprie-
dades e possibilidades de manuseio, expressão, comunicação e o conhecimento de seu universo.

As crianças se mostraram estimuladas e desafiadas o que tornou a prática da atividade um momento 
agradável, dinâmico e repleto de aprendizado.

Professoras do Integral e Semi-Integral – Infantil 1, 2 e 3

Projeto 
ARTE

I n teg ra l  e  Semi - In teg ra l
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A lição de casa é uma atividade importante para a formação dos estudantes e deve ser incentivada por 
pais e professores.

Os estudantes do Integral e Semi-integral são privilegiados por serem assistidos por professores 
polivalentes; desenvolvem o hábito de estudo e conseguem organizar o tempo para aprender os vários 
componentes do currículo.

Pensando em tornar esse momento agradável e proveitoso, os professores organizam atividades nas 
quais os estudantes são desafiados a pensar: jogos, laboratórios, filmes, músicas são utilizadas como 
ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem.

Além da formação intelectual por meio do diálogo constante em sala de aula, os professores favorecem 
aos estudantes lidar com as emoções, contribuindo para desenvolver segurança, tolerância, solidarie-
dade, perseverança, autoestima, capacidade de fazer amigos e de socializar-se.

Os estudantes do 
Integral e Semi-integral 
têm a possibilidade de 
tornar-se mais críticos, 
participativos, questio-
nadores e autônomos.
 

Professoras do Integral 
e Semi-Integral

Lição de Casa
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Alimentação 
saudável, com criatividade

Para crescer e ter uma vida saudável é importante que os estudantes sejam incentivados a desenvolver 
bons hábitos alimentares, desde cedo.

E não é uma questão de simplesmente comer, a qualidade do  alimento ingerido é fundamental. 

Fornecer ao organismo os nutrientes necessários, com uma  alimentação balanceada, contendo 
equilibradamente frutas, cereais (inclusive integrais), verduras, legumes, carnes e leite, contribui para 
a manutenção da saúde das crianças e adolescentes. 

No Consa, preocupamo-nos com a variedade de grupos alimentares no cardápio, tornando a 
alimentação nutritiva e atraente, bem como promovemos eventos especiais que visam ampliar a for-
mação cultural dos estudantes e incentivá-los a saborear a gastronomia de outros países, aguçando 
a curiosidade e a vontade de se aventurar na experimentação de novos sabores. O refeitório recebe 
decoração característica, os estudantes fazem pesquisas sobre a cultura, costumes e a alimentação dos 
países. 

Um exemplo foi o Almoço Mexicano. Foram servidas comidas típicas do país como Tacos, Nachos, além 
de deliciosos churros recheados. Os estudantes ficaram ainda mais animados com a decoração de 
chapéus, pimentões e mini cactos que deixaram o refeitório com um toque de cidade mexicana. 

Isso torna a alimentação ainda mais prazerosa, além de promover a ampliação cultural dos estudantes.

Equipe do Integral e Semi-Integral

I n teg ra l  e  Semi - In teg ra lIn teg ra l  e  Semi - In teg ra l
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O estudantes do 1° ano Integral e Semi-integral, participaram  do projeto “Desenhando Árvores”, 
visando estimular a maneira de representarem as árvores em suas produções,  gerando um novo 
olhar sobre as diferentes formas de se retratá-las. Para isso, disponibilizamos diversos materiais para 
manuseio e exploração dos estudantes, com os quais criaram suas próprias produções.

Em uma das etapas, exploraram os diferentes espaços arborizados do Colégio, descobrindo uma 
nova maneira de perceber as árvores e suas 
características.

Em outra situação, a produção de um desenho de 
observação realizado na horta do Consa, propiciou 
momentos de grande satisfação aos estudantes! 
Exploraram as cores e formas das diversas árvores 
presentes nesse espaço. 

Sem dúvida “Desenhando Árvores” foi um Projeto 
muito apreciado pelos estudantes do 1° ano, que 
garantiu aprendizagens significativas, aguçou o  
olhar crítico e ampliou suas habilidades artísticas, 
estimulando a imaginação.

Professoras do Integral e Semi-integral - 1º ano

Estudante Renato Costa Serrano

Desenhando Árvores
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I n teg ra l  e  Semi - In teg ra l

O  universo infantil é composto por inúmeras situações que envolvem o aprendizado, dentre elas, 
jogos, brinquedos e brincadeiras. A ludicidade, como recurso pedagógico, se caracteriza como 
ferramenta para novas  vivências, as quais são benéficas ao desenvolvimento do  aprendizado do 
estudante. 

Por meio das brincadeiras e dos  jogos, os   estudantes    expressam seus  sentimentos, criam hipóteses, 
aprendem a respeitar regras, elaboram metas e estratégias, vivenciam papéis, superam obstáculos, 
percebem erros e acertos, entendem os resultados, mesmo ganhando ou perdendo, além de desen-
volverem a  socialização, pois estão em constante interação com os outros. 

Nos momentos lúdicos, também podemos identificar os avanços e  dificuldades de cada  um, 
observando a forma com que articulam os conhecimentos das diferentes áreas.  Pensando nisso, as 
Professoras do 2º ano Integral e Semi-integral direcionam e orientam os estudantes com atividades 
lúdicas, no intuito de auxiliá-los na assimilação dos conhecimentos.

Professoras do Integral e Semi-integral - 2º ano

A Ludicidade na Aprendizagem
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Universo Fotográfico
Os estudantes do Semi-integral e Integral, do 4º ao 7º ano, realizaram um projeto na área de artes 
intitulado “Do meu celular eu vejo...”, cujo foco foi o universo fotográfico. 

Definimos o tema deste projeto a partir do grande interesse que os estudantes demonstram pela 
tecnologia e aspectos que a cercam, incluindo uma das ferramentas mais utilizadas por eles no celular, 
a câmera fotográfica.

Por meio da fotografia, foi possível estimular a criatividade e a imaginação, bem como ampliar o 
repertório cultural dos estudantes. Com esse foco, em uma das aulas, eles conheceram como os 
registros eram feitos antes da invenção das fotos, pinturas rupestres, por exemplo. Foram convidados, 
então, a registrar seus hábitos do século XXI com giz, em papel craft, nas paredes da classe, assim 
como, na Pré-história, os homens registravam com carvão, sangue e outros materiais, nas paredes das 
cavernas. 

Como parte do projeto, os estudantes adquiriram conhecimentos sobre os conceitos 
básicos da história e dos diferentes tipos de fotografias. Além disso, planejaram e executaram, na 
escola, uma sequência de três fotografias dentro de temas como cores, formas, esportes, moda, 
relacionamento, natureza e arquitetura. 

O projeto foi finalizado com a exposição dessas sequências de fotos, no pátio do Colégio, para 
apreciação de todos.

Professoras do Semi-Integral e Integral - 4º ao 7º ano

Projeto:
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As rodas de leitura
É assim que vejo a Roda de Leitura. A experiência literária, por si, já é uma experiência de troca: do 
autor com o leitor; do leitor com outros leitores. E é nesse lugar da troca em que nos colocamos, 
professores e estudantes.

Nas Rodas de Leitura, a experiência leitora de alguém com mais bagagem (e mais anos, em todos os 
sentidos) de leitura provoca, insinua, aponta, desconstrói, cria obstáculos transponíveis, transpõe o 
que se julgava incompreensível... Tudo em busca da experiência autêntica, individual, irrepetível, que 
é a experiência que cada pessoa tem, considerando seu repertório e seu trajeto de vida únicos.

A leitura em roda, por sua configuração - disposição de tempo e de espaço - possibilita partilha, 
reflexão, desvendamento, deslumbre: a interpretação do colega é diferente da minha, que é 
diferente daquela do outro colega, mas que é igual a minha... e são possíveis! Sim, mas nem todas: há 
interpretações que não cabem, que fogem das possibilidades que temos. Essas são deixadas no 
caminho e novas possibilidades são apontadas novamente, contextualizadas, reconhecidas.

O estudo de conceitos vistos em aula é facilitado: noções de elementos da narrativa, de estilística, 
contextos da época da produção da obra e relação com o contexto atual... até mesmo o efeito da 
pontuação assume novas cores com as diferentes interpretações e entonações que cada um imprime! 
“Continua lendo! É legal quando você lê!”, dizem ao/à colega que captou o espírito do momento e deu 
suas tonalidades ao texto.

Rodrigo de Freitas Kalamar - Professor de Língua Portuguesa

Ens ino  Fundamenta l  2
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Os estudantes do 6º ano 
desenvolveram uma sequência didáti-
ca sobre alimentos orgânicos e não 
orgânicos, estudaram algumas técni-
cas agrícolas e conheceram os pontos 
positivos e negativos do tipo de cultivo 
orgânico e não orgânico. 

Alimentos orgânicos 
e não orgânicos

Realizaram um debate e defenderam o seu ponto de vista. Entusiasmados com o assunto e 
empenhados em seus projetos, desenvolveram folders com orientações, incentivo e agradecimento aos 
agricultores de produtos orgânicos. 

Esses documentos serão enviados às famílias 
que residem no Oeste do Paraná. A entrega será 
registrada pela equipe que acompanha essas famílias e 
será remetida aos estudantes.
 

Ana Carolina Sartori - Professora de Ciências
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O estudo do Meio ao Acampamento 

Peraltas Brotas

Partindo do princípio de que 
a aprendizagem acontece por 
meio de múltiplas linguagens, de 
observação, de experimentação, 
de diferentes formas de leitura, 
de relações estabelecidas, o Consa 
realizou, com os estudantes do 6º 
ano do Ensino Fundamental, um 
Estudo do Meio no acampamento 
Peraltas, em Brotas, e na cidade de Barra Bonita.
 

Os estudantes vivenciaram conhecimentos de uma forma diferente e 
interdisciplinar, numa proposta que envolveu as áreas de Ciências, Geografia, História, Matemática e 
Língua Portuguesa. O Estudo contribuiu para o desenvolvimento do estudante como indivíduo crítico 

“Diga-me, e esquecerei.
Mostre-me, e talvez eu me lembre.

Envolva-me, e compreenderei.”
Provérbio chinês

Ens ino  Fundamenta l  2
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e reflexivo, capaz de aplicar o conhecimento e manifestar-se de forma criativa e responsável, sendo 
agente de sua própria história e do meio em que vive.

Dentre as muitas atividades realizadas, destacamos a “Desvendando Gaia” e a “Oficina de fósseis”. 
Nestas atividades, os estudantes se transformaram em verdadeiros paleontólogos e arqueólogos 
para analisar diversos tipos de  fósseis de diferentes períodos geológicos dentro de uma caverna 
cenográfica. Munidos de capacete, escadas, pranchetas, os estudantes simularam a escavação 
das  camadas geológicas para  encontrar fósseis de diferentes eras. O fóssil (réplica) encontrado foi 
levado para análise para que os estudantes descobrissem se ele correspondia a um ser vivo aquático, 
terrestre ou se era uma amostra vegetal. Deveriam descobrir se era o resto de um ser vivo ou um 
vestígio deixado e, por fim, deduzir qual era o ser representado pelo fóssil (dinossauro, tigre de dente 
de sabre, alga etc) e a qual era geológica pertencia. 

Priscila Alonso - Professora de História

Os estudantes embarcaram em uma fantástica sessão de observação com telescópios e 
Planetário Digital, que é uma das ferramentas mais importantes e didáticas no ensino de Astronomia. 

O CEU – Centro de Estudo do Universo do Peraltas, possui um dos primeiros planetários digitais do país e vem 
desenvolvendo sessões que abordam questões sobre várias áreas do conhecimento científico. 
Nesta atividade, observaram e analisaram o processo de formação do sistema solar, desde o Big Bang 
até os dias de hoje. Também observaram o céu a olho nú e conseguiram perceber a diferença na 
observação dos astros, com e sem a utilização dos equipamentos astronômicos. Foi possível, 
visualizar a Lua, planetas e constelações de estrelas, bem como, conhecer vários mitos relacionados à 
Astronomia.

Ana Carolina Sartori  - Professora de Ciências
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A construção de fórmulas e 
novos conceitos nas aulas de 

Matemática
Você deve imaginar que não foi do dia para a noite que os conceitos matemáticos, como são 
conhecidos hoje, surgiram e 
muito menos, a fórmula utilizada 
para calcular o comprimento de uma 
circunferência.  Foram anos e anos 
de estudos e pesquisas, feitas por 
muitas pessoas, que levaram a esses 
resultados. 

Partindo dessa ideia, podemos concluir 
que o ensino desses conteúdos, apre-
sentado aos estudantes por meio de 
definições e fórmulas, no entanto, não 
faz sentido. Se agirmos dessa forma, 
seria como se apresentássemos uma 
cena de filme, de trás para frente.

Por isso, concluímos que a melhor 
estratégia, de estudar essas fórmulas é 
propor que os estudantes pensem nas relações existentes entre elementos já conhecidos, em busca de 
regularidades e com isso, estabeleçam a generalização para as situações. 

Foi dessa prática, que os estudantes do 8º ano encontraram a fórmula para o cálculo do comprimento 
de uma circunferência.

Ens ino  Fundamenta l  2
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Primeiramente foi proposta a leitura de 
um texto sobre o número pi, que deu 
início a atividade, cujo objetivo era verificar 
se realmente acontecia o que está descrito 
no texto: “Se pegarmos vários objetos 
circulares (moedas, botões, pratos), 
medirmos com uma corda o tamanho 
da sua circunferência e dividirmos pelo 
diâmetro do objeto, sempre vamos obter 
um número bastante próximo a 3,14159.” 

Por meio da medição da circunferên-
cia e do diâmetro de diferentes objetos 
cilíndricos, os estudantes comprovaram 
que o quociente obtido entre os valores 
encontrados, era sempre próximo de 3,14, 
valor aproximado de Pi.  A partir dessa 
constatação, perceberam que, para 
calcular a medida de qualquer circunfer-
ência, sem o uso do barbante, bastaria 
conhecer o valor do diâmetro do objeto e 
multiplicar pelo valor do Pi. 

Outra atividade proposta foi obter a 
fórmula para o cálculo da soma das 
medidas dos ângulos internos de um 
polígono. Primeiramente, os estudantes 
construíram triângulos com folhas 
de sulfite e, por meio do recorte dos 
ângulos do triângulo, concluíram 
que a soma das medidas dos 
ângulos internos sempre era igual a 180º.   
Em seguida, diferentes polígonos foram 
desenhados e notaram que era possível 
decompor as figuras em triângulos. Com 
isso, eles concluíram que para calcular a 
soma das medidas dos ângulos internos, 
era preciso saber o número de triângulos e 
multiplicar esse valor por 180.

As atividades propostas permitiram 
que os estudantes construíssem novos 
conhecimentos, a partir de situações 
significativas, por meio do material concre-
to e possibilitou não só o estabelecimento 
de relações entre símbolos e quantidades, 
mas também o entendimento significativo 
das fórmulas.
  

Andreza Antunes - Professora de 
Matemática
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Os estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental realizaram um estudo de meio às Cidades 
Históricas Mineiras: Ouro Preto,  Congonhas do Campo e Tiradentes, com o objetivo de  
reconhecer a arquitetura colonial das cidades mineiras, identificar as características do 
barroco mineiro, relacionar as  atividades mineradoras com o desenvolvimento urbano do 
sudeste e identificar o deslocamento  populacional  no Brasil colonial.

Para desenvolver  tais objetivos, observaram  e descreveram o relevo da região, analisaram a 
religiosidade barroca das lindas igrejas mineiras, visitaram uma mina do século 
XVIII para conhecer as condições de trabalho no período colonial, assistiram uma 
apresentação de música colonial na Matriz de Santo Antonio  em Tiradentes, respiraram o 
nacionalismo presentes no  Panteão dos Inconfidentes em Ouro Preto, viajaram pelas delícias 
mineiras nos diferentes restaurantes por onde passaram e ouviram o depoimento de Tião 
Paineira, um testemunho oral de quem vivenciou as diferentes transformações na 
cidade de Tiradentes. 

Além dessas vivências com o nosso passado colonial, os estudantes am-
pliaram os laços de amizade convivendo com colegas de outras turmas, 
desenvolveram atividades com grupos diferenciados e entraram em contato com a 
diversidade cultural.  

Professores de Ciências Humanas

Viagem às cidades 
Históricas Mineiras 

Ens ino  Fundamenta l  2
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Matéria de Capa

O Consa participa das Olimpíadas 
Escolares: OBA, OBB, OBF, OBM, OBQ e 
Prêmio Jovem Cientista, que têm como 
objetivo, estimular o estudo da ciência  
e aprofundar o aprendizado, buscando 
diferentes abordagens nos componentes 
curriculares.

As olimpíadas também exploram a 
interdisciplinaridade e valorizam a 
habilidade de relacionar os 
conhecimentos com as atividades e 
acontecimentos cotidianos.

A participação em Olimpíadas Escolares proporciona ao estudante vantagens competitivas em 
programas de incentivo à pesquisa, como o Ciência sem Fronteiras ou no ingresso em universidades 
estrangeiras.
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A estudante Bárbara Cristine Bonfim, da 2ª série do Ensino 
Médio, foi premiada por se classificar para a 

3ª fase NACIONAL da Olimpíada Brasileira de Física.

Revista do Consa | 45



Depoimentos dos estudantes
“Eu gostei de lançar o foguete, pois foi uma experiência muito significativa. Aprendemos coisas novas 
e interessantes. Na hora do lançamento fiquei muito feliz, pois quando alguém lançava, todos aplau-
diam. Gostei de saber que me saí bem.” Daniel Ghinato Seidentahl – 5º ano A

“A prova da OBA foi uma experiência muito boa, um jeito de aprender uma matéria nova sobre astros 
e planetas. A aula de astronomia na escola foi uma grande ajuda porque nós conseguimos entender, 
com mais facilidade, e nos preparar para a prova. As professoras do Laboratório mostraram provas de 
anos anteriores para compreendermos como essa prova é elaborada”. Luís Felipe de Sousa Ferreira – 
5º ano B

“As aulas para a OBA foram especiais. Ajudaram muito na hora da prova. Aprendi sobre o diâmetro 
da Terra e da Lua, a distância entre elas, o relógio do Sol, nomes dos foguetes, satélites e estrelas.” 
Mariana Soares Cappello – 5º ano B

“Gostei bastante de participar da OBA. Aprendi várias coisas novas sobre astronomia e energia. A 
aula para lançar o foguete foi bem envolvente!” Gabriel Wolff – 6º ano A

“Eu gostei muito de participar da OBA. Antes de fazer a prova eu achava que iria ser muito chato, mas 
foi muito legal, porque aprendi coisas que não sabia. Adorei aprender coisas novas! Achei a prova 
um pouco difícil. Pena que eu só fui à aula da construção do foguete. Acho que as outras aulas foram 
muito mais legais. Karine Hilgert Rizoti – 6º ano A
 
“Eu achei que foi muito bom participar da OBA, pois foi a primeira olimpíada nacional que fiz e tam-
bém fiquei muito nervoso. Quero ir bem para isso ficar no meu currículo.” Gabriel Manieri Franco – 
6º ano C

Matéria de Capa

Lançamento de Foguetes 
no Parque Ibirapuera
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“Desde o 5º ano eu queria participar da OBA, mas sempre achava que seria difícil, já que iriamos 
fazer a mesma prova que os estudantes do 9º ano. Mas agora que estou no 9º ano, decidi tentar e me 
inscrevi para ver se realmente seria interessante fazer algo assim. Li e fiz algumas das provas passadas 
que estavam no site para me preparar. Na hora, algumas questões estavam bem fáceis, mas outras tive 
que pensar durante um tempo maior. Apesar disso, consegui fazê-la tranquilamente e espero ter me 
saído bem! 
Gostei bastante de participar e pretendo fazer novamente no Ensino Médio, sem medo de que seja 
difícil.
O lançamento de foguete foi incrível! Fazê-lo foi difícil, mas valeu a pena ver algo que eu 
construi, funcionar! Eu adorei e quero tentar novamente, no ano que vem!” Gabriela Stéfani Sales 
Garcia – 9º ano B

“A partir da preparação até o lançamento do foguete, foi algo que teve seus desafios, como por exem-
plo, misturar o bicarbonato com o vinagre. 
No primeiro lançamento, ficamos um pouco decepcionados, pois além de sair totalmente sem direção, 
foi apenas 10m. 
Já para o segundo lançamento, preparamos melhor o foguete e, para nossa surpresa, ele voou 37,23m!
Foi bem enriquecedor o processo de construção e o momento do lançamento, no qual aprendemos 
sobre a aerodinâmica e também a química da mistura para proporcionar uma melhor propulsão.” 
Lucas Bagarollo de Menezes, Lucas Cardoso Fontenla, Pedro Augusto Alves Silva, Pedro Henrique Fuku-
shima Sakura – 1ª série C do Ensino Médio

“As olimpíadas escolares científicas ocorrem todos os anos e são muito interessantes, uma vez que, 
mesmo não sendo obrigatórias, ajudam na formação do estudante ao impor desafios – E EU ADORO 
DESAFIOS! 
Saber que não influenciam nas notas trimestrais oferece certo tipo de conforto e despreocupação, 
além do mais, se você se esforçar, é possível ganhar certificados, medalhar, passar para outras fases 
(de nível nacional ou até internacional) e, o que é muito importante para mim – como estudante – o 
reconhecimento dos professores, educadores, amigos e familiares. 
É sempre bom participar das atividades propostas pela escola, pensando nelas como um impulso para 
o aprendizado e em uma melhor formação como pessoa. 
Recomendo a todos que aproveitem as oportunidades dadas pelo Colégio para qualquer tipo de 
atividade, pois essas chances não são poucas, mas são únicas, e usufruir dessas ocasiões, no mínimo, 
trará experiência e motivação para outros momentos desafiadores.” Bárbara Cristine Bonfim – 
2ª série A do Ensino Médio

“Sempre me interessei por Biologia. Inscrevi-me na OBB por curiosidade, também sabia que a 1ª fase 
era curta, apenas com 30 questões, o que me motivou mais ainda, já que não seria uma prova cansa-
tiva. Passei para a 2ª fase super feliz, mas não sabia como seria. Descobri que seriam 120 questões 
e que eu teria que realizar a prova em outra Instituição. No domingo, 26 de maio, realizei a prova e 
percebi que a dificuldade na 2ª fase era bem maior, com conteúdos bem específicos e matérias que só 
vou aprender no final da 3ª série do Ensino Médio. Mesmo assim, fiquei feliz em realizar a prova, além 
de ser uma grande oportunidade de desenvolver o conhecimento, testá-lo e treinar questões objetivas 
para o vestibular.” Carolina Rauffus Vilela da Silva – 3ª série B do Ensino Médio
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Bárbara Cristine Bonfim - 
2ª série A EM (aprovada 
para 2ª e 3ª fase – OBF); 
Carolina Rauffus V. da Silva 
- 3ª série B EM (aprovada 
para 2ª fase – OBB); Letí-
cia de Mattos Neves - 1ª 
série A EM, Gustavo Sá M. 
de Souza Lima - 8º ano B - 
Henrique Pinto Rivani - 8º 
ano B, e Carlos Takeshi E. 
Arzamendi - 8º ano B (apro-
vados para 2ª fase – OBM).

Rafael Bianco Thomaz Marques 
- 9º ano A e Letícia Felácio da 

Silva - 9º ano D (aprovados para 
2ª fase – OBM); Gabriela Stéfani 
Sales Garcia - 9º ano B (Medalha 

de Prata – OBA)

Mariana Pires de Souza - 
5°ano E e Enzo Jacobucci 
Sozzi - 5º ano C (Medalha de 
Bronze – OBA); Arthur Ferrei-
ra Eilers - 6º ano C (Medalha 
de Prata – OBA); Daniel Pinato 
Lino - 6º ano C (Medalha de 
Bronze – OBA)  - Amany B. 
Moraes Mazur - 7º ano C e Pe-
dro Henrique C. da Cunha - 7º 
ano C (aprovados para 2ª fase 
– OBM).

Matéria de Capa

48 | Revista do Consa 



Pedro Puppo Marchioni - 5º 
ano A (Medalha de Prata – 
OBA); Heloisa Fernandes 
Souza - 5º ano B, Gustavo 
Lanfranchi - 5º ano B e Luís 
Felipe de Sousa F. Batista 
- 5º ano B e Karine Hilgert 
Rizoti - 6º ano A (Medalha 
de Bronze – OBA); David 
Gonçalves Mendes - 7º ano 
B, Bernardo Sebastiani de 
Mattos - 7º ano B e Rafaela 
de Carvalho T. Leite- 7º ano 
A (aprovados para 2ª fase – 
OBM).

Rafaela de Carvalho T. Leite- 7º 
ano A (aprovada para 2ª fase – 
OBM); Karine Hilgert Rizoti - 6º 
ano A (Medalha de Bronze – 
OBA); Bernardo Sebastiani de 
Mattos - 7º ano B (aprovado 
para 2ª fase – OBM); Luís Felipe 
de Sousa F. Batista - 5º ano B 
e Gustavo Lanfranchi - 5º ano 
B (Medalha de Bronze – OBA); 
David Gonçalves Mendes - 7º 
ano B (aprovado para 2ª fase 
– OBM); Heloisa Fernandes 
Souza - 5º ano B (Medalha de 
Bronze – OBA) e Pedro Puppo 
Marchioni - 5º ano A (Medalha 
de Prata – OBA).

OBA- Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica OBB- Olimpíada Brasileira de Biologia
OBM- Olimpíada Brasileira de Matemática   OBF- Olimpíada Brasileira de Física

Legendas Olimpíadas
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Anedota
Em nossas vidas, há fatos que são considerados tristes 
e embaraçosos, à primeira vista, mas que se tornam 
curiosos, engraçados ou até mesmo especiais depois 
de algum tempo. Assim, uma anedota é um gênero 
textual em que pode haver histórias embaraçosas, 

engraçadas, curiosas, especiais ou até mesmo trágicas. 

Estudantes do 8º ano Ensino Fundamental do Consa produziram várias anedotas em Inglês sobre fatos 
importantes de suas vidas! Leia uma delas! 

Andréa Cotrim - Professora de Inglês

I will tell you one of the funniest and embar-
rassing things that ever happened to me. It was 
a great Saturday, I got up happily around 3 p.m. 
because I knew I had a party on that day. 
I went to the party with one of my favorite 
clothes. It was very funny - all my friends were 
there. It was amazing. My friend, Bia told me 
just to put my feet in the swimming pool, 
but I fell inside the pool and I got totally wet! 
Then, some people helped me come out of the 
pool. Juliana (the party owner) borrowed me 
her shorts, and I’m thankful to her about that                  
until today. When my father picked me up at 
the party, he didn’t notice anything. I got home 
and I put the skirt to dry. 

GETTING WET

Estudante: Julia de Simoni Damante 
  8o ano B - Anedota Inglês

Ens ino  Fundamenta l  2
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O famoso conto ´´Uns braços`` de Machado de Assis (Nova Aguilar, versão II, 1994, 7 páginas) é um 
perfeito retrato de época dos costumes e comportamentos da sociedade brasileira. Machado 
entretém-nos com sua linguagem característica e nos permite, nesse conto em específico, maior 
liberdade para refletir. Em outras palavras, o texto sugere mais do que diz de fato. E é aí que se 
encontra a magia que Machado incorpora em ́ ´Uns Braços``: a capacidade de nos maravilhar com apenas 
algumas frases e o que se subentende delas. 

O conto possui, como protagonista, o adolescente de 15 anos, Inácio, que vive de favor na casa do 
solicitador Borges e de sua mulher, D. Severina, por quem acaba desenvolvendo uma certa paixão. 
Fixado em seus braços (que sempre ficavam à mostra), estes se tornam o único ´´bote salva-vidas`` de 
seu sofrimento na casa de Borges, que o trata tão rudemente. 

No meio de tudo isso, temos uma introdução elaborada e complicada, proposta por Machado, o que dá 
um aspecto desafiador ao leitor, que vai descobrindo os fatos por conta própria, enriquecendo, dessa 
forma, sua  leitura. 

Confuso com seus sentimentos, Inácio se apaixona ainda mais por D. Severina, que, por sua vez, passa 
a desconfiar e a perceber que o garoto realmente a ama. Ela reflete sobre a descoberta e sinaliza a 
improbabilidade do garoto amá-la, porém não pelo fato de ser casada, mas por Inácio ser 
muito jovem. 

Com isso, o envolvimento entre os dois nos passa os conceitos de adultério e amor proibido, tema 
atraente, atual e bem explícito na obra. D. Severina, vulnerável pelo mau relacionamento com Borges, 
após tentar não se envolver com Inácio, acaba por desenvolver o mesmo sentimento de paixão por ele, 
que é bem mais jovem que ela. 

Dessa forma, acontece o clímax do conto, quando num domingo, Inácio se encontra dormindo e acaba 
sonhando que D. Severina o beija e esta, fora do sonho, acaba por torná-lo realidade, ato que cativa 
ainda mais a curiosidade do leitor quanto ao desfecho da obra. 

Machado não interfere na história do conto, não interagindo com o leitor, o que é sua grande 
característica. Isso, não passando despercebido, nos permite fazer nossa própria crítica e julgamento 
da obra, o que nos dá mais liberdade em relação ao conto, que revela-se melhor estruturado sem 
interrupções mesmo. 

Para jovens leitores, a linguagem complexa e elaborada de Machado pode, dependendo do caso, não 
ser uma estimulante leitura, e isso justamente por se tratar de um texto de época. Mas, ao mesmo 
tempo, não quer dizer que o leitor deve desistir. ´´Uns Braços``, como qualquer obra desse grande 
autor, enriquece ainda mais nosso conhecimento sobre o século XIX e sobre os comportamentos 
sociais daquela época, tão semelhantes aos atuais.

Assim, não importa o texto ou seu ´´grau de dificuldade``, sempre aprenderemos com nossa leitura. 
E é por isso que ´´Uns braços``, de certa forma, cresce dentro de nós, encantando-nos à medida que o 
lemos. 

Daniel de Vasconcelos Andrade – 9º ano B

Resenha crítica
A capacidade de nos maravilhar
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Cenário: amplo espaço, paredes e cadeiras testemunhas, piso 
base, ecos, sons de crianças gritando, correndo, vivendo a 
inconstância, a vida. 

Neste lugar, cujo nome ficcional é sala de aula, tudo o que 
se vê é vivo, tudo o que é vai se sobrepondo ao que pode-
ria ser. O pode, o não pode, o quero, o não quero, o posso, 
o não posso, o verbo e a ação, o sim e o não. Tudo muda, o 
tempo todo. Quem passa por este lugar, todos; padece de 
uma curva dramática que leva ao clímax, a aprendizagem. 
Tudo o que se aprende é clímax, e todo clímax é fruto de 
conflito. O desfecho, depois do clímax, é satisfação, ou 
superação.

(Assim que a cortina da aula se abre, entra em cena um professor com sua trupe de estudantes. 
Carregam alguns objetos: cadernos, estojos, diários, agendas, violões, papeis, tinta, lápis de cor, 
figurinos, canetas, entre outros apetrechos. Um breve período de impermanência. Chamada.)

A escola, a arte e 
a noção de coletividade

Cena 1 - ato único
Personagens: (em ordem de 

aparição)
Um estudante
Um estudante
Um estudante
Um estudante
Um professor
Um narrador
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Um estudante: Presente!
Um estudante: Estou aqui, professor!
Um estudante: Presente!
Um estudante: Ele não veio hoje, professor!
(...)
Um professor: Então vamos começar? 

(Narrador entra em cena)

Narrador: Quando o assunto é arte na escola, todo mundo se lembra de alguma 
situação, imagem ou sensação. Todos têm, indubitavelmente, alguma experiência marcante de 
alguma aula de arte. Isto se deve ao fato de que, toda experiência artística envolve, 
necessariamente, um inundar-se de sentido. E isto é, sem sombra de dúvidas, marcante.

Dentro do projeto de formação pela arte do Consa, uma questão é de extrema importância para que 
estas experiências possam se tornar mais e mais marcantes: a criação em grupo. O trabalho com a 
linguagem da arte, qualquer que seja sua modalidade - Expressão Corporal, Música, Teatro ou 
Arte Visuais – exige do estudante a capacidade de se relacionar com o outro na formação e no 
desenvolvimento das suas ideias, bem como na materialização do que foi imaginado.

E quando falamos em trabalho em grupo, estamos adentrando num espaço muito complexo, de 
estreita relação com a formação da identidade dos nossos estudantes, afinal de contas, identidade e 
alteridade são feitas da mesma matéria. 

Toda vez que um trabalho em grupo começa, começa também uma pequena sociedade provisória, que 
deve ter organização, metas, procedimentos, etapas, funções e acordos, norteados pela ética, pela 
compreensão, pelo respeito e pela justeza. Isto é, sem dúvida, de valor inestimável quando o assunto 
é educação. Ainda mais quando o que está sendo estudado é a Arte e seus fenômenos. Estar unido em 
função da criação de um objeto artístico é estar unido em laços de expressão verdadeira, lancinante, 
e isto requer entrega ao outro, confiança no outro, cumplicidade com o outro. Sem isso, a arte não 
cumpre a sua função. 

Isto quer dizer que não é uma escolha. Posso ou não trabalhar em grupo. Quando estamos no 
campo da criação artística, a noção de coletividade é condição primeira para o real desenvolvimento 
da aprendizagem. Só há criação artística se houver compartilhamento. Só há criatividade se houver 
olhar atento e humilde ao que vem de fora. Só há excelência individual, se o estudante puder 
identificar e assumir de onde vieram suas dúvidas, quem ajudou a solucioná-las, quem contribuiu com 
as suas ideias, quando foi que teve que ouvir ao invés de falar, qual foi o momento em que importava 
mais aceitar uma ideia do que propor outra. Só há formação artística se o estudante compreender que 
se há um grupo e se existe um problema, ele, o problema, nunca vai ser só meu ou só do outro. Ele 
sempre vai ser do grupo, e terá que ser resolvido pelo grupo. 

É por esse motivo que os professores de arte do Consa vem trabalhando no estabelecimento de 
propostas de práticas de aula que gerem essa noção de coletividade. Afinal de contas, a escola é um 
lugar de con-vivências. E a arte é um texto formado por diálogos, não é um monólogo.
(Neste momento, toca o sinal. Um professor se despede de sua trupe de estudantes e a cortina se 
fecha. Narrador sai de cena).

FIM
Abel Xavier - Orientador e Professor de Cultura Corporal e Artística – CCA
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A GOTA D’ÁGUA

A
Gota

D’água cai
Cai, cai, cai! De onde

Da chuva? Da foz? Não, apenas
de teus olhos, quando te vejo chorar,

porém, porque choras? Será que quando
 está triste, nunca pode se alegrar? Até eu

ver que essa lágrima é de teu coração.
E assim entendo que nosso amor

está pela... Gota d’água.

Christian Douglas Sales Garcia - 8º Ano A

ÁGUA
Praia,

Azul é sua água
Branca é sua areia,

Como pele de sereia.
Pessoas estão brincando

E outras nadando,
Como peixes,

No fundo do mar.
A água,

Vai, e volta,
Com as ondas.

Sem sentido isso acontece,
Me fascina a natureza,
De tanta a sua beleza.

A água é o melhor da natureza.

Daniela Mendes Ribeiro - 8ºAno D

A Sequência Didática com Poesia teve o objetivo de incentivar a leitura e a escrita dos 
estudantes e o “fazer” de poesia, a partir das etapas que foram desenvolvidas neste 
projeto. 

Os passos desse processo ocorreram da seguinte forma: primeiro com a leitura de 
diversos poemas, que se deram no livro didático e no paradidático - uma coletânea de 
poemas de Manuel Bandeira. 

Na fase seguinte, os educandos interpretaram poemas, utilizando conhecimentos e es-
tudos externos à leitura e com a aquisição de novo repertório, como os recursos poé-
ticos. Depois, de algumas questões e atividades realizadas em classe e em casa sobre 
os poemas lidos, os estudantes elaboraram um poema em conjunto, onde cada um 
escreveu versos sobre um tema, estes foram unidos em um arquivo e, posteriormente, 
organizaram as estrofes, as rimas ou não, as figuras de linguagem e a estrutura, tudo 
decidido por eles mesmos. Após muitos estudos, leram a proposta no Ambiente Virtual, 
esboçaram as primeiras ideias e desenvolveram as poesias. 

A seguir, podemos apreciar algumas poesias 
realizadas em grupo e individualmente.

Cristiane Regina Aparecida Vicentin 
Professora de Língua Portuguesa

Da arte à prática
Ens ino  Fundamenta l  2
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É PRECISO SABER

PERDOAR...
é um ato silencioso,

como uma brisa suave.
Imaginem o ser humano...

não há perfeição, 
por isso precisamos...

PERDOAR...
é aceitar os erros alheios.

Difícil é esquecer ou ignorar.
Tudo o que se deve pedir é perdão,

pelo sofrimento e pela solidão.
Mas...  antes...

tente não ofender.

PERDOAR...
Não é um simples ato,
é tão difícil de se falar.

Serve para amar,
viver e respeitar;
Se conseguires 
viverás melhor.

PERDOAR...
nos deixa de consciência limpa.
Atitude que todos podem ter,

gesto generoso,
que cabe na vida

de cada um de nós:
desculpas, beijos, abraços.

Turma do 8º Ano C

PEQUENA PALAVRA, 
GRANDE MUDANÇA

Paz que para alguns tanto faz
Aonde estás?

Não a vemos mais.
Parece com uma pomba,

que voa na escuridão.
Sempre a procuramos em todo lugar

só achamos no ato de amar.
Quanta morte, quanta guerra!

Cadê a paz para nossa era?

Todos, a paz querem
Sinônimo de respeito e amor.

Sem crueldade,
Sem maldade,
Sem violência

Só com violetas.

A paz, pequena palavra
Com apenas três letras

faz a diferença no mundo.
Aonde quer que esteja,

é só procurar!

Queremos em nosso lar!
Queremos em nossa vida!

Por que não encontramos a Paz?
Ela só está perto de quem a faz.

Precisamos ter esperança,
Como no olhar de cada criança.

Turma do 8º Ano B
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O texto usado como inspiração foi: “Festa” de Wander Piroli.
 

A partir dessa leitura e debates sobre problemas sociais, os estudantes do 9º ano produziram contos 
sociais. A experiência permitiu uma sensibilização que deveria ser traduzida em novas palavras. Para 
isso, foram aproveitados os dois primeiros parágrafos do conto “Festa”.

Depois dessa referência, os estudantes continuaram a história colocando, como reflexão para o leitor, 
outras questões sociais. A sutileza com as palavras e a maneira de conduzir as ideias fizeram os textos, 
a seguir, merecer o destaque da publicação nesta revista. Boa leitura!

Adelliane De Latorre Galhardo 
Professora de Língua Portuguesa

O gênero: conto social 

Recordações
Atrás do balcão, o rapaz de cabeça pelada e avental olha o crioulão de roupa limpa e remendada, 
acompanhado de dois menores de tênis branco, um mais velho e outro mais novo, mas ambos com 
menos de dez anos.

Os três atravessam o salão, cuidadosa, mas resolutamente, e se dirigem para o cômodo dos 
fundos, onde há seis mesas desertas. Eles vão até o balcão e pedem o cardápio para o garçom, que lhes 
estende um papel amassado e desgastado pelo tempo. O adulto pede cerveja para si e dois guaranás 
e pão para os meninos.

Os três puxam bancos para se sentar perto do balcão e aguardam o pedido. Quando os pratos 
chegam, os meninos olham com prazer o pão e o guaraná, desejando que aquele momento durasse para 
sempre. O adulto procura disfarçar a fome e pega delicadamente o copo de cerveja, apreciando seu 
sabor como se fosse demorar a senti-lo novamente, bebendo-a em pequenos goles. Os garotos comem 
o sanduíche com muito fervor e tomam o guaraná em dois grandes goles. O adulto termina a cerveja 
e pede a conta ao garçom.

 – Duzentos e setenta!? – diz preocupado ao atendente, que o olha com indiferença. – Não pode deixar 
por cento e trinta e cinco?

O rapaz de cabeça pelada o olha com arrogância e diz que ele deveria ter olhado o preço antes e que, 
se não poderia pagar, não deveria ter comido naquele estabelecimento.

O crioulo o olha suplicante e diz que só fez isso, pois seus meninos estavam com muita fome. O careca 
vai até o telefone ameaçando ligar para a polícia. Neste momento, um padre de batina, chapéu e 
óculos, sem os quais os seus olhos eram reduzidos a duas pequenas cicatrizes que tudo via de longe, 
aproxima-se dizendo que não iria permitir tamanha truculência do garçom de prender um homem por 
matar a fome de seus filhos; e paga a conta para os três, que lhe agradecem e caminham em direção 
à porta.

Antes de se retirar, o crioulão lança um último olhar sobre o padre, que lhe acena e desaparece na 
penumbra de lembranças acumuladas ao longo de uma vida difícil e dura.

– Papai? – chamou um dos meninos. – Está tudo bem?                                                                                                     
    Julia Helena Taravella Tabach – 9º B
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O soldado
Atrás do balcão, o rapaz de cabeça pelada e avental 
olha o crioulão de roupa limpa e remendada, 
acompanhado de dois meninos de tênis branco, 
um mais velho e outro mais novo, mas ambos com 
menos de dez anos.

Os três atravessam o salão, cuidadosa mas 
resolutamente, e se dirigem para o cômodo dos 
fundos, onde há seis mesas desertas.

Sentam-se em uma das mesas, devagar, e ficam se 
olhando como se não soubessem o que fazer. O 
rapaz de cabeça pelada se aproxima perguntando 
o que eles desejam. O homem responde, olhando 
para a tabela de preços na parede e depois para 
as moedas em suas mãos, que gostaria de dois 
pães, duas águas e uma cerveja. O rapaz anota 
rapidamente e vai andando de volta para o balcão.
Neste instante, uma mulher de vestido longo entra, 
segurando uma menina de cabelos dourados e, ao 
observar o homem e seus filhos com desgosto, se 
dirige para uma mesa afastada.

A menina de cabelos dourados, concentrada, 
brinca com um soldado de madeira, de aparência 
nova, com os cabelos cacheados cobrindo seus 
pequenos olhos. É interrompida pelo garçom, que 
entra no salão com os pedidos da outra mesa. 
A garota observa primeiro o pai, que sorri com 
satisfação, depois os dois meninos. Um deles, 
observando com toda a atenção o soldado que a 
menina segurava. De súbito, a mulher de vestido, 
da maneira mais rude possível, grita:

– Traga-me um vinho tinto!

– Sinto muito, senhora, não temos – responde o 
rapaz coçando a cabeça pelada. 

A mulher levanta rapidamente, possessa, e vai para 
a saída, chamando por sua filha. Essa, por sua vez, 
levanta-se delicadamente, atravessa o salão, os 
sapatinhos fazendo barulho, e pousa o soldadinho 
de madeira sobre a mesa da humilde família e, sem 
dizer nada, sai correndo para junto de sua mãe, 
com os cabelos dourados balançando ao vento.
  

Mariana Pereira Gallian – 9º Ano A



Estudantes do 8ºano elaboraram uma entrevista com pessoas que fazem parte da 
Família Consa, como produção textual de Inglês. 

Leia, a seguir, entrevista exclusiva com a  Ir. Priscilla Rossetto, diretora do Colégio                                               
Franciscano Nossa Senhora Aparecida, realizada pelo estudante Nicolas Pansiera 
Morador, do 8ºB.

Hello, my name is Nicolas Pansiera Morador, 
I’m a Brazilian student. I interview Sister Priscila from  The Franciscan Sisters of In-
golstadt Congregation.

Entrevista
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1. Do you love your job? 
Very much, I’m very happy with my choice, for choosing a life of a greater intimacy with God and, as a 
mission, I have to collaborate in the education of children and the youngsters.

2. What’s the favorite part in your job? 
The contact with children and young people, because they teach me that life should be lived in joy. 
And they are very intelligent and also the hope for a better world.

3. Do you have any degree? 
I took a course in Pedagogy with qualification in School Administration, which gave me the right to be 
a director.

4. Is there a special reason that led you to work with education? 
Yes, I believe that education promotes the change in society and makes the world better, because hu-
man knowledge is supposed to evolute.

5. What is your strategy for keeping the school so well? 
The strategy is to assign some functions to people I trust in, believing in their potential. Being among 
them, listening to them, discerning what the best decisions are. Being firm and determined and lov-
ing everyone, indeed. And always seeking the truth…

6. When you were a child, have you ever wanted to pursue a religious life? 
Yes. I always wanted to be a religious woman, because my family also worshiped Christian values.

7. Are you Brazilian? 
Yes I’m Brazilian of Italian origin, I was born in Santa Catarina.

8. How many were you when you came to São Paulo? 
I came to São Paulo when I was 8 years old; I have lived with my aunt here.

9. Do you have brothers? 
Yes. Three boys and three girls.

10. Did anybody from your family decide to live as a religious person too? Y
es. I have two cousins who are priests and a cousin who is a sister. It is the same congregation!

11. Do you still have family in Santa Catarina?  
Yes, I have my mother and my brothers.

12. Sister Priscilla, were you a good student? 
Yes, I was considered to be a good student, I never took remediation classes and I was very dedicated 
and hardworking.
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13. What encourages you to live?  
What motivates me to live is when I seek knowledge, when I accomplish my religious goals, either 
professional or cultural ones.

14. What were your projects 30 years ago? 
My project was to be a competent teacher, hardworking, devoted and very lovely to students who 
were sent to me.

15. Is there anything that you didn’t do, and you would like to have done?
 I would love to learn music. I did not have time for that. However, it is something that I love so much.

16. Sister Priscilla, have you ever played a musical instrument? I have already started piano classes 
and participated in choirs.

17. What do you think of the relation between music and religion? The music expresses a special way 
to praise God. Music is beautiful, it is art and it is God.

18. Today, what are the priorities in your life? My priorities are to live coherently devoted to my life: 
prayers, interaction with my sisters, my profession and leisure.

19. Do you have any hobbies? 
Yes, I love listening to music, traveling and being with people I love.

20. Can you tell us a significant moment in your life? 
I have many significant moments in my life. When I decided to make religious vows devoting my life 
to God, this day was very special to me.

21. Was there anything you had to give up, and was it hard? 
Leaving the family behind and follow the religious life. It was very hard because I loved them very 
much.

22. Where does your congregation come from? 
My congregation originated in Germany in 1272, in Ingolstadt -50 years after St. Francis´death. So, 
today my congregation is 737 years old.

23. Do you like animals? Do you have special affection for any? 
I love animals; I have a great appreciation for birds of all species. I like the comparisons that are made 
about them (it flies like an eagle, for example).

Ens ino  Fundamenta l  2

60 | Revista do Consa 



24. What do you think about the economic and social conditions in Brazil? 
Also, in relation to corruption of the rules? Brazil is a country of great wealth and many differences. 
It is unfortunate that there is such a big gap between training and education for the Brazilian people, 
and the deviation of resources due to lack of honesty and ethics.

25. What do you think about the World Youth Journey, which took place in Brazil? 
It was a remarkable event for all humanity, because it directed words of hope and a new time in the 
church. Young people with a lot of vibration and enthusiasm gave a testimony of faith and tried to live 
their lives following the teachings of Jesus Christ.

26. What do you think of the Pope Francisco?
I really admire him because he is so human, simple, humble and wise! He also loves being with people 
and calls everyone to make significant choices. He is a holder of hope who invites us to be surprised 
by God.

27. What is your opinion about the way the Pope sees life?
Pope Francis announces that life is a gift and we are all called to make definitive choices for personal 
fulfillments in the service of life and leaving a legacy for future generations.

28. Do you agree with the changes the new Pope is doing in the Vatican?
He must make these changes in the Vatican, because Christianity announces a life according to the 
values of Jesus Christ, so the Pope should call and make it happen within the church. Francis is saying 
that we should bear in mind reality in accordance to Christian actions.

29. Is there anything that makes you disagree with the Pope?
I fully agree with the Pope Francis.

30. Is there anything you disagree with the Catholic Church?
According to the Christian doctrine, which must be in accordance with the principles announced by 
Jesus Christ, there should be no changes. But the laws and regulations that determine the church, need 
to be constantly updated and revised according to the historical context.

Nicolas Pansiera Morador - 8o ano B 
Andréa Cotrin - Professora de Inglês
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Children go to work
What does a child need to grow happy? Health, love, education? Unfortunately, these needs are 
being ignored in many countries and a lot of kids are being forced to work in the worst conditions 
thinkable.

With the purpose to guarantee a good and healthy life for children, ten orders were created and 
named “Children’s Rights.” They are very important in many countries, but some ones, like Brazil, 
don’t follow them adequately. 

The country, considered the fifth largest economy in the world, has thousands of 
children working illegally. It is very common to see kids selling things on the streets (like drugs, 
candy and many other kinds of products), washing cars, begging for money, working in agriculture 
or even getting into prostitution to get some money for their families or even to have something to 
eat. The main cause of child labor in Brazil is probably the poverty and bad government administra-
tion.

But Brazil is not the only country that suffers with this problem.  Big companies like Nike, Apple and 
Adidas have factories in poor countries like India, China, Thailand and Indonesia that put kids to 
work. Their jobs range from making shoes to working in electronic devices factories. They work like 
sixteen hours a day in awful conditions for almost nothing.

We don’t have a lot of solutions for this problem. The main ones are reinforcing the laws (Govern-
ment), stop buying products from brands that use child labor and share our opinion about this 
subject.

The change comes from us. We must get together and raise our voices to stop child labor. Sharing 
our opinion is the most important thing that we can do to stop these injustices that happen with 
too many kids. Every child deserves to be happy. So let’s make it happen. 

Giulia Pezarim de Angelo – 9º ano A

Nas aulas de Língua Inglesa, os estudantes do 9º ano debateram um 
problema social que, infelizmente, ainda é realidade em diversas regiões do mundo 
e de nosso país - o trabalho infantil. 

Os estudantes entraram em contato com o tema por meio da leitura e 
discussão de materiais autênticos como artigos de jornais americanos e 
ingleses e webstites como o da BBC e UNICEF. Assim, os estudantes 
puderam não só se familiarizar com o assunto mas, principalmente, 
entender que já são capazes de lidar com textos mais complexos, o que é de suma 
importância, nesta última etapa do Ensino Fundamental.

Num segundo momento, tiveram a experiência de escrever seus 
próprios textos sob a forma de artigo. Os estudantes não somente relataram os 
problemas em torno do trabalho infantil, como também discorreram 
sobre os Direitos da Criança e Adolescente e possíveis ações que podem ser 
tomadas pelos governos e sociedade para sanar esta situação. As professoras, Leila 
Machado e Leonor Pecoraro, ficaram muito satisfeitas com as produções textuais. 
Nesta edição, trazemos dois artigos produzidos pelos estudantes.
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Why is Child 
Labor an 

international 
problem?

Child Labor is a very big problem all around the world. Children work too hard and furthermore, they have 
the worst salary, around less than a dollar a day. Child labor can be factory work, mining or quarrying, agri-
culture, helping in the parents’ business, having one’s own small business (for example selling food), or do-
ing odd jobs. It all happens because of the extremely poor conditions and their parents don’t have enough 
money for all the family. If they don´t work, they don´t have any money to live. They don´t even have choices.

We already have laws and rights to respect children in every single country, especially in India, China, Nigeria, 
Korea, Ethiopia, Russia, Thailand, Malaysia, Kazakhstan, Angola, Argentina, Brazil, Uzbekistan and Columbia; 
stop disrespecting is a problem in all of them that aren’t developed. The government of the majority of the 
countries makes priority to the ones that have money and help the economy to grow bigger. They forget the 
children who don’t have rights and suffer from discrimination.  

The United Nations Declaration of the Rights of the Child was created in 1959 to defend children and it’s a 
human right out of the civil, political, economic, social, health and cultural rights of children. The Convention 
defines a child as any human being under the age of eighteen, unless the age of majority is attained earlier 
under a state’s own domestic legislation. ‘’You have the right to be protected against cruel acts or exploita-
tion, eg you shall not be obliged to do work which hinders your development both physically and mentally. 
You should not work before a minimum age and never when that would hinder your health and your moral 
and physical development’’.

The most important thing that the world can do to stop it is stop buying products that are produced to 
child labor. Prioritize primary education is not a coincidence that the countries where have child labors, 
is worst: are those that spend least on primary education. Primary education should be free, compulsory, 
well-resourced, relevant and nearby. It is much easier to monitor school attendance that to inspect factories 
and workshops. Sponsoring a child doesn’t solve this problem - it might make us feel good, but it only helps 
educate one child, isolating them from others in their community. We also have to regulate global trade, The 
World Trade Organization (WTO), the international body charged with overseeing and enforcing the rules of 
the world.

Child labor is a thing to worry about! Why don’t we make the world become developed? #StopChildLabour. 
LET´S DO THIS!                        
        Isabella Dahdal Aoun - 9o ano C

cr
éd

ito
: h

tt
p:

//
w

w
w

.s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

/g
al

le
ry

-2
87

16
7p

1.
ht

m
l

Revista do Consa | 63



O projeto Minha Casa do Século XXI foi 
desenvolvido pelos estudantes da 3ª série 
do Ensino Médio para concluírem o estu-
do de Eletrodinâmica, visando um maior 
aprendizado sobre circuitos elétricos. Para 
tanto, deveriam montar a maquete de uma 
casa para uma família de 4 pessoas e que 
apresentasse alternativas de design para 
torná-la ecologicamente sustentável.

O grupo, composto por sete integrantes, foi 
dividido em responsáveis pela parte elétri-
ca, montagem da maquete e propaganda.
 

A participação de todos foi de extrema 
relevância durante a elaboração do projeto  
e realização do mesmo.

Ao apreciar a exposição, o visitante pode 
interagir com as obras apresentadas, to-
cando nos interruptores de luz, motores 
e verificando quais as alternativas de 
design foram adotadas para tornar a casa 
ecologicamente sustentável.

Tânia D’Ávila Bozzi - Professora de 
Matemática e Física

Minha Casa do Século XXI
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SUSTENTABILIDADE
Os estudantes da 1ª Série do Ensino Médio iniciaram as aulas de LEM Inglês debatendo a 
respeito das diferentes formas de mídia e sua influência em nossas vidas. A partir 
dessa análise, estudaram um tema social bastante relevante: preservação ambiental e 
sustentabilidade. Pesquisaram o assunto para elaborar uma apresentação e um 
artigo sobre a questão ambiental que mais os afligia, além de possíveis soluções para ela. 
Apreciem o resultado dessa pesquisa na forma de um artigo informativo e opinativo. Neste caso, 
a aluna descreve a produção de sabão caseiro, feito na aula de Biologia, como alternativa de 
reciclagem.

Recyclable cooking oil soaps for students
                      
The Biology Teacher of the high school    
Nossa Senhora Aparecida, in Moema, 
Fatima Sousa, a person who loves and lives for 
recycling, sustainability, world health and re-
mediation, had a light lamp shown up over her 
head last month. She suddenly came up with a 
brilliant new idea that could innovate the meth-
od of teaching around the country.

The beginning plan was to show the first grad-
ers how the production of this soap goes. But 
where could it take place? What about if eve-
ry single student could make their own soap? 
Wouldn’t it be way more educative?

The materials everyone had to bring, due to Tuesday the 27th. A milk aluminium box, an 
ice-cream pot, two bottles of soda (2l each), one of them full of used kitchen oil and an old CD.  
Due to the fact that people didn’t bring the necessary material at the time, the so waited-class had 
to be postponed because of the Easter Bunny.

The first day of the expected experience day finally arrived. The ones who didn’t bring the oil 
weren’t allowed to witness the whole adventure and, instead, had to write 20 lines about biomes. 
The rest of the class was divided in groups of five and everyone look madly excited. Girls had to 
wear a net. We put oil with sodium chloride and simply mixed. Each one received a piece of stick 
to wiggle the substance. It started getting thicker and when it got dense and brown, we pour it on 
the cut milk aluminium box. Then, we put it to wait.

Some classes later, we went back there and received our pots. The liquid transformed itself on a 
solid soap, just like in the picture shown above. But be aware: THE VEGETABLE COOKING OIL IS TO 
WASH CLOTHES NOT HANDS. =)

Camila Felix 1A Série A do Ensino Médio  

Artigo
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Kabul, September 1st, 2013- Some dates are to be remembered throughout many years. The 
significance of this particular one is yet to be verified. On the course of the next decades, humanity 
might be able to fully grasp what has been happening for all these years – something that comes to an 
end today. The United States of America Armed forces has issued a public statement declaring a full 
withdrawn of the troops in Afghanistan, putting a close to a military intervention that has lasted for 
10 years. 

The decision was made after the disastrous events that took place in the outskirts of Ghazni – south 
of Kabul. Eight civilians were being held hostage by an unknown group of armed men inside an old 
abandoned house. BBC camera man Trevor Franklyn, working with the US army platoon present in the 
situation, reported the following: “The hostages were being held in the kitchen , which had two large 
windows. There were about 4 armed men inside, and it it seemed that the plan was to use snipers 
to take down all of the visible targets, while creating a distraction for the infantry to storm into the 
place. The commander called it ‘standard procedure’, no big deal. They didn’t bother to scan for heat 
signatures inside the house or anything, arguing that the American platoon was much superior in 
numbers and preparation, and also that this was a very common situation.”

Apparently, the outcome of this event was not very common. Mr. Franklyn says that as soon as the 
snipers began shooting, other two terrorists entered suddenly went in the kitchen, from an unknown 
room, and opened fire against the civilians. The infantry broke in right after, but not fast enough to 
save at least four innocents who were murdered. It was later confirmed that the other two men came 
from a basement which had fast access to the room. The official numbers are yet to be released, but 
our cameraman confirms that there were four killed and two seriously injured. 
United States President Barack Obama addressed a speech to the nation, in which he called the event 
“tragic” and result of “irresponsibility and lack of caution” from the military. “It is high time we faced 
the facts: we have spent too many lives, time and resources on a war that seems to have been proved 
pointless.” – the president continued. 

With this act, the military accomplish a process of retreat that has been going on for 2 years. All of the 
troops in Afghanistan are to be back in homeland within a month. Ban Ki-moon, secretary general of 
the United Nations, has stated: “The UN hopes that the US gives the appropriate support to the victims 
and war veterans of this conflict, and takes a more thoughtful stance regarding military intervention in 
foreign lands (…). We wish this war has served as lesson and that its consequences are not forgotten 
by future generations.”

Luiz Amaro de Araujo Fortes - 3ª Série B do Ensino Médio

US announces total 
retreat in Afghanistan

Ens ino  Méd io
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In-Between: 
Virtual or Real World?

Have you ever thought about how your life 
would be without technology? Nowadays, 
everybody has technology in their lives. You 
are at work or school and you have your 
phone, you are at home and you have a 
computer. We have internet anytime and 
anywhere. So, would people be able to live 
without it now? They used to do it, but it just 
sounds crazy today.

After doing an interview, we’ve got that in a 
classroom of almost 30 students, everyone 
there has a Facebook and an alternative so-
cial network, like Twitter and Tumblr. And 
also, everyone has a computer at home that 
they use every day. By that we can say that 
young people are connected 24/7.

Besides that, young people have been using 
the internet for other reasons. We do school 
research, download films, videos, music, pic-
tures and even books from the internet. What 
means that going to a library or a store isn’t 
necessary anymore. But, if we don’t need to 
go out for shopping, studying or entertaining, 
why would we even get out of bed?

The main point is that even being used to the 
world of technology, the majority of us, teen-
agers, still go out to parks and malls. So, the 
important thing is to remember of the out-
side life, as being sat at home in front of a 
computer isn’t living.

Kids need to go out, have fun, learn how 
to make mistakes and get over them, know 
people and read paper books. Those kinds of 
things are important and technology doesn’t 
need to be in the way, disturbing it. A balance 
between these two worlds - virtual and real, 
is the most recommended thing.

Tainá Santos Soares e Sabrina Zambon - 
2a Série do Ensino Médio
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“Los Miserables” es una película basada en la adaptación del musical que lleva el mismo nombre. La 
cinta es dirigida por el ganador del Óscar, Tom Hooper, director de la premiada película “El discurso del 
rey”.

“Llano en llamas” es el cuento que le da nombre al libro aquí la lucha armada revolucionaria se hace 
presente entre los federales que son la gente de Petronilo Flores y el movimiento rebelde con Pedro 
Zamora a la cabeza. Sin embargo, en este cuento la revolución no es tema, sino que está entretejida 
en la vida de los personajes, quienes son su resultado (el sufrimiento sin esperanza después de la                       
revolución mejicana).

Brasil, es un país ubicado en América del Sur que cuando habitado por indígenas, fue descubierto por 
los europeos en 1500, por una expedición portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral. Tras el  
Tratado de Tordesillas, el territorio brasileño fue el segmento del continente americano que 
correspondió al reino de Portugal, del cual obtuvo su independencia el 7 de septiembre de 1822. Era 
una colonia de exploración.

La acción de “Los Miserables” transcribe en Francia en el primer tercio del siglo XIX, una época muy 
convulsa, llena de acontecimientos que marcarán el futuro del país: Imperio Napoleónico, batalla  de 
Waterloo y el romanticismo (Victor Hugo). Luego, los pobres, la masa de pobres, de esta película son 
pesimistas, desesperados (dolor), nacionalistas y sombríos. 

Os estudantes da 2ª Série do Ensino Médio expuseram, comprometi-
dos com a crítica ao seu entorno, reflexões a partir da leitura de diferentes 
contextos: contos do autor mexicano Juan Rulfo, precursor do Realismo Mágico na 
América Latina, onde a miséria do povo mexicano, no período de pós 
Revolução de Zapata se faz desesperança e dor, relacionando esta con-
dição de ser pobre e não ter acesso a possibilidades de melhor vida, com “Os 
Miseráveis” especialmente as personagens que integram o povo na peça, também 
castigado pela crise social,  e a realidade brasileira das classes menos privilegiadas, 
manifestada em nosso dia a dia, em vários aspectos. 

A escolha para o trabalho foi “Los Miserables” já que o título condensa a essên-
cia desse grupo que, em todas as épocas e em todas as sociedades, pede o ol-
har dos bons corações. Além de demonstrar habilidades em língua estrangeira, os 
estudantes evidenciaram preocupação e comprometimento com a sociedade em 
que vivem.

Los Miserables

La pobreza en diferentes contextos
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Ya los pobres del “Llano en llamas” son esperanosos (mismo  que la esperanza muera), tienen esper-
anza en relación a la tierra y trabajo (el contexto histórico del país es el pos revolución mejicana; Zapata 
era esperanoso); eran individualizados, desesperados y frustrados (por querer algo y no poder tener).
En Brasil, los pobres no tienen oportunidades de mejorar su vida: tienen una mala educación, viven en 
la periferia con un gran número de criminalidad, la mayoría sin trabajo, sin comida, muy miserables; 
tienen que pedir plata en la calle para conseguir sobrevivir. No tienen mucha esperanza, pocos con-
siguen cambiar de vida. 

Como se notó, la pobreza está presente en varios locales. Para solucionar el problema, o parte del, 
el gobierno tiene que invertir en las arias más pobres que no terminaron su desarrollo (invertir en la 
educación, trabajo, morada y información).   

Isadora Canton Zahr Razuck –  2ª Série C do Ensino Médio

El cuento de Juan Rulfo, “El Llano en Llamas”, nos llama atención para cosas que no nos damos cuenta 
en nuestro día a día. Siempre se habla sobre la pobreza e la miseria, pero poco se habla sobre las per-
sonas en sí. ¿Están contentas o insatisfechas? ¿Qué quieran? ¿Qué esperan? ¿Por lo qué pasan? 
Durante la lectura del cuento entramos cada vez más profundamente dentro de una sociedad insat-
isfecha. La historia cuenta como se encuentra México, más específicamente la región del llano, que 
mucho se parece con el nordeste brasileño,  después de una revolución, criada justamente por esta 
insatisfacción, pero que mismo prometiendo tantas soluciones resultada en nadie porque todo se en-
cuentra igual. 

Mismo pasando por tantas dificultades, el pueblo continúa con sus esperanzas, recorriendo a cosas 
como la religión. Cuando paramos para pensar sobre esta esperanza podemos recordar de la famosa 
historia de Vítor Hugo, Les Miserables. 

Recientemente transformado en una película que concurrió a un Oscar como mejor película del año, 
Les Miserables también cuenta la historia de una población insatisfecha que también vive una rev-
olución. La diferencia es que en Les Miserables la revolución aunque no he ocurrido, de forma que se 
depara con una sociedad sin esperanzas. 

Así como se espera de una historia de la época del romanticismo, se encuentra, en Les Miserables, 
mucho pesimismo y frustración, una vez que el pueblo vive en condiciones precarias al mismo tiempo 
que tenemos una nobleza y una familia real que tanto dinero y riquezas tienen. Es por este motivo que 
ocurre la Revolución Francesa. La población lucha por la igualdad, libertad y fraternidad. 

Vamos volver para el cuento “El Llano en Llamas”. Aquí, diferentemente del libro de Vítor Hugo, la rev-
olución ya se paso, la personas ya se juntaron para luchar por las mismas cosas citadas anteriormente. 
Pero nadie cambió, y todo permaneció lo mismo. Por esto no resta nadie a este pueblo a no ser agar-
rarse a la esperanza, para poder enfrentar día tras día. 

¿Y cómo se encuentra el Brasil actualmente? ¡Exactamente como el llano! Se cree que las cosas pueden 
cambiar y se tiene esperanza que todo quedará bien, cuando la verdad es que ya pasó el momento de 
mudanzas y todos los problemas continúan aquí, cada vez peores. Se quieres mismo saber cómo está 
el Brasil, la respuesta es simple: el Brasil está en llamas.   

Dandara Melynna Ferraro - 2ª Série A do Ensino Médio

Brasil en llamas
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 Um romance rico em detalhes
Aqueles que um dia já tiveram a chance de ler “Til” entendem a dificuldade de decifrar certos 
vocábulos e até mesmo alguns trechos do enredo, que se perdem em minúcias. Aliás, o que mais 
caracteriza o romance é essa narrativa rica em detalhes, em que, tanto o espaço quanto as 
personagens são minimamente descritos.

Todo o enredo gira em torno de uma personagem, a Berta, que representa todo o mistério existente na 
mulher. Algo marcante na enigmática protagonista é a contradição entre o suave e o selvagem. Sendo 
assim, existem duas características distintas de Berta: a inocente, ou doce, que está sempre querendo 
ajudar os outros, e a literalmente selvagem, que consegue “encantar” uma cascavel apenas com o 
olhar.

Durante a leitura é comum o questionamento sobre o título do romance, uma incógnita resolvida junto 
com a história de Brás, um personagem bem peculiar. Ao ajudar o menino a estudar, ele se encanta 
pelo acento nominado til, e Berta, em seu momento suave, decide assumir esse apelido para agradá-lo.

O personagem mais intrigante da trama é Jão Fera, um 
capanga dos ricos da região e temido pela população por ter fama de 
assassino. Percebe-se a grande afeição dessa personalidade por 
Berta, outro grande mistério, porém ao descobrir a história de 
Besita, mãe da menina, se torna fácil o entendimento das emoções 
de Jão Fera, também conhecido como Bugre.

O romance, escrito em 1872 por José de Alencar, possui curtos 
capítulos que terminam em seu clímax, para que o leitor fique in-
trigado com a continuação. Entretanto, há momentos em que o 
autor chega a desapontar, uma vez que o tempo é cronológico e 
acontecem vários “flashbacks” que interferem no enredo.

Voltando a José de Alencar, é plausível de verificação que ele foi, 
e ainda é, um dos grandes nomes do romantismo brasileiro. O 
Brasil, na época, havia acabado de se tornar independente e 
precisava formar sua própria identidade, foi isso que Alencar e 
muitos outros autores pretendiam com o chamado romantismo 
regionalista.

A liberdade e a subjetividade foram outras características des-
sa escola literária, todavia, é comum a concentração no detalhamento, já que é esse aspecto que 
deixa a leitura maçante e de difícil compreensão, pela grande quantidade de adjetivos utilizados. A 
comprovação é o glossário com mais de vinte páginas encontrado na publicação da Ateliê Editorial.

“Til” é provavelmente um dos livros mais cansativos que persiste em perseguir os estudantes, contudo, 
a história é cativante e não há como parar antes de ter lido o surpreendente, porém decepcionante, 
final.

Bárbara Cristine Bonfim – 2ª Série A do Ensino Médio

Uma estudante da 2a série do Ensino Médio elaborou uma resenha sobre o livro “Til”, um clássico 
romance escrito em 1872, pelo escritor brasileiro José de Alencar.      

Produção 
T e x t u a lResenha
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E quem, diante dele, nunca quis mostrar para alguém aquilo que sabe fazer de melhor? Todos possuem 
dons e habilidades, basta encontrá-los e desenvolvê-los para que sejam apreciados. E não há maior re-
alização que ser admirado fazendo o que mais se gosta. É por esse motivo que existe o “Olha Aí”! Nesse 
festival, os estudantes têm a oportunidade de apresentar seus talentos. Um evento que une estudantes, 
amigos e familiares para prestigiarem apresentações de música, artes plásticas, dança e teatro. O 
Colégio proporcionou aos estudantes um enorme espaço para que isso fosse possível. Somos 
estudantes da 3a série do Ensino Médio e pudemos participar e opinar em toda a organização do 
evento, desde o regulamento para inscrição, até a apresentação efetiva do festival. 

A parceria entre a escola e a comissão foi muito bem sucedida e oportunizou uma incrível experiên-
cia para nós, que logo teremos que trilhar nossos próprios caminhos e tomar importantes decisões. 
Acontecimentos como esses que são vivenciados na escola serão lembrados para toda a vida, pois são 
eles que nos fazem aprender e crescer. No Consa, somos valorizados com o que temos de melhor, até 
quando nosso “melhor” é o trabalho em grupo. 

Parabéns a todos os estudantes que mostraram seus dons nessa noite maravilhosa! Parabéns aos que 
procuram sempre desenvolver suas potencialidades. Brilhem! E continuem fazendo o Consa brilhar! 
Foi, e é, um imenso prazer fazer parte de um colégio, no qual a formação humana, a integração, o 
respeito e a felicidade são tão importantes quanto o ensino.

Ana Clara Di Sessa Vital
Comissão do Olha Aí: Ana Clara Di Sessa Vital - Felipe Pereira Gallian - Rafael Mastrogiuseppe - Lellis Guilherme Araki 

Fotos: Beatriz Maria Jannini Mano
Estudantes da 3a Série do Ensino Médio

Quem nunca se perguntou 
qual é seu maior talento?
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Resenhas 
Críticas

Com o objetivo de ampliar  a competência argumentativa dos estudantes da 1a série do Ensino Médio, 
tão necessária na formação de jovens capazes de sustentar suas opiniões com argumentos coerentes 
e reflexivos, apresentamos  uma sequência didática de produção de resenhas críticas, a partir da qual 
os estudantes foram levados a pensar e a compreender a diferença entre uma mera opinião e um   
argumento. 

Os passos desse trabalho foram:
1) Os estudantes assistiram ao filme “Amigo é pra essas coisas”, do cineasta francês Pierre Jolivet, e 
responderam a um roteiro de perguntas. Em seguida, analisaram vários comentários sobre esse filme a 
fim de perceber quais deles apresentavam defesa de ideias, comparando-os com as próprias respostas 
que formularam para o roteiro.
2) Além disso, os estudantes leram muitas resenhas para perceber como é possível analisar 
criticamente uma obra e também para compreender a própria estrutura expositivo-argumentativa 
desse gênero textual.
3) Paralelamente a esse trabalho com o gênero e a análise de resenhas sobre o filme, os estudantes 
leram o livro “Antes que o mundo acabe”, de Marcelo Carneiro,  nas rodas de leitura, observando 
tratar-se de  uma novela despretenciosa e leve, com a linguagem bem próxima do universo jovem. Essa 
obra foi, então, escolhida para ser resenhada.
4) De posse dos elementos necessários para a construção de uma resenha crítica, iniciaram a segunda 
parte da sequência: a da escrita da resenha propriamente dita, com planejamento, primeira versão do 
texto, revisões, reescrita e correção final. 
Dois exemplos desse processo de produção escrita e desenvolvimento da capacidade argumentativa 
podem ser conferidos aqui, nos textos dos estudantes Letícia de Mattos Neves e João Paulo Rezende 
dos Santos. 

Claudia Lima - Professora de Linguagem Jornalística e Publicitária
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Explore o mundo com Daniel
O livro “Antes que o mundo acabe” do autor Marcelo Carneiro da Cunha, aborda a história de um ado-
lescente chamado Daniel, que passa a receber cartas de seu pai.
Publicado em 2000, ele é bem atual e mostra os acontecimentos do ponto de vista de um jovem bra-
sileiro.

Daniel tem 16 anos, mora com sua mãe e seu padrasto e tem uma namorada chamada Mim. Seu pai 
entra em contato com ele pela primeira vez por meio de uma carta vinda da Tailândia.
A partir desse ponto, a história começa a ficar interessante, pois as 
fotos que o filho recebe mostram outra realidade. O livro passa a ser 
organizado em partes narradas e em cartas, além da presença de 
imagens, que nos aproximam ainda mais da vida dos dois.

A narrativa tem uma linguagem de fácil compreensão, com gírias e 
expressões típicas de adolescentes, fazendo com que os leitores da 
idade do protagonista se identifiquem com o que é mostrado.

“Antes que o mundo acabe” é ideal para jovens que não gostam de 
livros enfadonhos com linguagem difícil e preferem uma história di-
vertida e atual.

Letícia de Mattos Neves - 1ª Série A do Ensino Médio

O livro “Antes que o mundo Acabe” narra a história de Daniel, um 
jovem que, em sua monótona rotina, é abalado por envelopes que 
começam a chegar semanalmente.

Os envelopes são enviados por seu desconhecido pai e neles estão contidas foto-
grafias de uma população carente, muito necessitada, que Daniel jamais imaginou 
existir.  Junto a essas primeiras fotografias, no envelope, há uma carta onde estão escritas todas as 
informações e explicações que o jovem precisa.

Conforme a leitura, acompanhamos a indecisão do garoto sobre abrir ou não os envelopes. É inevitável 
que a angústia de Daniel seja transferida a nós, leitores, que estamos interagindo com a história. A 
situação de Daniel cria uma identificação que é, ao mesmo tempo, emocionante e angustiante. 

A linguagem coloquial do livro e a mistura de gêneros (fotográfico, epistolar e narrativo) torna a obra 
dinâmica e muito fácil de ser compreendida. A relação existente entre as personagens é, ao mesmo 
tempo, facilmente apreensível e complexa.

Após alguns capítulos lidos, desperta no leitor uma vontade significativa de sair por aí, andando sem 
rumo, fotografando a sociedade, fotografando o mundo em que vivemos, antes que ele acabe.      

João Paulo Rezende dos Santos - 1a Série A do Ensino Médio

Fotografias de um mundo sem nome
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Celfran 
Complexo Esportivo do Consa 

Inaugurado em 19 de março de 2004, o Celfran conhecido naquela época como Celconsa, foi um 
importante passo no processo de modernização do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida O 
Consa.  Um grande projeto de renovação, atualização, ousadia e abertura ao novo estiveram impressos 
nesse empreendimento.

Embora o nome Celconsa tenha sido repensado ao longo do tempo, os princípios norteadores permanecem 
os mesmos, oferecendo à comunidade um espaço alegre de convivência, com o conceito de academia, 
reunindo as melhores opções de atividades esportivas, culturais e de lazer, tendo como premissa melhorar 
a qualidade de vida de seus estudantes como um todo, independente da faixa etária. 

Vale ressaltar que esse conceito transcende a qualidade do equipamento ou competência técnica de seus 
profissionais, indo ao encontro da filosofia da Instituição, que preza pelo ambiente harmonioso, acolhedor 
e fraterno.

Nessa perspectiva e convictos de que só é duradouro o que se renova, passado quase uma década 
desde a inauguração, o Celfran vem investindo na renovação, assumindo novos desafios e reforçando 
compromissos, visando acima de tudo, a excelência de seus serviços.

O Consa, que há mais de 70 anos cuida da educação de crianças e jovens, ao investir nessa renovação, 
importou-se não só com a condição física das pessoas, mas também com o bem-estar da alma e da mente, 
de modo que cada um que passe por esse espaço, sinta-se melhor e que essa experiência seja única. 

Maria Santina Scanavacca Parente - Coordenação Pedagógica Esportiva
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Em mais de sete mil metros 
quadrados de área, o Complexo 
Esportivo do Consa - Cultu-
ra, Esporte e Lazer (Celfran) é 
um verdadeiro “Complexo do 
Bem-Estar e da Qualidade de Vida”. 

Disponível para os estudantes do 
Consa, seus familiares e pessoas 
interessadas em manter hábitos 
saudáveis. 

O Celfran é utilizado pelos es-
tudantes, desde a Educação Infan-
til até o Ensino Médio, para aulas 
de Educação Física e de modali-

dades diversas: ginástica, artes marciais, ballet, dança, yoga, iniciação esportiva, musculação, 
hidroginástica, natação, entre outras 
modalidades. 

Além de piscinas cobertas e 
aquecidas, o prédio conta com 
salas de ginástica e quadras 
poliesportivas. 

A programação variada atrai 
frequentadores de todas as idades. O 
Celfran conta com uma equipe de mais 
de 60 profissionais. 

O Complexo também se destaca pelas 
atividades diferenciadas: 

“Treinamento, Esporte e Competição” 
(TEC), que prepara os estudantes para 
representar o Consa em competições 
esportivas diversas;

Aplicação da “Metodologia Gus-
tavo Borges” nas aulas de natação, 
a fim de que os participantes 
aprendam, de forma efetiva, as 
quatro modalidades de nado com-
petitivo: Borboleta, Costas, Peito 
e Crawl, conforme a faixa etária e 
o desenvolvimento motor de cada 
um.

www.celfran.com.br

Complexo  E spo r t i vo  do  Consa
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“Vão pelo mundo inteiro e 
anunciem a Boa Notícia 

para toda a humanidade” 
(Marcos 15,16)

A terminologia “Pastoral” faz 
referência a Jesus o “Bom Pas-
tor” (João 10, 11), que no seu 
inestimável amor está sempre 
nos acolhendo, protegendo 
e mostrando o caminho. A Pastoral é um dos eixos do Sistema Educacional Franciscano 
(SEFRAN) e é reflexo da Missão, Carisma e Mística da espiritualidade das Irmãs Franciscanas 
de Ingolstadt. Tem como objetivo ser o canal que viabiliza, por meio de uma organização 
sistematizada, a vivência diária dos valores evangélicos e franciscanos que se dão das seguintes formas:

- Momento de Espiritualidade: é constituído por breves reflexões em vídeo, elaboradas a partir de 
temas, tais como: amor, família, amizade, meio ambiente, respeito, dentre outros, sendo finalizado 
com o convite a uma atitude concreta.       

- Atividades Permanentes: ações desenvolvidas com o intuito de destacar pessoas e acontecimentos 
importantes, que contribuem à sensibilização e transformação das relações.

- Encontro de Formação Humana: tem por objetivo a formação humana e o autoconhecimento do 
estudante, para estabelecer relações consigo mesmo, com o outro e com Deus, na busca da 
construção de novas, fraternas e harmoniosas relações.

- Grupo de Jovens: Nos encontros oferecidos aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 
ao Ensino Médio, são debatidos temas atuais que favorecem a compreensão da realidade que 
os circunda. 

Pas to ra l
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Primeira Eucaristia 

- Catequese da Primeira Eucaristia
Representa o caminho trilhado pelos catequizandos para receber a Sagrada Eucaristia. Nesse percurso 
eles descobrem que o mistério eucarístico é a presença viva de Jesus que sustenta e guia a comunidade; 
que a entrega de Jesus é um gesto de amor incondicional, que os ensina a viver a partilha com gestos 
concretos. Nos encontros compreendem a necessidade de “viver diariamente” os vários aspectos do 
Reino de Deus. A catequese é um momento especial, no qual os estudantes vivem as características 
da comunidade cristã: a oração, o amor, o perdão, a partilha e o compromisso com os irmãos e irmãs.

- Catequese de Crisma
Pelo Sacramento da Crisma o batizado “confirma” o desejo de se comprometer com a dinâmica 
divina de transformação da sociedade. Ele assume sua responsabilidade de filho de Deus, mediante a 
proposta do Reino e a necessidade de ser testemunha viva de Jesus no mundo contemporâneo. Esse 
compromisso é assumido com consciência, coragem e alegria.

- Plano Virtudes: Oferece, aos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, referenciais 
para o desenvolvimento de atitudes pró-sociais saudáveis, desde a tenra idade.

E assim, o Consa cumpre sua missão de oportunizar para os estudantes formação integral, favorecendo 
o crescimento e o comprometimento na fé, formação para a vivência dos valores e princípios cristãos, 
além da excelência acadêmica e a conquista de grandes resultados.

Douglas Fhilip de Souza Castro - Orientador Pastoral
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Voltando no Tempo

Ex-a lunos

Um colégio inesquecível, por sua seriedade e pelos valores morais e cristãos, que permaneceu em 
nossos corações por tantos anos, pois aí estudamos nos anos de 1960/70. Assim é o Consa, que há 
cerca de 50 anos se chamava Gensa – Ginásio Nossa Senhora Aparecida. Aqui nessa casa aprendemos 
o valor da fé e da amizade. O valor do amor a Deus e à família. O valor do respeito ao próximo.

Nossas vidas seguiram em frente. Voltando agora a nos encontrar no colégio que tanto amamos, onde 
estudamos durante muitos anos, nos lembramos de quando éramos jovens. De quando tínhamos 
tantos sonhos e a vida nos fazia muitas promessas. A vida seguiu seu curso. Cada uma de nós foi 
para um destino diferente. Muitas seguiram para cursos superiores, muitas casaram, formaram suas 
famílias, foram dar aulas. 

Num encontro assim, de tantos abraços e emoções, tantos anos depois, fica a certeza de que os 
laços que nos uniram um dia, nunca se desfizeram. Mesmo separadas fisicamente, havia algo que 
nos unia. De vez em quando, um pensamento – “Onde será que estão as amigas de infância e ju-
ventude?” “Que será que minha amiga está fazendo?”  Esse elo fez a diferença quando a tecnologia 
permitiu que nossas perguntas fossem respondidas. Tecnologia não é para separar as pessoas. É para 
uni-las, fortalecê-las! E começamos a encontrar nossas amigas nas redes sociais. 
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Vínculos como esses, que nos 
uniram nos bancos escolares, 
nas travessuras dos recreios, nos 
passeios que fizemos juntas, nas 
orações, nos aprendizados da 
vida escolar, são muito fortes e 
cada vez que nos encontramos 
isso fica evidente. É uma alegria 
simples, gostosa! E muitas 
amizades se tornam mais 
profundas, pois, depois de tan-
tos anos, em horas difíceis que 
passamos, tivemos ao nosso 
lado amigas que o destino 
tentou separar, mas que uma 
força muito maior uniu. Amigas 
que enxugaram nossas lágri-

mas, nos deram forças para levantar e voltar a caminhar rumo ao nosso futuro. Amigas que, muitas 
vezes com simples palavras, nos deram coragem para enfrentar nossas batalhas. 

Essa é a beleza desses encontros onde cada abraço é dado com força e alegria! Num colégio sério, 
comprometido com valores profundos e com a transmissão de ensinamentos cristãos. É muito bom 
participar de tudo isso. No encontro, voltando à capela onde muito rezamos em nossa infância, 
agradecemos juntas aos nossos pais por nos terem dado educação em um colégio tão diferenciado. 
Vamos seguir nossa caminhada certas de que nossas vidas paralelas estão entrelaçadas lá no alto. 

E continuaremos seguindo juntas, celebrando as alegrias e enfrentando as dificuldades da vida, 
mas sabendo que há sempre um abraço a nos esperar, uma palavra a nos incentivar, um riso a 
partilhar!! Viva nosso Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida! Vivam as amizades de ontem, 
de hoje, de sempre! Vivam 
essas Irmãs e mestras dedi-
cadas que nos ensinaram 
a trilhar o caminho da fé, 
da humildade, da honesti-
dade, da caridade e do res-
peito. E nos ajudaram a ser 
pessoas fortes e profissionais 
competentes. 

Grupo de Ex-alunas dos anos 
1960/70   
 

Sonia Maria Nery Cavalheiro, 
Publicitária e Professora, aluna 
do Gensa/Consa de 1961 a 1973. 
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