


Inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada e virtual, aplicativos, 
startups, unicórnios... O mundo está se transformando a cada dia e essas novidades 
também estão chegando no setor educacional.

As escolas estão se informatizando, sem perder a sua essência de educar e de ajudar 
a potencializar os valores das pessoas. Estão constantemente em busca de recursos 
e ferramentas tecnológicas que ajudem no desenvolvimento de seus estudantes e na 
capacitação de todos os envolvidos.

Essas novas tecnologias contribuem e apoiam o desenvolvimento da autonomia, do 
protagonismo e da habilidade de aprender a aprender.

Dessa forma, além de potencializar a aprendizagem, essas ferramentas também  
preparam educadores e estudantes em habilidades importantes e solicitadas pelo 
mercado de trabalho, e reforçam o papel da escola como agente de transformação 
da nossa sociedade.

Rafael Sanchez – COO da Scaffold Education

TECNOLOGIA NA ESCOLA
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Diante de um mundo digital e tecnológico 
em que estamos inseridos, há muito que 
refletir acerca da educação e do ensino es-

colar nesse novo contexto. As crianças e os ado-
lescentes não precisam mais que lhes transmi-
tam dados e conteúdos fixos, pois esses estão 
a um clique de distância em seus dispositivos 
móveis.  No entanto, precisam de facilitadores 
que os ajudem a se organizar, a compreender 
e lidar com suas emoções, a desenvolver estra-
tégias de leitura e escrita , pesquisa e síntese e 
habilidades que lhes permitam lidar com esse 
universo desafiador.

Nesse sentido, temos a certeza de que, no Consa, 
oferecemos oportunidades para a aquisição do 
bem mais precioso da humanidade: o conheci-
mento. Nossa missão, além 
dos muros da escola, é formar 
nosso estudante para atuar em 
sua comunidade escolar, em 
seu bairro, em sua cidade, em 
seu país, e por fim, no mundo! 
Entre as habilidades essenciais 
para os aprendizes do século 
21, estão o protagonismo e a 
autonomia para desenvolver 
ações com resultados glocais 
(conceito que une as necessi-
dades e características do 
global e local, ou seja, propõe).

Para isso, faz-se necessária a 
formação integral, investindo 
em conhecimento compartil-
hado, envolvimento em ações solidárias e hu-
manistas, consciência corporal, contato com a 
natureza, expressão artística, integração de áreas, 
metodologias ativas e projetos voltadas para o 
ambiente e sua sustentabilidade. Por essa razão, 
convidamos você a reservar alguns minutos para 
uma leitura apreciativa das matérias a seguir e, 
assim, compreender como essas propostas são 
realizadas no Consa.
Sabemos que a construção do conhecimento 
não se dá em um dia, em um mês ou em um ano 
e que não existe curso intensivo ou soluções mi-
lagrosas para os desafios. Para a formação de um 
ser humano pleno, portanto, é preciso tempo, 
paciência, dedicação e confiança. Acreditamos, 
então, que oferecendo uma formação que se ini-

cia na Educação Infantil e se conclui no Ensino 
Médio, é possível desenvolver bases que con-
tribuirão significativamente para o crescimento 
individual de nossos estudantes. 

Assim, não seria diferente com o ensino da Lín-
gua Inglesa, reconhecida atualmente como lín-
gua franca, utilizada na comunicação global, 
entre diferentes povos e culturas, para diversos 
fins. Sabe-se que o aprendizado de uma língua 
estrangeira ativa conexões neurológicas, molda 
linguagem e pensamento, estimula a memória e 
altera o modo de as pessoas verem e pensarem o 
mundo. Por isso, organizamos uma carga horária 
de forma a atender as necessidades atuais, de-
senvolvendo habilidades de leitura e escuta e a 
fluência escrita e oral. 

Dessa forma, ao longo da 
formação dos estudantes, o 
aprendizado do idioma se dá 
por meio de projetos e temas 
que sejam interessantes para 
os educandos e pertinentes 
aos contextos mais diversos, 
servindo como ferramenta de 
discussão, debates, leituras e 
composições escritas e não 
voltado para o preenchimento 
de lacunas ou memorização de 
conceitos gramaticais, como 
verbos e tempos verbais. Os jo-
vens, nessa perspectiva, apren-
dem inseridos em contextos 
em que o uso da Língua Ingle-

sa se dá de forma mais natural, baseando-se em 
seus conhecimentos prévios e desenvolvendo-se 
na nossa concepção anteriormente citada. 

Todo esse percurso garante, sem pressa, sem 
sobrecarga em grade horária e sem prejuízo em 
outros componentes igualmente importantes 
que, ao chegar à terceira série do Ensino Médio, 
os estudantes conquistem um certificado de pro-
ficiência em Língua Inglesa. Assim, ao integrar-
mos os exames da Cambridge English – reconhe-
cidos internacionalmente por sua qualidade, no 
nosso currículo, outras portas são abertas, sejam 
elas acadêmicas ou profissionais. E, a partir daí, o 
mundo será um universo de inúmeras possibili-
dades! #

Irmã Priscilla Rossetto
DIRETORA DO COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA | CONSA
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O bebê reage à música desde seus 
primeiros dias de vida, pois carrega consigo 
uma lembrança rítmica intrauterina, o ritmo do 
batimento cardíaco de sua mãe. Sendo assim, a 
música está presente na vida das crianças, bem 
antes do seu nascimento e, cabe a nós, educa-
dores, estimularmos e ampliarmos o repertório 
sonoro musical dos estudantes.

No Infantil 1, esse trabalho é realizado de forma 
lúdica, com apresentação de diferentes fontes 
sonoras: instrumentos musicais, brinquedos so-
noros e sucatas com grãos, nos quais, os peque-
nos, por meio da manipulação e exploração, vão 
descobrindo novos sons! No entanto, o encanto 
não está só em produzir sons, mas também na 
escuta atenta daqueles que estão à nossa volta: 
crianças rindo, pessoas conversando, passari-
nhos cantando, buzinas ressoando, chuva cain-
do... 

Aos poucos, sem perceber, vai despontando o 
balanço do corpo, o bater das palmas, o fone-
ma das palavras, o sorriso no rosto, de maneira 
sincronizada, cada um a seu tempo, e as crian-
ças passam a desenvolver, por meio da musi-
calização, a sensibilidade, criatividade, oralidade, 
memória, senso rítmico e consciência corporal.

Educação Infantil
Infantil 1

A música, nessas turmas, também tem a fun-
ção de facilitar a organização da rotina, pois, 
conforme a música é cantada, os estudantes já 
sabem o que devem fazer – música para guardar 
os brinquedos, para o momento da história, hora 
do lanche, entre outras.

Desse modo, podemos afirmar que um dos mo-
mentos mais aguardados pelas crianças é a rea-
lização das RODAS DE MÚSICA, quando se ma-
nifestam, a seu modo, percebendo que há uma 
harmonia no som que sai de si e dos instrumen-
tos, suscitando encantamento e alegria. #

Professoras do Infantil 1

Música é emoção! É sentimento! 
É expressão! É alegria! É ARTE!

MUSICALIZAÇÃO NO INFANTIL 1
O trabalho com a música na Educação Infantil estimula e desenvolve sensibilidade, 
criatividade, oralidade e muito mais!



8

RE
VI

ST
A 

D
O

 C
O

N
SA

 2
01

9

Engatinhar, arrastar, pular, saltar, 
rolar, passar por cima, por baixo... uma grande 
academia, não é mesmo?

Para que a coordenação motora se desenvolva 
na sua completude, os estudantes do Infantil 2 
são estimulados a se envolverem em atividades 
relevantes ao seu desenvolvimento, tais como: 
circuitos motores, parque, brincadeiras dirigi-
das, realizadas em diferentes espaços do Colé-
gio. Dessa forma, o Consa proporciona desafios 
pertinentes para cada faixa etária, considerando 
uma progressão, ao longo da Educação Infantil.

É necessário que haja consonância entre os 
diferentes grupos musculares para a execução 
de movimentos complexos que permitam aos 
estudantes o reconhecimento de suas possibili-
dades e limites, diferentes modos de uso de um 
mesmo material, atenção às orientações, exe-
cução dos movimentos e saber esperar a sua vez!

Mas, as propostas motoras não param por aí...

MEU CORPO

Educação Infantil
Infantil 2

Os estudantes também são estimulados a ampli-
arem a motricidade fina, por meio de atividades 
desafiadoras que estão relacionadas ao movi-
mento dos pequenos músculos das mãos e que 
contribuem para o desenvolvimento de habili-
dades importantes em seu processo de autono-
mia. São movimentos mais delicados e precisos 
que estão presentes em procedimentos, como: 
abrir e fechar zíper, rosquear, modelar massinha, 
abotoar, encaixar peças, rasgar papéis para fazer 
uma colagem, desenhar, prender a própria ativi-
dade no varal, a captura e o manuseio de peque-
nos objetos com as mãos que, posteriormente, 
com a prática, vão se aprimorando, ao ponto de 
utilizarem os dois dedos, indicador e polegar, 
com maior precisão.

É incrível o que o nosso corpo é capaz de fazer, 
e é surpreendente ver os estudantes desenvol-
verem essas habilidades!! #

Professoras do Infantil 2

em movimento
O estímulo aos movimentos corporais da criança ajudam a desenvolver a coordenação 
motora. Conheça como o movimento é trabalhado na Educação Infantil do Consa.
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“Vamos brincar de casinha?”, “Eu 
sou o Homem de ferro, e você?”, “Você é meu 
amigo?”, “Posso brincar com vocês?”. Essas são 
falas bastante comuns em uma turma de Infantil 
3. As crianças dessa faixa etária começam a per-
ceber melhor o outro, a demonstrar maior inte-
resse pelas atividades alheias e a querer compar-
tilhar as brincadeiras. Por isso, a escola se torna 
um lugar privilegiado para estabelecer relações, 
construir vínculos e fortalecer parcerias.

As interações e as brincadeiras são eixos nortea-
dores da proposta curricular da Educação Infan-
til no Consa. Para isso, planejamos, diariamente, 
diversas situações em grupo, que permitem às 
crianças desenvolver habilidades socioemocio-
nais importantes, como: conviver com pessoas 
diferentes, compartilhar ideias, regras, objetos e 
brinquedos, solucionar os conflitos que surgem, 
experimentar novas parcerias, aprimorar atitudes 
de respeito e aceitação, ceder, negociar e tomar 
decisões! Todas essas vivências colaboram para 
o processo de formação da identidade, autono-
mia, autoestima e autoconfiança da criança.

O relacionamento com pessoas diferentes, além 
dos integrantes do núcleo familiar, é importante 
para a criança entrar em contato com outros 
ambientes, comportamentos e regras. No Con-

Educação Infantil
Infantil 3

sa, consideramos que a aprendizagem ocorre o 
tempo todo por meio das relações, não somente 
entre adultos e crianças, mas também entre elas 
próprias. E as brincadeiras são essenciais nesse 
processo. Uma criança que brinca com seus co-
legas aprende a interagir, ter empatia, negociar, 
esperar sua vez, dividir espaços e atenção, per-
ceber e ouvir o outro, além de se fazer ouvir.

Como fios condutores de diversas aprendiza-
gens, as interações e as brincadeiras estão pre-
sentes diariamente na rotina da Educação Infan-
til, propostas de maneira direcionada ou não, 
permitindo às crianças a livre expressão, o de-
senvolvimento da imaginação e da criatividade! 
#

Professoras do Infantil 3

QUER BRINCAR COMIGO?
Saiba como as interações e as brincadeiras norteiam o trabalho realizado no Infantil 3.

9
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Esses dois termos, unidos, causam dife-
rença significativa no processo de aprendizagem 
dos estudantes da Educação Infantil.

Os direitos da criança, garantidos pela BNCC, 
de participar e expressar-se, se concretizaram 
quando, diante da proposta da história “Sopa 
de Pedra”, as crianças sugeriram e se ofereceram 
para fazer uma sopa. A docente, prontamente, 
abraçou a iniciativa dos estudantes e, assim, uma 
deliciosa sopa de legumes foi produzida pelas 
crianças. Todas comeram, felizes! 

O olhar atento ao planejar, introduzir, fazer acon-
tecer e ensinar, na Educação Infantil, potencializa 
os saberes construídos a partir de vivências. A 
sopa é o resultado de uma série de aprendiza-
gens: saber se manifestar verbalmente, expressar 
suas ideias com clareza, organizar-se no tempo 
e espaço, praticar o respeito mútuo em dife-
rentes contextos, levantar hipóteses a partir de 
observações, contar, nomear, identificar objetos 
e outros atributos, estabelecer relações de com-
paração, observar e descrever mudanças físicas 
de elementos, dentre outras tantas habilidades.

Desse modo, aprender fica mais prazeroso. Boas 
estratégias proporcionam resultados eficazes. 
Assim é a nossa prática pedagógica: ensinar com 
prazer, brincar sempre e aprender, de modo que 
o lúdico, a voz e a vez das crianças façam parte, 
constante, dessa construção do conhecimento. #

Professoras do Infantil 4

Educação Infantil
Infantil 4

É no cotidiano da escola que a criança 
tem seus direitos de aprendizagem ga-
rantidos. Confira como uma atividade 
gastronômica pode alimentar o olhar 
sensível da criança.
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Educação Infantil
Infantil 5

personagem ‘Lobo’ aparece como ‘mau’ e ‘bom’, 
aproximaram-se da estrutura de um texto nar-
rativo e recontaram a própria versão do conto 
preferido, tendo a professora como escriba.

Depois de descobrirem a resposta, a obra li-
terária preferida de cada turma foi transformada 
em peça de teatro. Na Educação Infantil e, espe-
cialmente no Infantil 5, a dramatização tem um 
importante papel no desenvolvimento da orali-
dade, interpretação, expressão corporal, criativi-
dade, sensibilidade, dentre outras habilidades 
necessárias para a formação dos estudantes 
dessa faixa etária.

E mais do que ouvir histórias e 
conversar sobre elas, as crian-
ças participaram de todo o pro-
cesso de criação da peça, tiveram 
que fazer escolhas e tomar decisões 
desde o texto até a apresentação:  
quais e quem seriam os personagens, como e 
com quais materiais seria construído o cenário, 
quais roupas cada personagem teria que vestir 
e como arranjariam essas vestimentas. Além dis-
so, precisaram se empenhar, de forma coletiva, 
nos momentos dos ensaios para que pudessem 
apresentar a peça às outras turmas do Infantil 5.

Com muita ludicidade e leveza, aproveitaram 
cada momento dos preparativos até a chegada 
do grande dia! Assim, o personagem ‘Lobo’ ga-
nhou vida em diferentes histórias e de forma sin-
gular por cada criança que o interpretou! #

Professoras do Infantil 5

Na Educação Infantil
a dramatização tem
um importante papel
no desenvolvimento
de habilidades da criança.

A leitura é algo mágico! Diante de um 
simples ato de abrir um livro, ficamos na ex-
pectativa para saber o que virá pela frente: um 
gigante bondoso? Uma donzela em perigos e 
um príncipe corajoso disposto a salvá-la? Uma 
bruxa malvada que gosta de devorar crianci- 
nhas? Quantas possibilidades! Quantas reali-
dades e mundos imaginários podem caber nas 
páginas de um livro?

Foi para responder uma pergunta muito intri-
gante, que os estudantes do Infantil 5 investiram 
em um projeto de leitura perseguindo o per-
sonagem lobo! Afinal, o famoso Lobo mau das 
histórias da infância de tantos adultos, realmente 
é mau?

Durante esse processo, foram desenvolvidas 
diversas habilidades, de forma lúdica e signifi-
cativa: as crianças estabeleceram comparações 
entre diferentes versões das histórias em que o 
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VIDA NATURAL
como recurso de
aprendizagem

Sabe-se que, na infância, a vivência com a natureza estimula os senti-
dos e ajuda no desenvolvimento de habilidades ligadas à observação, 
sensibilidade, criatividade e imaginação. Descubra o espaço verde do 
Consa!
por Vivian Ap. da Cruz Rodrigues – Orientadora Educacional da Educação Infantil
e Renata Barrozo Moraes – Coordenadora da Educação Infantil e Orientadora Pedagógica
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A cada dia que passa, a vida ao ar livre e 
o contato com a natureza se fazem mais necessá-
rios em nossa cidade, já que as construções de 
pedras e vidros ampliam-se, ocupando espaços 
que, outrora, eram de árvores, pássaros e flores. 
Sabe-se que, na infância, a vivência com a na-
tureza estimula os sentidos e ajuda no desen-
volvimento de habilidades ligadas à observação, 
sensibilidade, criatividade e imaginação. Desse 
modo, oferecer estruturas que favoreçam esse 
contato geram um diferencial na formação dos 
pequenos que, em geral, têm pouca experiência 
nesse tipo de ambiente.

A Educação Infantil inaugurou, em 2019, o Es-
paço Verde. Formado por um amplo espaço ao 
ar livre, cercado de árvores e plantas que ofe-
recem sombras, ele se tornou mais um lugar que 
as crianças frequentam semanalmente. Nele, 
elas pintam, jogam, ouvem histórias, levam seus 
brinquedos, partilham experiências, apreciam a 
beleza natural e escutam o canto dos pássaros.

Além disso, contamos com uma grande horta, 
cujo plantio e cuidados têm sido de protago-
nismo dos estudantes. Eles plantaram alface, 
almeirão, catalônia, repolho, couve e temperos 
variados. Assistiram e participaram do momento 
da colheita e se alimentaram dessas hortaliças. 
Uma experiência enriquecedora, que supera a 
aquisição de uma mera informação e oportuniza 
a construção de significados nas aprendizagens.

Além disso, árvores frutíferas estão espalhadas 
pela escola. No parque da Educação Infantil, há 
uma enorme jabuticabeira. Na primavera, os es-

Educação InfantilEducação Infantil

ESPAÇO VERDE
tudantes tiveram o privilégio de acompanhar o 
florescimento e sensação olfativa do perfume 
exalado. Colheram e comeram os deliciosos fru-
tos de jabuticaba. Degustaram também jaca, 
acerola, colhidos na horta, bem como se delici-
aram com os abacates colhidos no espaço verde.

Assim, acreditamos que essas iniciativas podem 
auxiliar na formação de seres humanos mais  
atentos, conscientes e sensíveis com a vida, é o 
que desejamos aos nossos pequenos cidadãos 
do planeta! #
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Sabemos da conexão inata das crianças pequenas 
com a música. Os momentos de acalanto, que acal-
mam os corações e fortalecem os vínculos entre pais 
e filhos, se fazem presentes nas sociedades há muitos 
séculos.

A música tem o poder de mexer com estruturas cere-
brais, ativar caminhos neurais e assim promover sen-
sações de prazer.

Por esse motivo, as aulas de música na Educação In-
fantil, são recheadas de sorrisos, encantamentos e 
descobertas.

Por meio de metodologias ativas, nas quais o corpo 
inteiro é tratado como potencialmente musical, os es-
tudantes são convidados a perceber os sons e inter-
pretá-los com movimentos, gestos e vozes.

A descoberta de ritmos, pulsações e melodias des-
perta a curiosidade de todos, que entusiasmados, 
partem para a prática dos instrumentos.

Dançar, brincar, ouvir histórias e conhecer diferentes 
culturas fazem parte de uma aula de música signifi-
cativa, humanizadora e que respeita o pensamento 
musical da infância.

E assim, quando ouço a pergunta:  aula de música 
para quê?

Só me resta responder: aula de música para ser feliz. #

Mariana Manse
Mestra Professora de Música e Orientadora de Artes

Educação Infantil

A música tem o poder 
de mexer com estruturas 
cerebrais, ativar caminhos 
neurais e assim promover 
sensações de prazer.

MÚSICA PARA SER FELIZ
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Ensino Fundamental I
1º ano

Alfabetização do olhar!
No 1º ano do Ensino Fundamental, a for-
mação leitora é um aspecto importante para o 
desenvolvimento dos estudantes, na medida em 
que eles iniciam suas descobertas como leitores 
autônomos. Desse modo, promovemos o con-
tato deles com uma diversidade de títulos que, 
além de fomentar o gosto pela leitura e estimu-
lar-lhes a imaginação, proporciona um bom re-
pertório de gêneros textuais.

O trabalho com os livros-imagem, em especial, “O 
jornal”, “O lenço” e “A garrafa”, da autora Patrícia 
Auerbach, ofereceu aos estudantes um exercício 
literário muito enriquecedor e uma possibilidade 
de refinamento da percepção artística e estética, 
por se tratar de obras literárias sem a presença 
de texto, com narrativas contadas somente por 
ilustrações.

No trabalho realizado com os estudantes 
do 1º ano com os livros-imagens,  
foi possível explorar diferentes  
perspectivas criativas e imaginativas.

Conheça a importância de se trabalhar 
com a Alfabetização do Olhar.
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Ensino Fundamental I
1º ano

Inicialmente, acredita-se que a leitura de ima-
gens seja puramente instintiva ou fácil. Contudo, 
compreender uma narrativa visual pressupõe 
exercitar a percepção imagética, uma “alfabeti-
zação do olhar”, processo esse que tem sido 
apreciado por todas as turmas, principalmente 
pela ludicidade do próprio exercício de inter-
pretar as ilustrações, de investigar, buscar e criar 
expectativas, de encontrar algo novo e diferente 
em cada detalhe.

Ao explorar as capas, diversas hipóteses foram 
levantadas pelas crianças sobre o tema das obras 
e de possíveis enredos e tramas vivenciadas pe-
los personagens. No decorrer das leituras, des-
vendaram cada ilustração ao atentar-se aos de-
talhes, não só das ações dos personagens, como 
também, da composição do cenário, do traçado 
e forma de representação da figura humana, do 
uso das cores e dos possíveis materiais utilizados 
pela autora. Assim, refletiram sobre aspectos im-
plícitos nas obras, os quais forneceram indícios 
para que os estudantes as compreendessem em 
sua totalidade. Ao estabelecerem relações entre os três li- 

vros dessa coleção, observaram semelhanças e 
diferenças entre as narrativas e as ilustrações, 
de modo que muito do que a imaginação lhes 
permitiu interpretar, tornou-se plausível, criando 
um elo entre os livros, como se houvesse uma 
sequência intencional da autora que os amar-
rasse em sua narrativa. Tal foi a riqueza com que 
as crianças “olharam” e “perceberam” as ima-
gens em cada uma das páginas.

Ao longo da exploração desses títulos, os es-
tudantes também realizaram produções artís-
ticas e brincaram, assim como os personagens, 
com diferentes materiais, favorecendo sua ima-
ginação e criatividade.

Certamente, além de todos esses aspectos apon-
tados como aprendizagem, o trabalho com esses 
livros-imagem foi principalmente um convite à 
imaginação e à brincadeira sustentável, que ge-
rou boas reflexões acerca dos valores de como 
reciclar, reutilizar, inventar e reinventar brinque-
dos com algo que já se tenha ou que não se uti-
lize mais, e que os levou a descobrir o quanto é 
possível se divertir com coisas simples, em espe-
cial com o que foi construído por eles mesmos. #

Com nosso abraço e por um mundo
sustentavelmente mais literário,

Professoras do 1º ano
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Diariamente, a rotina de aprendi-
zagens é elaborada com os estudantes e, entre 
as áreas do conhecimento trabalhadas, a Arte é 
sempre muito aguardada, por trazer grande sa-
tisfação, apreço, ricos momentos de exploração, 
reflexão e o contato com diferentes obras e ma-
teriais.

Pensando nesses aspectos e nas habilidades que 
tornam o contato com esse componente curricu-
lar tão prazeroso, o corpo docente do  2º ano do 
Ensino Fundamental, desenvolveu a sequência 
didática: “Explorando Arte com Geometria”, que 
favoreceu o desenvolvimento de habilidades da 
unidade temática de geome-
tria, como: relacionar figu-
ras geométricas espaciais 
a objetos do mundo físico, 
identificar figuras planas 
em desenhos apresentados 
em diferentes disposições 
e representar objetos de 
diferentes pontos de vista, 
conforme destaca a Base 
Nacional Comum Curricular, por meio da apre-
ciação de obras de artes renomadas e de grande 
referência cultural, como dos artistas: Tarsila do 
Amaral, Pablo Picasso, Mondrian, Romero Britto, 
Kandinsky, Candido Portinari, Alfredo Volpi, den-
tre outros mais contemporâneos.

Desenvolver a percepção do estudante, com 
relação à organização do espaço em que vive e a 
presença da geometria nesse entorno, permitiu-
lhes uma aproximação com o exercício da lógica, 
dos padrões geométricos tão utilizados pelos 
artistas como recurso diante do processo de cri-
ação.

OLHAR, SENTIR, CRIAR:
explorando Arte com a Geometria

Com essa ampliação do olhar, como não en-
contrar a geometria e a aplicação de conceitos 
matemáticos nas composições de Mondrian e 
Picasso? Ou negar a presença da Arte nos pa-
drões geométricos percebidos por Pitágoras, 
bem como na natureza? Simetria, equilíbrio, 
proporção, composições modulares, abstrações 
geométricas, são exemplos da relevância da 
Matemática para as produções artísticas, desde 
a Renascença até os dias atuais. Afirmações que 
legitimam a conexão entre a “Arte” e “Matemáti-
ca”.

Ao longo das aulas, os estudantes apreciaram 
obras de diferentes artistas, 
como destacados acima, 
produziram, desde releituras 
dessas obras, a criações au-
torais, que resultaram em 
trabalhos magnificentes. Foi 
nessa convergência, entre a 
apreciação e o fazer artístico, 
que o olhar dos aprendizes 
foi despertado para a im-

portância do raciocínio lógico e de determina-
dos elementos matemáticos, durante a estrutu-
ração do pensamento visual que estava sendo 
colocado em prática.

Para finalizar e enriquecer ainda mais esse per-
curso, os estudantes realizaram um Estudo do 
Meio ao MAC - Museu de Arte Contemporânea 
de São Paulo, que inclui, em seu rico acervo, al-
gumas das obras apresentadas em sala de aula, 
dando maior significado e sentido aos conheci-
mentos desenvolvidos, aguçando e ampliando, 
significativamente, o olhar e o fazer artístico dos 
estudantes. #

Professoras do 2º Ano 

É possível relacionar diferentes conhecimen-
tos e habilidades à arte, construindo junto aos 
estudantes uma aprendizagem significativa e 
muito prazerosa!

Ensino Fundamental I
2º ano
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Na busca de compreender o lugar de 
vivência e sua história, as turmas do 3º ano par-
ticiparam de um estudo do meio pelo bairro de 
Moema no qual puderam conhecer a história 
de um bairro que, um dia, foi parte da periferia 
da cidade e, na atualidade, se transformou num 
local emblemático do progresso e das transfor-
mações da cidade de São Paulo.

Durante o trajeto realizado de ônibus, com as 
professoras e equipe de monitores especializa-
dos, os estudantes observaram as avenidas que 

representam os limites do bairro, os tipos de 
moradia, a grande variedade de comércios e al-
guns serviços públicos oferecidos, como escolas 
municipais e estaduais, posto de saúde e os cor-
reios.

Ao longo do percurso, as crianças reconheceram 
os vestígios de tempos antigos ainda dispersos 
pelo bairro, como a pequena vila de casas gemi-
nadas da Rua Normandia que, antigamente, 
serviam de moradia para os trabalhadores das 
ferrovias construídas na região. Ou, uma das 
primeiras lojas do bairro, inaugurada em 1938, 
chamada “Calçados Eurico”, especializada em 
calçados com tamanhos especiais, localizada na 
Avenida Jandira.

Visitaram a estação Moema de metrô e obser-
varam o meio de transporte que permite uma 
conexão rápida com outras zonas do município. 
Em seguida, os estudantes reencontraram, na 
história da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
as origens do Consa e sua importância para o 
bairro. Também revelaram a sensibilidade para 
entrar em contato com o universo religioso, de 
forma respeitosa, introspectiva e alegre.

Uma experiência significativa, com lições de ci-
dadania e de convivência que se aprendem na 
vida cotidiana! #

Professoras do 3º ano

Ensino Fundamental I
3º ano
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No 4º ano, os estudantes vivenciaram 
uma sequência de atividades sobre a cidade de 
São Paulo em diversos componentes curriculares 
dentre eles, o trabalho com as linguagens artís-
ticas e as possibilidades de desvendar como as 
Artes retratam a metrópole.

Inicialmente, o objeto de estudo foi o desen-
volvimento da nossa capital, a transformação 
de um pequeno colégio em uma imensa cidade. 
Aprenderam sobre a sua fundação, realizaram 
um Estudo do Meio ao Centro Histórico e obser-
varam as transformações ocorridas na paisagem, 
identificando o que permaneceu e o que mudou, 
desde sua formação e as primeiras construções, 
até os dias atuais.

Envolvidos com os aspectos históricos, perce-
beram que há outros aspectos muito significa-
tivos que podem ser observados por meio da 
Arte. Como não se encantar com a arquitetura 
do Pátio do Colégio, da Estação da Luz ou da 
Pinacoteca? Perceberam diferentes épocas nos 
estilos da construção do Centro Histórico, região 
que abarca a maior parte das transformações da 
cidade.

Ensino Fundamental I
4º ano

E na visita à Pinacoteca... Quantas histórias guar-
dadas naqueles quadros... A vida no campo, o 
início dos povoados, o trabalho dos escravos e 
trabalhadores livres, as construções, as roupas 
usadas... Viram como as pinturas são documen-
tos históricos importantes! A partir desta vivên-
cia, os estudos sobre documentação histórica re-
alizados, no início do ano, fizeram mais sentido...

Ao buscar a diversidade de linguagens artísticas 
para explorar as características de São Paulo, o 
origami também foi uma linguagem abordada 
para ajudar os estudantes na capacidade de 
concentração, no desenvolvimento da visão es-
pacial e no estímulo à criatividade. Aproveitando 
a temática da cidade de São Paulo, produziram 
uma dobradura de carro e, para ela, desenvol-
veram um cenário inspirado em nossa paisagem 
urbana.

Foram, então, em busca de outras fontes: músi-
cas e esculturas que marcaram épocas e contam 
acontecimentos de destaque para a cidade.

Observando a paisagem que se transformou ao 
longo dos anos, encontraram diferentes formas 
de arte de rua, dentre elas o grafite, que deixa a 
cidade mais colorida e contemporânea.

Foi um percurso e tanto pela Arte, que ajudou 
nossos estudantes a conhecerem e valorizarem 
ainda mais a nossa história e o nosso lugar de 
viver! Lugar que precisa ser amado e respeitado 
por ser a casa de milhões de brasileiros e es-
trangeiros, que o tornaram singular e, ao mesmo 
tempo, múltiplo, desafiador, por isso tão intenso 
e belo sob muitos pontos de vista. #

Professoras do 4º ano

Ao estudar a história da cidade em que se 
vive, os estudantes conseguem compreender 
melhor o mundo à sua volta, além de  
refletirem sobre os aspectos que compõem  
a arte e cultura local.
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Ensino Fundamental I
5º ano

uma oportunidade
de compartilhar viagens!

Cada livro esconde, em suas páginas, um 
mundo completamente novo. Um livro é 
um passaporte para sair de casa e passear 

por outros mundos, descobrir lugares inéditos, 
percorrer caminhos diferentes e conhecer per-
sonagens especiais. Quando a história termina 
e voltamos para casa, guardamos memórias tão 
reconfortantes quanto chocolate quente num 
dia frio.

Diante desse encantamento, em meio a um 
cenário em que os livros estão perdendo seu 
espaço para a realidade digital, o projeto Pas-
saporte Literário veio resgatar a importância e o 
prazer de tê-los em mãos, viajar com eles, des-
frutar de sua companhia. E frente à necessidade 
de levar às crianças das unidades da Associação 
Cultural Franciscana - ACF a oportunidade da 
leitura e de todo aprendizado nela inserido, os 
estudantes foram convidados a procurar por 
aqueles livros esquecidos na estante, nos armá-

rios e darem a chance de uma criança ou jovem 
viajar com eles!

Todo o processo foi realizado pelos estudantes, 
que pensaram na divulgação da campanha por 
cartazes, fotos para o Momento de Espirituali-
dade e visita às turmas da Educação Infantil. Eles 
também decoraram as caixas para a coleta dos 
livros, foram responsáveis pela organização dos 
livros arrecadados e tabulação dos dados!

Durante cada etapa, desde o encantamento pelo 
assunto à atuação em si, os estudantes se enga-
jaram nesse projeto, mobilizando muitas famílias 
a transformarem vidas pelo nobre ato da doação. 
E o resultado foi emocionante! O Projeto Pas-
saporte Literário mobilizou toda a comuni-
dade Consa, que doou um total de 2595 livros 
em ótimo estado! Os livros foram separados e 
distribuídos entre as unidades da Associação 
Cultura Franciscana – ACF, dentre elas, o Colé-

gio Franciscano Santo Inácio, localizado em 
Baependi – MG, duas Unidades Filantrópi-
cas, o Colégio Franciscano Santa Clara em 
Embu Guaçu - SP, o Colégio Franciscano 
Santa Isabel, no Jardim São Luis - SP, e a 
creche que é conveniada com a prefeitura, 
o CEI Lar Maria Albertina, no Jardim São 
Luis - SP.

Essas doações possibilitaram a esses es-
tudantes o acesso a novas experiências, 
conhecimentos e ao fascínio e transfor-
mação que a literatura proporciona.

Com o projeto Passaporte Literário, os estudantes do 5º ano protagonizaram uma ação social 
em que proporcionaram “viagens literárias” incríveis aos estudantes das unidades educacio-
nais e filantrópicas da ACF - Associação Cultura Franciscana.
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Ensino Fundamental I
5º ano

E para carimbar esse Passaporte de 
forma permanente na memória de 
nossas crianças, foi celebrada uma 
cerimônia oficial para entrega dos 
livros no Teatro Consa, na qual os 
estudantes do 5º ano perceberam a 
magnitude de sua ação.

Iniciando com as palavras de reco-
nhecimento da Ir. Priscilla Rossetto, 
diretora do Consa, e da Orientadora 
Pedagógica, Ana Lucia Rodrigues 
dos Santos, os estudantes do 5º ano 
leram o poema “Dentro do livro”, de 
Ricardo Azevedo. Após esse mo-
mento, um livro foi entregue pelas 
crianças às diretoras dos Colégios 
beneficiados, simbolizando os di-
versos exemplares que foram doa-
dos às unidades. O evento foi fina-
lizado, em meio a muitos sorrisos e 
algumas lágrimas, com uma apre-
sentação musical emocionante dos 
estudantes do Colégio Franciscano 
Santa Isabel. #

Professoras, estudantes do 5º ano 
e os desejos incontáveis de muitas 
leituras fascinantes para todos os 

leitores da Revista Consa.

“E penso que o meu mundo seria muito pobre, 
se em mim não estivessem os livros que li e amei. 
Pois, se não sabem, somente as coisas amadas são 
guardadas na memória poética, lugar da beleza. 

Aquilo que a memória amou fica eterno,
tal como o disse a Adélia Prado, amiga querida. 

Os livros que amo não me deixam.
Caminham comigo”.

Rubem Alves

Acima, estudantes do Colégio Franciscano Santo Inácio, 
uma das unidades beneficiadas, pelas doações, agradecem 
aos livros recebidos.
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Integral e Semi
Infantil 1, 2 e 3

ESCOLA
espaço de interação

Brincadeiras e espaços estimulantes e 
interativos proporcionam à criança um 
ambiente repleto de estímulos, aprendi-
zagem e amizade.

Professoras do Infantil 1, 2 e 3 do Semi-Integral
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Quando pensamos na palavra brin-
car, não imaginamos o benefício que esse ato 
propicia às crianças. É durante as brincadeiras 
que possibilitamos seu aprendizado, autonomia 
e criatividade.

Brincar é um ação própria da criança, que ocorre 
mesmo sem intencionalidade. Os estímulos, que 
são oferecidos com brincadeiras lúdicas e jogos, 
fazem desses momentos um facilitador das 
relações sociais entre as crianças, criando víncu-
los de amizade e afetividade, adquirindo novos 
conhecimentos sobre si e sobre o mundo ao seu 
redor, tornando a permanência no Colégio uma 
experiência única e enriquecedora.

Ao introduzir uma criança no mundo das brin-
cadeiras, oportunizamos momentos lúdicos que 
influenciam em seu desenvolvimento emocional 
e, ao mesmo tempo, incentivamos o uso da ima-
ginação. Esse ato permeia a vida da criança até 
atingir a adolescência, portanto, possui grande 
valor, durante esse ciclo de desenvolvimento. 
Para proporcionar momentos significativos, o 
Infantil 1, 2 e 3 Integral e Semi-Integral aposta 
na interação entre faixas etárias e na exploração 
dos ambientes escolares, como grandes aliados.

Integral e Semi
Infantil 1, 2 e 3

Apostar na exploração dos espaços do Colégio, é 
um grande diferencial e traz uma riqueza imen-
sa de situações, nas quais os aprendizes passam 
a fazer parte deles, conhecendo não só o que 
oferecem, mas também, despertando a confian-
ça de se sentirem parte do todo. Os ambientes 
visitados favorecem a socialização entre os gru-
pos, despertando para experiências variadas e 
ricas de sensações. Juntos exploram, descobrem 
e divertem-se.

Enfatiza-se que, cada criança é única e apresenta 
uma maneira singular de se expressar, relacio-
nar-se com os outros, manifestar seus desejos 
e preferências. Portanto, conhecer suas particu-
laridades é condição para o planejamento das 
brincadeiras, de modo que a interação entre os 
grupos ocorra de maneira natural e favorável. #

A criança,
mesmo em grupo, 

é vista
como única.
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Ao entrar na escola, a criança se 
depara com um ambiente rico em pos-
sibilidades de exploração do mundo que 
a rodeia, de novos conhecimentos, de 
novas conquistas e maneiras diferentes de 
relacionar-se consigo e com os demais.

Os estudantes do Infantil 1, 2 e 3 do Inte-
gral e Infantil 1 e 2 do Semi-Integral, par-
ticiparam de uma Sequência de Atividades 
Sensoriais, “DESCOBRINDO SENSAÇÕES”.  
Essa Sequência proporcionou momentos 
repletos de descobertas e aprendizagens 
que, por meio de atividades e vivências, 
exploraram as suas capacidades per-
ceptivas: tato, visão, audição, paladar e 
olfato, utilizando objetos do cotidiano e 
diferentes recursos: brinquedos, alimen-
tos, elementos da natureza, fotos, vídeos, 
músicas, dentre outros.

Por meio da atividade da caixa surpresa, 
os estudantes sentiram cheiros, tatearam 
e ouviram barulhos distintos com os 
objetos ali guardados, tais como: fru-
tas, esponja, algodão, lixa d’água, papel 
celofane, lanterna, dentre outros. Além 
de manuseá-los, puderam utilizá-los na 
criação de suas produções artísticas e em 
novas brincadeiras. #

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

Integral e Semi
Infantil 1, 2 e 3
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O desenvolvimento de crianças nessa faixa etária 
ocorre constantemente, e os estudantes nos sur-
preendem dia a dia com atitudes e avanços na 
fala, na socialização, ao superarem os desafios 
oferecidos durante as propostas. Valorizar to-
das as etapas e estimulá-los, dedicando tempo 
a eles, com propostas que vão além da sala de  
aula, oportuniza a integração com o meio, tor-
nando-os indivíduos pertencentes ao grupo, 
evoluindo com seus pares, de forma saudável e 
feliz. #

Professoras do Infantil 3
Integral e Semi-Integral

Integral e Semi
Infantil 3

A autonomia na Educação Infan-
til é um aspecto fundamental para garantir o 
desenvolvimento saudável das crianças. Superar 
os desafios do dia a dia se mostra essencial para 
os estudantes adquirirem maior segurança em si 
mesmos e capacidades que lhes permitem um 
controle motor e verbal mais eficaz.

A rotina escolar conta com evoluções e des-
cobertas significativas para cada faixa etária, que 
são vivenciadas com muito empenho, res- 
peito, entusiasmo e alegria por todos, se-
jam crianças ou educadores!

O segundo semestre do Infantil 3 do Inte-
gral e Semi-Integral é marcado por novas 
experiências e procedimentos que fazem 
com que as crianças tornem-se cada vez 
mais autônomas. Uma das mais espera-
das e especiais para a nossa rotina é a 
introdução do uso do garfo durante as 
refeições. Nesse processo, os estudantes, 
aos poucos, vão adquirindo a capacidade 
de utilizá-lo de forma correta e segura.

27

A rotina escolar conta com evoluções
e descobertas significativas

para cada faixa etária!
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Espera-se que toda criança se torne um adulto inde-
pendente. Para isso é necessário começar o aprendizado desde 
cedo, construindo e incorporando em sua vida hábitos diários de 
higiene e organização, que geram aprendizagens significativas 
para o desenvolvimento de sua autoconfiança, autoestima e senso 
de responsabilidade, contribuindo, assim, para sua formação pes-
soal e social.

Cotidianamente, com as orientações e incentivos das professo-
ras, os estudantes do Infantil 4 responsabilizam-se por realizar al-
guns procedimentos como, por exemplo: arrumar a mochila, tirar 
a agenda da mala e colocá-la na mesa da professora, encher sua 
garrafa de água, cuidar da nécessaire de higiene, escovar os dentes, lavar as mãos e descartar os 
alimentos no lixo, colocar suas meias e calçados, ajudar na organização dos pertences da sala, en-

tre outros, apropriando-se do “fazer por si”, em busca de 
sua independência, desenvolvendo a confiança em suas 
potencialidades.

Essas pequenas responsabilidades, caracterizadas nessa 
fase do desenvolvimento infantil, refletirão ao longo da 
vida escolar e social do estudante. No decorrer de seu 
ciclo evolutivo, a criança demonstrará, com isso, a capaci-
dade de organizar seus estudos, buscar fontes, autores, 
pesquisas, dados e exercícios que lhe auxiliem no estudo.  
Um indivíduo autônomo possui, assim, maiores chances 
de aprendizado e construção de conhecimento. #

Professoras do Infantil 4
Integral e Semi-Integral

Integral e Semi
Infantil 4

“O conhecimento é o produto da interação 
entre a pessoa e o meio, mas o meio entendido 
como algo social e cultural, não apenas físico”.

(Vygotsky)

A construção da autonomia
Acompanhar o desevolvimento dos pequenos é uma alegria! A contrução da autonomia se 
faz no dia a dia, com estímulos cuidadosamente pensados e adaptados à faixa etária. Confira.
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Integral e Semi
Infantil 5
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A arte e seus elementos estão presentes 
no cotidiano dos adultos e crianças. Apesar de 
não perceberem, tudo que os cerca é arte. Des-
de cedo, entramos em contato com diferentes 
figuras, cores e formas na natureza que estão 
aparentes seja nos objetos, nas construções, ou 
até mesmo nos alimentos.

Pensando na importância da arte na formação 
integral da criança, o Infantil 5 proporciona aos 
estudantes conhecer biografias e obras de artis-
tas renomados, que utilizam diversos métodos 
de produção. Dessa forma, são inspirados pe-
las técnicas presentes nessas obras e 
desenvolvem atividades que contribuem 
com a expansão do repertório artístico.  
Em algumas situações, dispensam o uso de pin-
céis e outras ferramentas, utilizam os pés e as 
mãos, como instrumentos de exploração, reve-
lando a sensibilidade e o cuidado de cada um na 
realização de suas produções.

Por meio dessas experiências, as crianças desco-
brem além de técnicas, novas possibilidades de 
compor cores, formatos e diversos suportes, pos-
sibilitando a construção de um olhar diferenciado 
e reflexivo sobre suas composições. #

Professoras do Infantil 5
Integral e Semi-Integral

“O ambiente social da criança codetermina a sua existência e fornece 
o primeiro meio de satisfação das suas necessidades.”

Henri Wallon
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Com a intenção de auxiliar os es-
tudantes do 1º ano no processo de alfabetização, 
foi desenvolvida, pelas professoras do Integral e 
Semi-Integral, uma sequência de atividades vin-
culadas ao livro “Alfabeto Escalafobético”, dos 
autores Claudio Fragata e Raquel Matsushita.

Na obra, os escritores apresentam cada uma das 
letras por meio de um pequeno poema, dando-
lhes, assim sentido e destaque. Além desse re-
curso, o poema recebe uma ilustração que se 
relaciona com a letra ou até mesmo forma o 
próprio alfabeto. Um livro simples, mas cheio 
de aprendizagem, que auxilia os estudantes, de 
forma lúdica e divertida, a construir o significado 
da escrita das palavras e rimas, tendo em vista a 
importância das letras, um conhecimento funda-
mental para ampliar a autonomia dos estudantes 
rumo à conquista da escrita convencional.

Nesse sentido, a rotina do Integral e Semi-Inte-
gral possibilita aos estudantes a organização e o 
aprofundamento de seus estudos; proporciona 
práticas que favorecem novos aprendizados, 
com o planejamento de significativas atividades 
complementares.

O currículo desse segmento oferece uma 
proposta que privilegia a contextualização e a 
problematização dos conhecimentos escolares e 
valoriza o desenvolvimento de Projetos que ins-
tigam a curiosidade e a aprendizagem dos es-
tudantes, por meio da pesquisa, da investigação, 
da resolução de problemas, do aperfeiçoamento 
da leitura e da escrita.

Um percurso que considera o protagonismo dos 
estudantes, ao convidá-los a buscar soluções e 
significar seus conhecimentos prévios com inda-
gações e o contato com materiais que propor-
cionam e disponibilizam repertório para a busca 
do saber, fortalecendo o aprender escolar em 
todas as nuances do desenvolvimento integral 
dos pequenos aprendizes.

Foi encantador vivenciar essa trajetória “esca-
lafabética” com as crianças e, divertidamente, 
potencializar habilidades essenciais tanto para 
formação acadêmica, quanto para integração 
socioemocional de cada uma delas! #

Professoras do 1º ano
Integral e Semi-Integral

Integral e Semi
1º ano

Por meio da utilização de livros infantis, as letras são apresentadas aos estudantes que sim-
bolizam os significados com as histórias e aumentam o vocabulário. Com a carga estendida do 
curso Integral e Semi essa aprendizagem é apronfundada.
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Antonie de Saint-Exupéry, ao es-
crever sua tão delicada obra O Pequeno Prínci-
pe, coloca em questão a sensibilidade humana e 
suas mudanças no decorrer dos anos: o olhar de 
uma criança, inocente, despido de preconceitos 
e de todo o endurecimento que a experiência 
traz aos adultos, procura sempre enxergar um 
pouquinho de magia e ternura em situações de 
seu cotidiano.

Os estudantes do 2º ano, dos cursos Integral e 
Semi-Integral são, frequentemente, incentiva-
dos ao prazer da leitura, atividade capaz de nos 
permitir percorrer novos caminhos e vivenciar 
experiências das mais diversas. Como cita Franz 
Kafka, “Um livro tem de ser o machado que rompe 
o oceano congelado que habita dentro de nós”¹, 
e assim, por meio de rodas de leitura compar-
tilhadas, os estudantes adentraram na história 
mágica e tocante do Pequeno Príncipe, tomando 
conhecimento dos diferentes mundos e perso-
nagens nela presentes, sob os olhos de um ser 
misterioso, envolto da sensibilidade e inocência 
de uma criança, que questiona a todos sobre es-
sas “coisas” de adultos, incompreensíveis para 
ele.

A fim de fazer com que a leitura se tornasse 
mais atrativa, valorizando também a literatura 
infanto-juvenil brasileira, foi utilizada, durante o 
projeto, a adaptação de Maurício de Souza, cujo 
livro contém lindas e vibrantes ilustrações com a 

¹ Citação de Franz Kafka no livro História da Leitura, de Steven Roger Fischer (2006).
² Filósofo, teórico da cultura européia e das artes, um dos maiores pesquisadores e referência sobre a 
linguagem humana.

Turma da Mônica, personagens conhecidos pe-
las crianças e que encantam todas as gerações.

No início do projeto, os estudantes conhece-
ram ambos os autores em questão: Antonie de 
Saint-Exupéry, escritor de O Pequeno Príncipe e 
Maurício de Souza, responsável pela adaptação. 
Conhecer os autores foi essencial para que desco-
brissem que, por trás de qualquer livro, sempre 
há alguém que deseja contar uma história, como 
proposto pelo teórico russo Mikhail Bakhtin², e 
isso tornou a apreciação da obra ainda mais en-
riquecedora!

Após a leitura completa do livro, as crianças 
foram convidadas a fazer uso de suas mais po-
derosas ferramentas: a criatividade e a imagi-
nação e, com essas, dar origem aos seus pró-
prios planetas, colocando neles tudo aquilo que 
as cativa. Com muitas cores, magia e inocência, 
cada turma foi capaz de construir um universo 
totalmente novo nos corredores do Colégio, para 
apreciação e deleite de todos os estudantes, pais 
e funcionários. #

Professoras do 2º ano
Integral e Semi-Integral

Integral e Semi
2º ano

“As crianças precisam ter muita 
paciência com os adultos.” 
(Antoine de Saint-Exupéry)

REVISTA D
O

 CO
N

SA 2019



RE
VI

ST
A 

D
O

 C
O

N
SA

 2
01

9

32

Segundo Piaget (1896-1980), va-
lores são investimentos afetivos que estão liga-
dos a emoções, sejam essas positivas ou negati-
vas. Educar para os valores, é transmitir conceitos 
e práticas que irão contribuir para o processo de 
construção da cidadania.

A escola tem um papel importante na formação 
social e moral dos estudantes, atuando como 
transmissora de normas e valores que irão nor-
tear suas escolhas e prepará-los para viver co-
letivamente. É nesse ambiente que a criança 
vivencia experiências sociais, tais como: fazer 
amizades, aprender a ouvir e respeitar diferentes 
opiniões e culturas, lidar com o acerto e o erro, 
dentre tantas ou-tras situações que se apresen-
tam no cotidiano da sala de aula.

Os 3º anos Integral e Semi-Integral, desenvol-
veram um projeto baseado no livro “Tenho  
monstros na barriga” da autora Tonia Casarin. 
Esse livro conta a história de Marcelo, um menino 
que sente “várias coisas” na barriga e não sabe 
o que significa. Quando descobre que são sen-
timentos, Marcelo resolve chamá-los de mons-
trinhos. Ao longo das histórias, o menino narra 
os seus sentimentos e mostra oito monstrinhos: 
Alegria, Tristeza, Raiva, Medo, Coragem, Curiosi-
dade, Orgulho e Ciúmes. Após a leitura, as pro-
fessoras oportunizaram momentos de atividades 
lúdicas, rodas de conversas, dinâmicas, brinca-
deiras, entre outros, preparados especialmente 

para que a os estudantes percebessem e iden-
tificassem suas emoções e pudessem, com isso, 
desenvolver um repertório de possibilidades 
saudáveis de solução para seus desafios diários.

Disponibilizar um espaço, dentro da rotina es-
colar, no qual o estudante possa lidar com suas 
emoções, descobrir seus sentimentos, expressar-
se, conhecer o que o outro sente e compartilhar 
momentos comuns, traz para o estudante uma 
organização interna maior, ajuda no despertar 
da maturidade, em relação aos relacionamentos 
pessoais, tão importantes nas relações humanas, 
tornando a convivência entre os pares, mais 
tranquila e rica de vivências positivas. #

Professoras do 3º ano
Integral e Semi-Integral

Integral e Semi
3º ano

Reconhecer as emoções é primordial na criança em formação e, por 
isso, os estudantes do Integral e Semi participaram de uma atividade 
lúdica e reflexiva. Confira!
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Integral e Semi
4º ano

tal, folha de sulfite e lápis de cor, os estudantes 
realizaram a releitura criando um desenho mági-
co que mudava de cor conforme era movimen-
tado para cima e para baixo.

Além disso, pensando que muitas das obras de 
Van Gogh foram autorretratos, apresentamos 
essa modalidade de pintura para os estudantes 
e, numa sala de espelhos, utilizando materiais 
como papel Canson A4, lápis de cor, canetinhas 
ou giz de cera, cada estudante foi convidado a 
se observar, reparar detalhes físicos e fazer seu 
autorretrato.

Finalizando a sequência, conversamos com os 
estudantes sobre o quanto o artista Kandinsky 
acreditava que as cores, assim como a música, 
eram uma maneira de expressar seus sentimen-
tos. Dessa forma, cada estudante escolheu seis 
cores que expressavam melhor seus sentimen-
tos e as combinaram da maneira que desejaram 
para fazer a releitura da obra “Quadrados com 
círculos concêntricos”.

Foi um momento muito rico de trocas e aprendi-
zagens, que despertou nos estudantes a sensi-
bilidade pela Arte, a curiosidade por suas carac-
terísticas artísticas, que também os inspiraram 
em suas obras. #

Professoras do 4º ano
Integral e Semi-Integral

A biografia é uma palavra de origem 
grega formada por “bio” que quer dizer vida e 
“grafia”, que significa escrita. Portanto, nada 
mais é que a escrita sobre a vida de uma pes-
soa. Ao ler a biografia de uma pessoa, podemos 
conhecer os fatos mais importantes da vida dela. 
Pensando nisso, utilizamos esse gênero textual 
para desenvolver uma sequência de atividades 
de Artes com os estudantes do 4º ano do Inte-
gral e Semi-Integral. 

Selecionamos a biografia de três pintores fa-
mosos que tiveram contribuições relevantes para 
a sociedade como um todo, são eles: Tarsila do 
Amaral, Vincent Van Gogh e Wassily Kandinsky.

A cada semana, realizamos a leitura de um dos 
livros da coleção “Grandes Pintores para crian-
ças”. Apresentamos aos estudantes suas grandes 
obras, fazendo uma leitura formal, observando 
formas, planos e cores utilizadas. Além de ques-
tionar o que ela poderia estar representando 
ou, qual mensagem estaria tentando transmitir,  
os estimulamos refletirem sobre as criações,  
ideias e concepções utilizadas na época que 
foram criadas.

Após conversar sobre esses aspectos, utiliza-
mos as obras apresentadas para desenvolver 
releituras com diferentes técnicas artísticas. Por 
exemplo, com as obras “Manacá” e “A Cuca” da 
pintora Tarsila do Amaral, utilizando papel vege-

A ARTE POR MEIO DAS
BIOGRAFIAS  

É importante identificar as diferentes possibilidades de expressar a criatividade, de tra-
balhar o lúdico e de aprender de maneira signifitiva. 
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Durante a rotina do Integral e Semi-integral , 
planejamos ações que unem o lúdico com o teórico, apresentam 
aos estudantes vivências e experiências concretas relacionadas 
com os conteúdos aprendidos nos livros escolares.

Unindo a técnica do Origami com o estudo de Geografia, os 
estudantes do 4º ano realizaram a construção da Rosa Dos Ven-
tos. Um instrumento de localização geográfica, utilizado para 
auxiliar a direção de determinado corpo ou objeto em relação a 
outro. É formada pelos pontos cardeais e colaterais. Esse termo 
“Rosa dos Ventos”, foi criado devido à semelhança da rosa com 
o desenho dos pontos cardeais, presentes nas bússolas, que 
lembram as pétalas de uma flor.

Os  estudantes foram desafiados, em diferentes áreas de co-
nhecimento, buscar pelo saber, de forma criativa e inovadora. 
Assim, ofertar possibilidades de atividades diferenciadas, unidas 
com os conteúdos abordados nas aulas do Regular, trazem pos-
sibilidades de um aprendizado mais sistemático e interessante, 
despertando-os para a investigação e novos saberes. #

Professoras do 4º ano
Integral e Semi-Integral
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Integral e Semi
4º ano
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A tarefa de estudar no 5º ano é exigente e 
demanda comprometimento, organização e dedicação, 
por parte dos estudantes. Por isso, nos períodos Inte-
gral e Semi-integral, os estudos diários são considera-
dos tão importantes para a retomada dos conteúdos 
desenvolvidos no período Regular.

Durante os momentos de lição de casa e estudos, os 
estudantes contam com o apoio das professoras, na 
resolução de suas dúvidas e no aprofundamento dos 
conteúdos. Para tal, são proporcionadas atividades 
diferenciadas, explorando outros ambientes do Colé-
gio, além da sala de aula e utilizando recursos peda-
gógicos, como: atividades artísticas, jogos, brincadei-
ras, informática, entre outros.

Dessa forma, a ludicidade e os trabalhos em grupo são 
desafiadores e motivadores, de modo que os educan-
dos possam produzir e resolver situações provocativas, 
favorecendo o aprendizado, o entrosamento entre os 
pares e tornando a rotina diária mais rica e agradável. #

Professoras do 5º ano
Integral e Semi-Integral

Integral e Semi
5º ano

ESTUDAR
é preciso!

Os estudos diários são considerados 
tão importantes para a retomada dos 
conteúdos desenvolvidos.
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Professoras do 6º ao 9º ano
Integral e Semi-Integral 

“Na convivência, o tempo não importa. 
Se for um minuto, uma hora, uma vida. 

O que importa é o que ficou deste 
minuto, desta hora, desta vida.”

Mario Quintana

Integral e Semi
6º ao 9º ano

As professoras do Integral e Semi-
Integral desenvolveram momentos de re-
flexão, dentro da rotina, oportunizando vivências 
intensas e de troca constante entre os estudantes 
e os professores, situações estas que serão lem-
bradas e terão significado para cada um, dentro 
de seu tempo, ao longo de suas vidas.

A Pastoral do Consa, juntamente com a equipe 
do 6º ao 9º ano do Integral e Semi-Integral, or-
ganizou o encontro do Plano 
Convivência, que foi mediado 
pela equipe e favoreceu re-
flexões construtivas, sociali-
zação, fraternidade e ação dos 
próprios estudantes.

Para isso, foi reservado um mo-
mento com dinâmicas diferen-
ciadas para que os estudantes 
compartilhassem suas ex-
periências e dialogassem, ex-
pressando suas opiniões, dúvi-
das e angústias da faixa etária 
e da vivência diária, de maneira 
responsável e crítica.

A preocupação com o aprendizado, no Consa, 
vai além do conteúdo pedagógico e sistemático. 
Diariamente, nas vivências pessoais e em grupo, 
nos ambientes comuns da escola, os períodos 
Integral e Semi-integral oportunizam aos es-
tudantes, por meio de um currículo organizado 
de atividades, o acompanhamento das lições e 

estudos. O diferencial, nesses momentos, é tam-
bém auxiliá-los na formação socioemocional, 
visando o desenvolvimento de seres humanos 
mais confiantes, capazes de compreender seus 
limites, sua responsabilidade em relação a si e ao 
outro, tornando a convivência com seus pares e 
professores, em momentos especiais de cresci-
mento. #
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Ao longo do ano a Equipe Nutriconsa organiza al-
moços temáticos com decorações diferenciadas e culinária 
típica. Dessa forma, os estudantes do Integral e Semi-Inte-
gral entram em contato com um ambiente especialmente 
preparado, degustam pratos inspirados na temática, de-
senvolvendo sua imaginação, além de aprenderem sobre 
o tema e ampliarem seus conhecimentos culinários. #

Celi Rosaine Ortega de Souza – Nutricionista do Consa

Integral e Semi
Nutriconsa
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Estudantes, professoras e colaboradores do Colégio se 
uniram, como as princesas da história, e decidiram montar essa peça tão 
divertida. A interação entre adultos, adolescentes e crianças trouxe um 
grande aprendizado. Com dedicação e trabalho em grupo, ensaiaram, 
criaram os figurinos, maquiagens, cenários, tudo pensado e produzido 
por eles, para divertir e alegrar o Curso de Férias! Foi um sucesso!

No Consa, os estudantes são estimulados a desenvolverem a autono-
mia e a iniciativa pela busca do conhecimento. Proporcionar momentos 
como esse, no qual as professoras possam trocar, na prática, saberes, 
ideias e experiências com os es-
tudantes, traz oportunidades de 
fortalecimento da segurança, 
confiança e capacidade em si 
mesmos, formando indivíduos 
protagonistas de suas vidas. 
Que venham mais momentos 
como esse, nos quais a união e 
a dedicação, façam a diferença 
na vida das pessoas que aqui 
convivem!

Cristiane Barboza Moura
Orientadora Educacional
Integral e Semi-integral

Integral e Semi
Curso de Férias

“Um grande mistério foi o sumiço da princesa 
Feiurinha! Como sua história não é muito  

conhecida pelas crianças, ela corre o risco de ser 
esquecida para sempre. Mas, para que isso não 

aconteça, todas as princesas encantadas e seu fiel 
lacaio se juntaram para salvar a princesinha.”

(autor: Pedro Bandeira)

Ludicidade e
atividades diferenciadas
garantem a diversão dos

estudantes do Integral e Semi
no mês de julho!
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  ensino de Língua Inglesa no Consa vem 
sendo constantemente aprimorado. Nossa proposta foi elabo-
rada em uma perspectiva processual e se caracteriza pelo pro-
tagonismo e pelo compromisso da Instituição com a formação 
sólida de seus profissionais e de seus estudantes. Para isso, o 
projeto curricular desse idioma se alinha com os outros compo-
nentes curriculares da área de Linguagens do Colégio, ao pro-
jetar trabalhos na excelência acadêmica, tanto pela inovação 
proposta, como pelos resultados obtidos.

Dessa forma, na etapa da Educação Infantil até o 3º ano, propõe-
se a imersão em contextos de aquisição, nos quais as atividades 
sociais desempenhadas na e por meio da Língua Inglesa têm 
primazia com relação ao desenvolvimento da competência lin-
guística propriamente dita. Em outras palavras, nessa etapa são 
priorizadas atividades nas quais os estudantes e os professores 
se envolvem em contação de histórias, brincadeiras, projetos 
e dramatizações que propiciam um contexto de aquisição do 
idioma.

a Língua Inglesa da Educação Infantil aos Exames da Cambridge English

WE DO
SPEAK 
ENGLISH

O 
Por Claudia Lima, Mestra Orientadora de Linguagens e Códigos e Professora

40

Matéria de Capa
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Matéria de Capa

Na Educação Infantil, promove-se um ambiente 
em que as interações ocorrem em Língua Inglesa 
e desenvolvem, tanto a compreensão oral quan-
to a fala espontânea das crianças. O idioma é 
utilizado com naturalidade ao oferecer vivências 
significativas como rodas de história, brincadei-
ras dentro e fora da sala de aula, cantigas e rimas, 
atividades sensoriais e manuais, aproximando 
essa experiência de aprendizagem ao processo 
de aquisição da língua materna. Nas séries ini-
ciais do Ensino Fundamental, a linguagem ver-
bal escrita é incorporada paulatinamente à ro-
tina das aulas, contribuindo para que as crianças  
construam seu próprio universo cultural e lin-
guístico em inglês, fazendo associações a partir 
do repertório oral desenvolvido até então.

A partir do 4º ano, com o aumento da carga 
horária para três aulas semanais, o aprender a 
aprender fica em evidência. Busca-se, então, o 
equilíbrio entre o trabalho com a oralidade e 
com a linguagem verbal escrita por meio de se-
quências didáticas estruturadas que convidam 
os estudantes a estabelecerem relações entre a 
Língua Inglesa aprendida na escola e aquela que 
tem circulação social, ou seja, enfatiza-se o tra-
balho com textos autênticos como filmes, músi-
cas, artigos de jornal e de revista, e textos multi-
mídia que circulam na internet. Desse modo, as 
dimensões formativa e cultural da aprendizagem 
de uma língua estrangeira ganham contornos 
definidos e inserem o estudante em uma tra-
jetória de autonomia que possibilite o aprender 
a aprender na escola para aproveitar e otimizar 
as oportunidades de aprendizagem existentes 
fora da escola.

A partir do 8º ano, as turmas são divididas em 
dois grupos menores e inaugura-se um novo 
momento na aprendizagem. Os conhecimentos 
básicos da Língua Inglesa que permitem ao es-
tudante lidar com várias situações concretas de 
comunicação já estão consolidados e inicia-se 
um processo de retomada e de aprofundamen-
to, tanto dos conteúdos linguísticos quanto das 
habilidades comunicativas, de interação oral e 
de interação escrita.

As sequências didáticas propostas fomentam o 
engajamento dos estudantes em situações de 
produção colaborativas, bem como aquelas, nas 
quais possam construir um posicionamento mais 
crítico com relação àquilo que leem e ouvem.

No Ensino Médio, fecha-se um ciclo que coloca 
o estudante na condição de usuário indepen-
dente. Isso significa dizer que ele adquiriu e de-
senvolveu conhecimentos e habilidades que lhe 
permitem engajar-se, com autonomia, em inte-
rações orais e escritas em inglês. As sequências 
didáticas desse segmento focalizam a mobili-
zação de conhecimentos que possibilitem es-
tabelecer relações intra e intertextuais e intra e 
interculturais, capacidade fundamental para que 
o estudante tenha segurança para dar continui-
dade a seus estudos no nível superior.

Além disso, a fim de garantirmos que nossos 
estudantes atingirão os resultados esperados, 
a partir do 6º ano do Ensino Funda-
mental, há a aplicação dos simulados 
dos Exames da Cambridge English. 
Esse acompanhamento criterioso tem duas fun-
ções complementares: a primeira é permitir ao 
estudante que se autoavalie e reconheça sua 
proficiência a partir de referências internacio- 
nais, a segunda função é propiciar aos profes-
sores informações que lhes permitam desen-
volver estratégias para uma atuação eficiente em 
sala de aula.

Como resultado desse processo, a partir de 
2019, o Consa proporciona, às turmas da 3ª série 
do Ensino Médio, os exames da Cam-
bridge English integrados ao currícu-
lo. Isso significa que, ao final do Ensino Mé-
dio, cada estudante realizará o exame oficial de 
Cambridge, de acordo com a sua proficiência, e 
obterá um diploma reconhecido internacional-
mente pela sua qualidade, além de comprovar 
que toda nossa proposta, construída desde a 
Educação Infantil, promove uma aprendizagem 
verdadeiramente significativa e aliada aos mais 
distintos padrões internacionais.

Let’s
check some
activities!
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Ao longo do mês de maio, as famílias dos estudantes do Infantil 4 foram
convidadas a participar de uma aula de Língua Inglesa com seus filhos. O convite foi 
feito a partir do interesse e curiosidade que as famílias têm de entender como se dá o 
início do aprendizado desse idioma, nessa faixa etária e como ele acontece.
 
No Infantil 4, as histórias organizam os semestres, e é a partir delas que os conteúdos 
linguísticos a serem trabalhados são selecionados.

Ao longo do ano, há duas ênfases para o trabalho: a promoção de um ambiente de 
aquisição, em que as interações ocorrem em Língua Inglesa e propiciam, tanto o de-
senvolvimento da compreensão, quanto a emergência da fala espontânea das crianças; 
e a criação da aula como um espaço de vivência, em que a rotina e a ritualização dos 
momentos de transição, entre as experiências de aprendizagem a serem promovidas 
por meio de atividades planejadas, contribuem para que as crianças construam seu 
próprio universo cultural e linguístico em inglês.
 
Foi um rico momento de trocas, descobertas e muita alegria. Os familiares dos es-
tudantes expressavam admiração e surpresa a cada pergunta que compreendiam, ao 
interagirem com as canções e brincadeiras e ao produzirem expressões cotidianas de 
sala de aula, com desenvoltura e espontaneidade. 

Mariane Silva – English Teacher | Infantil 4 Língua inglesa

How do children learn
English at Consa?
Aula Aberta Língua Inglesa

Matéria de Capa

Foi um rico momento 
de trocas, descobertas 
e muita alegria.
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O 1º ano do Ensino Fundamental é uma série na qual as crianças estão cheias 
de perguntas, curiosidades e muita energia para aprender. Nas aulas de Língua Inglesa, esse 
entusiasmo não é diferente. Além disso, a aquisição do idioma se dá por meio da brinca-
deira, da música e jogos lúdicos e coletivos, aquisição esta que ultrapassa as aulas de inglês 
e invade o recreio, o pátio do condomínio e a vida dessas crianças como um todo!

Com o projeto de brincadeiras ao redor mundo, a professora lança perguntas em sala que 
permitem hipóteses muito inusitadas vindas desses pequenos notáveis! Essas hipóteses os 
levam a verdadeiras discussões filosóficas e sociais.
 
É nesse momento que a professora organiza as ideias e os conduz, para que, criticamente, 
pensem acerca de similaridades nas brincadeiras que conhecem e naquelas que crianças do 
mundo conhecem.

Após as discussões coletivas e validação dos discursos e ideias dos estudantes, são apresen-
tados vídeos de crianças participando de jogos em Língua Inglesa. 
Naturalmente, apropriam-se de novas palavras, compartilham modos de cultura e se tornam 
detentores de conhecimento de mundo, além de mais aptos a enxergar as similaridades 
humanas que vão muito além de fronteiras geográficas ou características físicas, tornando o 
mundo inteiro seu parque!

Nathalia Guerra – English Teacher | 1º ano Língua inglesa

Outdoor games
Como brincam as crianças 

ao redor do mundo?

Matéria de Capa

Crianças brincam
enquanto aprendem inglês.



RE
VI

ST
A 

D
O

 C
O

N
SA

 2
01

9

44

Durante as aulas de Língua Inglesa, 
os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamen-
tal estudaram mais intensamente o alfabeto e os 
diferentes fonemas do idioma. Em seguida, foram 
apresentados ao projeto Tongue Twisters por meio 
do qual conheceram alguns trava línguas tradicio-
nais em inglês e praticaram diversos deles em aula.

Com isso, puderam brincar com os fonemas e experimentar a 
pronúncia adequada para cada um deles de forma divertida, 
arriscando-se e praticando a oralidade.

Como resultado do projeto, em grupos, os estudantes criaram, 
ilustraram e apresentaram seus próprios trava línguas em inglês.

Débora Manieri – English Teacher | 3º ano Língua inglesa

Após estudarem e compararem a 
vida no campo e na cidade, os estudantes do  
3º ano, do período Integral e Semi-Integral, nas 

aulas de Língua Inglesa, descobriram algo muito 
característico da vida urbana: a arte urbana.  

Eles tiveram a chance de conhecer o trabalho de 
alguns artistas nacionais como ‘Kobra’, ‘Crânio’, 

‘Chivitz e Miau’ e ‘Os Gêmeos’.

Enquanto conheciam as cores e formas  
compartilhadas pelos irmãos Otávio e Gustavo  

(Os Gêmeos), praticavam como descrever imagens 
e analisar o trabalho de um artista: “He likes to use 

yellow. They paint human figure.  
I can see many colors.”

Com o intuito de colocar em prática as inspirações compartilhadas em sala, 
todos foram convidados a trazer caixas para a escola que serviram de 
suporte para a brincadeira de ser grafiteiro. Cada estudante criou seu 

projeto e descreveu o que havia feito para os colegas e professora 
para, finalmente, pintá-lo e assiná-lo com seu apelido de grafiteiro.

A exposição do trabalho aconteceu na Biblioteca do Colégio, 
envolvendo os visitantes que por lá passaram!

Adriana Gomes – English Teacher | 3º ano Extracurricular

Urban Art
Projeto Graffiti

Matéria de Capa

Tongue Twisters
Brincando com a Língua Estrangeira
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Matéria de Capa

Durante as aulas de Língua In-
glesa do Curso Extracurricular oferecido nos 
períodos Integral e Semi-Integral, os estudantes 
do Nível 2A mergulharam no mundo cine-
matográfico, viajaram para o interior do filme 
Wonder (Extraordinário) e caracterizaram per-
sonagens como Auggie e outros, fazendo uso 
da Língua Inglesa como ferramenta de comuni-
cação e expressão. Foram momentos de muita 
alegria e envolvimento!

Em debates sobre filmes, expressaram suas 
preferências e a frequência com que os assis-
tem, utilizando estruturas como: “I like romance 
movies” e “I never watch horror movies”.

Como é bom utilizar a Língua Inglesa
de forma natural!

Karina Moura – English Teacher | Nível 2A

Lights,
camera,
action!
What kind of movies 
do you like?

São priorizadas atividades nas quais os estudantes

e os professores se envolvem em contação de histórias, 

brincadeiras, projetos e dramatizações que propiciam 

um contexto de aquisição do idioma.
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Nas aulas de Língua Inglesa 
do Curso Extracurricular oferecido no 
período Integral e Semi-Integral, os 
estudantes do Nível 1B contextualizaram 
o aprendizado de estruturas linguísticas 
de uma maneira bem diferente.

O processo iniciou com conversas sobre as diferenças entre vida no campo e vida 
na cidade. Em seguida, estudaram alguns lugares como “fitness center”, “skate 
park”, “stadium” e preposições de lugar para dizer onde se localizam os lugares 
de uma cidade, como por exemplo: “The bus stop is across from the park”.

Então, utilizaram esse conhecimento na elaboração de um board game (jogo de 
tabuleiro) em duplas e trios. Muito empenho e capricho marcaram esse trabalho.

O desafio foi lançado e os estudantes tiveram que montar o jogo com o tema 
City Life utilizando os conteúdos estudados nas instruções que criariam. Além 
disso, aprenderam como dizer algumas regras em inglês, como “miss a turn”, “go 
back 2 spaces” ou “go forward 2 spaces”.

E claro, a criatividade fez toda a diferença! Eles inventaram cidades do futuro, 
com direito a máquina do tempo e alguns, inspirados em séries de TV, criaram 
uma cidade do mundo invertido com personagens bem interessantes.

Por fim, tiveram a chance de jogar seus próprios jogos e os dos seus colegas para 
compartilhar suas ideias. Todos se divertiram e aprenderam brincando. #

Miriam Machado – English Teacher | Nível 1B 

It’s your turn!
A City Life Board game

Matéria de Capa

Propõe-se a imersão em 
contextos de aquisição, 
nos quais as atividades 

sociais desempenhadas na 
e por meio da Língua
Inglesa têm primazia 

com relação ao
desenvolvimento da

competência linguística
propriamente dita.
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Ensino Fundamental II
6º ano

Inspirados na obra “Monstruário”, de Katia 
Canton, os estudantes do sexto ano, com muita cri-
atividade e sensibilidade, transformaram problemas 
sociais e psicológicos, existentes em nosso mundo, 
em terríveis monstros! Mas não é necessário nos 
preocuparmos muito com essas criaturas, pois cada 
uma delas já vem com o antídoto para que possa-
mos combatê-las! #

Confira alguns exemplos.

Julia de Crudis Rodrigues
Professora de Língua Portuguesa e Teatro

Bolsus gastosus
por Maria Clara Fazano Ávila – 6º ano A

Este monstro faz o grande vício de 
gastar mais do que o necessário. Bolsus 
Gastosus habita os bolsos das pessoas, 
fazendo-as gastarem mais do que têm, 
levando-as à falência. Ele deixa todos 
os seus hospedeiros gananciosos. Sua 
aparência é assustadora: ele tem a ca-
beça de uma nota de cem reais e seu 
corpo é feito de moedas.

Antídoto: Se você perceber que o 
Bolsus Gastosus está te visitando, 
converse sobre isso com amigos e 
parentes, pois eles podem te ajudar a 
se controlar e a não cair nessa grande 
armadilha.  

Será que alguns desses 
monstros já te pegou?

Descubra o antídoto!

Monstrus egoistimus
por Maia de Oliveira – 6º ano D

Este monstro ataca quando você menos espera. Ele 
acha que ninguém pode compartilhar ou trocar suas 
coisas, nem deve ver seus brinquedos e materiais. Faz 
você pensar que seus objetos são só seus e que, por 
isso, ninguém pode tocá-los.

O Monstrus Egoistimus é bem grande e peludo, gosta 
de esconder suas coisas entre os pelos para ninguém 
as encontrar.

Antídoto: Sempre seja legal com os outros, tente em-
prestar e compartilhar suas coisas o máximo possível, 
o que às vezes é até divertido! Assim ele vai embora.  
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por Bárbara V. Q Ferrara – 6º ano F

Este monstro entra em sua mente e o convence 
de que você tem infinitos problemas, mesmo 
quando não tem, e de que sempre acontecerá 
o pior com relação a eles. Isso faz com que to-
dos os seus pensamentos sejam relacionados a 
esses problemas imaginários, causando insônia, 
tontura e preocupação excessiva.

O Malignus Ansiosus é branco, tem diversos  
olhos e uma boca monstruosa que tem mais de 
trinta dentes. Ele é um monstro muito discreto 
e várias pessoas acham que seus sintomas são 
somente algumas sensações estranhas ou senti-
mentos passageiros, mas não são!

Antídoto: Você deve refletir se aqueles supostos 
problemas necessitam de tanta preocupação e 
se eles são reais, pois podem ser somente uma 
preocupação desnecessária. Procure ajuda, con-
verse com seus pais e medite. #

Bravus xingamentus
por Annie Miyasaki – 6º ano B

Este monstro ama atrapalhar a vida dos outros, 
fazendo com que algo, como pequenas brigas, 
se tornem grandes confusões. Esse monstro 
acha que tudo é resolvido na agressividade. Ele 
se camufla em qualquer lugar para não ser visto 
por ninguém. Além disso, sua roupa tem bolsos 
que parecem pequenos, mas onde há milhões 
de armas e truques para machucar!

Antídoto: Se o Bravus Xingamentus entrar em 
você, acalme-se e respire fundo. Pense frio, 
não tenha ódio. É só ter um pouco de controle, 
acredite, ele vai embora. 

Bravissimus raivissis
por Victor Torso – 6º ano C

O Bravissimus Raivissis é muito perigoso. Ele 
ataca suas vítimas da pior maneira possível. Es-
pera uma discussão e pronto, invade. Disfarça-se 
entre as emoções, pensamentos, lembranças e 
então... BUM! Ataca. As pessoas que são infecta-
das tornam-se agressivas, impacientes e muito 
explosivas, afetando a si e a todos em volta.

Se um dia desses, você estiver andando e trom-
bar com uma criatura cor de brasa, cabeçuda, 
com braços e pernas gigantes, com pequenos 
vulcões em erupção e fumaça saindo de suas 
orelhas, preste atenção nesta dica: corra!

Antídoto: Para evitar este monstro, devemos, 
após uma discussão, pedir desculpas, nos acal-
mar e nos controlar. Se não, isso tudo só for-
talecerá o terrível, abominável, monstruoso e 
raivoso Bravissimus Raivissis. Computis vicium

por Felipe Scalfaro – 6º ano E

Este monstro é impiedoso! Ele invade a vida 
das crianças, por ser algo que elas gostam, pois 
pode se transformar em: celulares, tablets, com-
putadores e outros eletrônicos. Como é fácil de 
ser transportado, pode ser levado para vários lu-
gares.

O Computis Vicium suga a energia mental de sua 
vítima, isolando-a do convívio social e interação 
com as outras pessoas.

Antídoto: Controle o tempo que você passa jo-
gando ou mexendo nos eletrônicos. A sua ener- 
gia deve ser direcionada para o tempo real, as-
sim o Computis Vicium não conseguirá atacá-lo. 
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Todos sabemos a importância da 
família na vida de uma pessoa. É nesse ambiente 
que aprendemos lições valiosas sobre valores, 
respeito e amor. Exatamente por isso, falar da 
nossa família é sempre algo muito prazeroso e 
especial.

Durante as aulas de Língua Espanhola, os alunos 
do 6º ano aprenderam a apresentar suas famíli-
as: dizer nome, idade, grau de parentesco e até 
algumas características dessas pessoas.

Depois, com muito carinho e capricho, confec-
cionaram cartazes com fotos e pequenas apre-
sentações de si mesmos e dessas pessoas tão 
importantes em suas vidas! #

Gabriela Cabrera
Professora de Língua Espanhola

e Língua Portuguesa

Ensino Fundamental II
6º ano
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La familia es la primera 
base para construir nuestra 

personalidad.

¡Qué bueno recordar
a los que amamos!
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Os estudantes são curiosos e sempre 
querem saber como funciona o mundo ao re-
dor deles. Partindo dessa premissa, levantaram 
hipóteses sobre porque alguns materiais do co-
tidiano afundam ou flutuam na água. Para isso, 
utilizaram um simulador on-line (Phet Interactive 
Simulations) e descobriram que materiais como 
o gelo e o isopor flutuam na água enquanto ob-
jetos feito de alumínio, aço e o tijolo afundam.

Observaram que a capacidade de um corpo 
afundar ou flutuar está relacionada com uma 
propriedade física chamada densidade. Por meio 
da análise de dados numéricos, concluíram que 
corpos menos densos do que a água flutuam en-
quanto corpos mais densos afundam.

Por meio de reflexões realizadas a partir do con-
ceito estudado, foram desafiados a propor uma 
explicação para uma situação problema obser-
vada no Laboratório de Ciências.

Ao colocar uma agulha de aço no fundo de um 
copo e acrescentar água, a agulha permaneceu 
no fundo. Porém, ao encher um copo com água 
até a borda e colocar a agulha delicadamente na 
água, ela ficou na superfície.

Ensino Fundamental II
6º ano

Os estudantes ficaram perplexos com o que ob-
servaram, já que sabiam que o aço, presente na 
agulha, tinha uma densidade maior do que da 
água, portanto a agulha deveria afundar.

Para resolver esse dilema científico buscaram 
informações e descobriram que na natureza é 
comum encontrar insetos e aracnídeos que con-
seguem caminhar sobre a água, mesmo sendo 
mais densos do que ela.

Por fim, avaliaram que o fato observado no ex-
perimento e aquele que ocorre na natureza com 
os pequenos animais possui relação com outra 
propriedade específica da água chamada de ten-
são superficial. #

Daniela Suarez Runga e Aline Conte
Professoras de Ciências

“Ao encher um copo quase ao ponto de transbor-
dar é possível observar a formação de uma película 
curvada para cima. Ela ocorre porque a superfície 
da água em contato com o ar, se comporta como 
uma membrana elástica, essa propriedade da água 
é chamada de tensão superficial. Essa película per-
mitiu que a agulha ficasse na superfície da água, 
mesmo possuindo uma densidade maior que ela e 
também faz com que insetos consigam caminhar a 
sobre a água de rios e lagos.”

Trecho do relatório científico 
escrito pelas estudantes
Bárbara Victória Queiroz Ferrara
e Carol Carboni Bottacci
(6º ano F)

Observar, testar, analisar, refletir, ser desafiado, 
aprender... O ensino de Ciências se torna  
estimulante quando os estudantes passam a  
investigar os fenômenos que os cercam.
Confira!

O ensino de Ciências
por investigação como estratégia didática
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Os estudantes do 6º ano realizaram o 
Estudo do Meio com o intuito de conhecer as 
transformações do rio Tietê no trajeto que liga 
São Paulo à cidade de Salesópolis.

Esse percurso estudado proporcionou aos es-
tudantes diversas reflexões sobre a importância 
dos recursos hídricos para a formação da cidade 
de São Paulo.  Eles relacionaram esse estudo 
com os conteúdos aprendidos em História so-
bre a Antiguidade Oriental – além das discussões 
sobre preservação e conscientização socioambi-
ental.

Ao longo do caminho, os estudantes foram con-
vidados a observar as transformações urbanas 
que ocorrem na medida em que nos distancia-
mos da região central e aprenderam sobre a for-
mação histórica de São Paulo.

Ao chegar em Salesópolis, observaram de perto 
a formação de uma barragem e realizaram uma 
trilha, dentro do Parque das Nascentes do Tietê, 
onde estudaram a formação e as características 
hídricas da nascente de um rio, que dentro da ci-
dade de São Paulo, apresenta características tão 
diversas das que os estudantes puderam obser-
var no estudo do meio. Eles se surpreenderam 
com o fato de que lá poderiam até beber a água 
do Tietê!

O Restaurante Senzala, onde almoçaram, preser-
va a estrutura colonial de um entreposto co-
mercial de escravos, que data de aproximada-
mente 300 anos. Os estudantes observaram sua 
arquitetura, se emocionaram ao entrarem num 
espaço que traz as marcas de um dos períodos 
mais longos e difíceis da nossa História: a es-
cravidão. Ali discutiram sobre a engenharia da 
época e sobre a escravização dos negros.

Na última parada do dia, visitaram a Chácara Ta-
naka para estudar as características da produção 
agrícola e puderam enxergar e aprenderam 
como funciona essa economia que aparece tan-
to nas aulas sobre as antigas civilizações. No fi-
nal, degustaram produtos orgânicos, enquanto 
discutiam a importância do consumo consciente 
e da preservação dos recursos do nosso planeta.

O Estudo do Meio proporcionou uma verda-
deira aula de cidadania, respeito e conscienti-
zação. Além da diversão de passar um dia com 
os amigos, os estudantes relataram que a saída 
pedagógica os auxiliou na compreensão do con-
teúdo estudado.

O trabalho de campo atua como um fio condu-
tor na construção de conhecimentos. Basica-
mente, justifica-se por favorecer a integração 
de saberes, propiciados pelos componentes 
curriculares, para a compreensão/leitura de um 
mesmo tema, subsidiando na construção da 
aprendizagem.

O lema, trabalhando nas aulas de História: “So-
mos a mudança que queremos ver no mundo”, 
suscitou nos estudantes a preocupação com o 
mundo em que vivem e com o mundo que que-
rem deixar para o futuro, por isso, estão empe-
nhados em ações que possam fazer a diferença 
na vida no planeta. #

Lais Alves Sanchez
Mestra Professora de História e Sociologia

SALESÓPOLIS
Estudo do Meio

O Estudo do Meio propicia aos estudantes à reflexão 
e compreensão do meio que os cercam. A visita à 
Salesópolis foi um rico momento que levou os es-
tudantes à perceberam, entre outras coisas, a im-
portância dos recursos hídricos para a formação da 
cidade de São Paulo. Confira!

Ensino Fundamental II
6º ano
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Os estudantes do 6º ano realizaram uma pesquisa 
sobre o desperdício de alimentos no mundo, representaram 
os dados obtidos, utilizando as frações e se surpreenderam 
ao perceber quanta comida é desperdiçada – um terço dos 
alimentos produzidos se perde, durante a cadeia produtiva.

Surpresos com os dados apresentados por uma notícia de 
jornal, eles ficaram sabendo que, diariamente, um oitavo da 
população mundial vai dormir com fome, e que isso po-
deria acabar se houvesse menos desperdício de alimentos: 
“reduzir o desperdício é a melhor alternativa para mudar 
essa equação. Cada um pode fazer sua parte para uma ba-
lança mais justa.”

Por fim, coletaram informações sobre formas de evitar o 
desperdício de alimentos e elaboraram cartazes, convocan-
do a comunidade Consa a tomar ciência dessa realidade e 
fazer a sua parte para o bem comum.

Nas aulas de Matemática, os estudantes são convidados 
a refletir de que maneira essa linguagem os ajuda a com-
preender o mundo em que vivem e transformá-lo. #

Tathiana Alves de Campos
Professora de Matemática

MATEMÁTICA E CIDADANIA
caminham juntas no Consa!

Ensino Fundamental II
6º ano

Entenda como a Matemática se relaciona ao entendimento da sociedade, estimulando a re-
flexão sobre temas como “desperdício de alimentos”.
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A Geografia é uma ciência que tem 
por objetivo compreender a relação entre a so-
ciedade e a natureza a partir da noção de espaço 
geográfico. Esse espaço tem elementos tanto 
naturais, quanto sociais, visíveis nas diferentes 
paisagens que compõem o planeta.

Durante o ciclo do Ensino Fundamental II, os es-
tudantes têm contato com as diversas temáticas 
que envolvem a produção desse espaço geográ-
fico, de um lado a Geografia em sua dimensão 
física, representada pelo estudo dos solos, da 
hidrografia, dos domínios morfoclimáticos e, do 
outro, a Geografia humana, por meio das dis-
cussões de economia, política e sociedade.

No sexto ano, os estudantes têm contato com 
os elementos naturais, presentes em nosso 
planeta, pelo conceito de biosfera, analisando 
criticamente a forma como a sociedade contem-
porânea vem se relacionando com a natureza. 
Essa crítica se constrói a partir das noções da 
ecologia e da preservação ambiental, como um 
princípio não só teórico, mas prático na vida dos 
estudantes.

A investigação científica no ensino de Geografia

Ensino Fundamental II
6º ano

Para essa forma de aprendizagem se concretizar, 
é preciso aplicar metodologias ativas para trans-
formar a aprendizagem em algo dinâmico e lúdi-
co para crianças e adolescentes, trazendo o fazer 
científico e a construção do conhecimento como 
algo prático, aliado ao estudo teórico.

Com a atividade “Analisando as rochas” os es-
tudantes tiveram contato com os métodos de 
investigação científica, realizando observação e 
categorização dos tipos de rocha. Nessa ativi-
dade, realizada no Laboratório de Ciências, foi 
proposto a eles que observassem e identificas-
sem os tipos de rocha, seus minerais e, poste-
riormente, realizassem um relatório, com apro-
fundamento teórico, por meio de pesquisa sobre 
os processos de transformação, que ocorrem na 
natureza e os principais usos dessas rochas na 
sociedade. Além disso, desenvolveram noções 
de coletividade, interdisciplinaridade, responsa-
bilidade e trabalho em grupo. #

Rafael da Costa Rodrigues
Professor de Geografia

Na Geografia busca-se compreender a relação entre a sociedade e a natureza por seus aspec-
tos físicos, hidrográficos e humano. Confira uma das atividades!
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Durante as aulas de Ciências, os estudantes se apropriaram das características
físicas, químicas e biológicas que distinguem um ecossistema. Já nas aulas de Língua
Portuguesa, realizaram diferentes leituras de contos de terror; além disso, analisaram como
esse tipo de texto se estrutura.

Desse modo, desenvolveram um trabalho interdisciplinar entre Ciências e Língua Portuguesa, 
o qual consistia na descrição de um bioma brasileiro que resultaria no gênero textual conto de 
terror. Os estudantes precisaram fazer uso de seus saberes sobre meio ambiente, em consonân-
cia com os saberes sobre literatura de horror, unindo tudo isso de maneira coerente em uma 
produção escrita.

É assim que se aprende no Consa, por meio da interação entre os estudantes e do diálogo entre 
diferentes Componentes Curriculares.

Ana Carolina Sartori – Professora de Ciências
Jessika Gama Ribeiro – Professora de Língua Portuguesa

Ensino Fundamental II
7º ano

Lá estavam elas, na Floresta Amazônica, perdidas, Amanda e Luísa, duas amigas inseparáveis.
Amanda era uma menina com olhos azuis e cabelos longos, muito corajosa, curiosa e esperta. 
Luísa era uma menina loira, com olhos castanhos, que tinha uma personalidade forte e 

era muito inteligente.

Naquele lugar, havia árvores de pequeno, médio e grande porte, muitos animais, como 
mico leão dourado, variados insetos e algumas plantas de diferentes tipos e tamanhos. 
Havia também uma grande biodiversidade de animais.

Tanto o solo, quanto o clima, eram quentes e úmidos, fazendo as meninas ficarem com calor. Iriam 
passar o dia inteiro naquela floresta, até arranjarem um abrigo.

Estavam com muita fome e muita sede e procuravam algum tipo de comida ou algum rio ou lago, 
porque na Floresta Amazônica havia muita água doce. Por estar muito calor, a sede aumentava cada 
vez mais e a fome também.

Amanda e Luísa estavam ouvindo barulhos estranhos, e barulhos de água. Andaram mais para frente. 
Nada. Amanda, por ser muito curiosa, estava andando cada vez mais para ver se encontrava algo. 
Luísa estava andando atrás, pois queria descobrir o que eram aqueles barulhos.

Finalmente, encontraram um rio e se abaixaram para tomar água. Quando beberam, surgiu um 
crocodilo enorme de dentro do rio e ele ameaçou comer as duas.

Antes que o animal conseguisse, Amanda e Luísa saíram correndo com muito, mas muito medo.
Encontraram uma casinha de madeira, entraram lá imediatamente, e nunca mais saíram. #

A Floresta Amazônica
por Manuela Yazbek – 7º ano A

Ciências em Contos

55
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Finalmente as férias de verão haviam chegado, eu e minha irmã estávamos loucos de ansiedade 
para ir à fazenda de nossos avós.

A fazenda ficava em Carmópolis de Minas, uma pequena cidade em Minas Gerais. Havia muitas coli-
nas, grandes pinheiros e também bananeiras.

Como eu, a minha irmã Ana e meu primo Alex morávamos na Capital, pegamos um ônibus e segui-
mos viagem até nosso destino.

Quando chegamos em Carmópolis, o ônibus nos deixou na rodoviária e continuamos a pé. Notei 
que o clima estava quente e úmido e, aparentemente, havia chovido na noite anterior, pois o solo 
estava bem molhado. Fui o caminho inteiro observando os animais e admirando os sons vindos da 
floresta ao redor da cidade.

Depois de um longo caminho, chegamos à casa que ficava no topo do morro. Minha avó Adriana e 
meu avô Reinaldo nos receberam muito bem e, à noite, na frente das chamas da fogueira, contamos 
histórias.

Meu avô nos contou que, de madrugada, apareciam fantasmas de animais no meio da floresta. Es-
tava curioso para ver se realmente esses fantasmas eram reais, então pedi ao meu primo para me 
acompanhar nessa aventura.

Apesar de meus avós terem nos proibido sair à noite, quando todos estavam dormindo, inclusive 
minha irmã, saímos de fininho, pela porta dos fundos, sem fazer barulho para ninguém perceber.

Estávamos longe de casa, no meio da floresta, os sons dos grilos e de outros animais eram altos. Até 
que o vento começou a soprar mais forte e uma chuva intensa se estendeu. De repente, os fantas-
mas apareceram.

Estava trêmulo, sentia um arrepio na espinha, meu primo chorava e a chuva apertava. Víamos os 
fantasmas se aproximando. Não sei quantos eram, havia onças, cobras e alguns pássaros também.
Fiquei observando-os e me dei conta, então, que tinham sido animais mortos por caçadores. Nesse 
momento, senti um nó na garganta.

Olhei para o céu e já estava amanhecendo, a chuva tinha parado e os fan-
tasmas tinham sumido. Finalmente voltamos para casa. Estávamos exaus-
tos, me deitei e, após todo aquele susto, consegui dormir.

Uma noite na Mata
por Carolina Maia – 7º ano E

Ensino Fundamental II
7º ano
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Já estava pronta para sair. Minhas malas estavam dentro do carro e eu só pensava em uma coisa: 
como seria aquela viagem? 

Minha ansiedade era tanta, que entrei no carro e coloquei as mãos no volante. Eu estava indo para 
a Floresta Amazônica, pois havia acabado de me formar em Geologia e a faculdade havia me con-
vidado para uma estadia na indústria de mineração mais moderna e desenvolvida do Brasil, a IMG. 

Chegando lá, disse que meu nome era Mari, que havia acabado de me formar e que era uma con-
vidada. Olhei aquele lugar. Era lindo. Pude perceber a diferença de temperatura de onde eu estava. 
A floresta era quente, mas muito úmida e quando coloquei o pé no solo, senti que este também 
era úmido. Lá, a mata era sem fim! Havia imensas árvores como seringueiras, e pequenas plantas de 
guaraná que circundavam aquela grande indústria. Ao fundo, podia ver a retirada dos minérios e, 
ao lado, um grande rio onde onças e micos-leões se refrescavam e tucanos sobrevoavam o rio e a 
indústria, formando uma linda paisagem. 

Lá, encontrei Alan, um humilde trabalhador, loiro, de olhos claros, que havia acabado de ser con-
tratado. Ele me mostrou todo o lugar e, quando me dei conta, estava chovendo e já era noite, então 
eu tinha que ir dormir. Fui para a cama que, ao invés de estar em um quarto, estava em uma barraca, 
no meio da floresta. 

Senti como se estivesse no meio da mata e, nesse caso, estava mesmo. Dormi sem pensar no ama-
nhã, mas acordei no meio da madrugada por causa de um estrondo e percebi que este vinha das 
minas de mineração. Naquele momento, mesmo com medo, fui olhar o que era aquele barulho e, 
nesse instante, meu corpo ficou inerte. Vi Alan sendo levado por índios, mas estes não eram nor-
mais, eram zumbis. 

Corri para dentro da indústria onde encontrei um livro no chão que dizia que a indústria havia sido 
construída em cima de um cemitério indígena e que hoje, dia 13 de setembro de 2019, os índios 
iriam ter a oportunidade de reviver mas, para isso, precisariam sacrificar uma vítima pura e boa, Alan. 
Entrei na mina e lá encontrei marcas de pegadas estranhas que levavam a um lugar que era desco-
nhecido por mim e por todos. 

Uma noite peculiar na Amazônia
por Gabriela Reale – 7º ano E

Com muito medo, avancei e vi Alan, que estava 
preso a um pedaço de madeira e, em volta dele, 
havia cem zumbis de aparência medonha e assus-
tadora. Com muita cautela, eu entrei na sala, sem 
ser percebida pelos zumbis, apenas por Alan. 

Avistei um machado preso à parede e, com ele, fiz 
um movimento que foi perfeito e atingiu a cabeça 
do líder, que estava segurando Alan.  Nesse mo-
mento, eu e Alan fugimos como se não houvesse 
amanhã. Felizmente, conseguimos sair da mina e 
avisar a todos do ocorrido. 

A indústria foi fechada para sempre, mas todos os 
anos, no dia 13 de setembro, os índios procuram 
uma nova oferenda. #

Ensino Fundamental II
7º ano



RE
VI

ST
A 

D
O

 C
O

N
SA

 2
01

9

58

Durante as aulas de Matemática, os estudantes do 7º ano aprenderam 
a localizar um ponto no plano cartesiano, bem como o conceito e a notação de par 
ordenado.

Por que não aprender esses conceitos desenhando e explorando um liga-pontos? 
Foi assim que os estudantes do 7º ano aprenderam!

Inicialmente, cada estudante recebeu uma folha com diversos pares ordenados, ins-
truções para ligar os pontos e um plano cartesiano quadriculado. A tarefa foi ler os 
pares ordenados, marcar os pontos no plano cartesiano, seguir as instruções para 
ligar os pontos e, descobrir assim, o desenho que formaria. 

Dando continuidade ao estudo, receberam a tarefa de elaborar um desenho liga-
pontos, no plano cartesiano, para um colega, que seguindo os pares ordenados e as 
instruções, teria que chegar ao desenho elaborado inicialmente.

A riqueza desses momentos está na aprendizagem que ocorre quando os estudantes 
são estimulados a produzir, criar, se questionar, analisar suas próprias produções, 
ajudar o colega a perceber determinados erros e a receber também ajuda. #

Andreza Antunes e Tathiana Campos
Professoras de Matemática

Ensino Fundamental II
7º ano
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Ensino Fundamental II
7º ano

Adoecer é ruim em qualquer situ-
ação, mas ficar doente e não saber explicar o que 
se está sentindo é de fato uma situação angus-
tiante. Por essa razão, os estudantes do 7º ano 
aprenderam a expressar-se, na Língua Espanho-
la, quando sentem dores e a descrever os sinto-
mas de doenças muito comuns. Aproveitando o 
período de inverno, os estudantes organizaram 
uma campanha de conscientização sobre pre-
venção e cuidados com doenças típicas de in-
verno: gripe, resfriado, sinusite, rinite, dor de 
garganta, otite, pneumonia etc. #

Thereza C. Caldas Cavalcanti
Mestra Professora de Espanhol
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Dentro da proposta das metodolo-
gias ativas, nas quais os estudantes são agen-
tes da construção do seu conhecimento, foi re-
alizada a atividade de construção de uma nova 
regionalização do Brasil pelos estudantes dos 
sétimos anos do Ensino Fundamental. 

No primeiro momento, em grupos, discutiram 
uma nova regionalização para o Brasil, de acor-
do com critérios estabelecidos por eles mesmos, 
como Educação no Brasil, Urbanização e Rurali-
zação ou Áreas litorâneas comparadas às áreas 
Interiores. 

A partir dessa definição de critérios, desenharam, 
em um mapa do Brasil, a sua regionalização, sem 
saber que teriam que construir em uma placa de 
String Art - arte de fios ou cordas, essa regiona-
lização.

Regionalizações do Brasil

String Art é uma técnica artesanal e artística ca-
racterizada por um arranjo de fios coloridos pas-
sados em pregos que formam desenhos especí-
ficos ou padrões geométricos. Foram fornecidas 
as placas prontas com o mapa do Brasil, nas 
quais reproduziram a sua regionalização, com 
fios de lã coloridos.

No final, os grupos elaboraram um relatório con-
tendo as características e os critérios da sua re-
gionalização e sobre a realização da atividade. 
Os resultados foram trabalhos belíssimos, feitos 
em cooperação pelos grupos e com muito crité-
rio técnico. Além disso, os estudantes intera-
giram aprendendo uma técnica artística nova, 
fazendo o trabalho em conjunto e descobrindo 
novas habilidades.  #

Silvio Villar – Professor de Geografia

Ensino Fundamental II
7º ano
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AULAS dE MONITORIA

Ensino Fundamental II
7º ano

Os estudantes do 7º ano do Ensino 
Fundamental, desde o final do 1° semestre, or-
ganizaram momentos de estudos para auxiliar 
os colegas em seu aprendizado, compartilhando 
conhecimentos. 

As monitorias são acompanhadas pela Orien-
tação Educacional e preparadas pelos próprios 
estudantes.

Aprende-se muito mais quando se compartilha o 
conhecimento ensinando os outros. As aulas de 
monitoria também estreitam laços de amizade e 
respeito entre eles. #

Aprende-se
muito mais
quando se

compartilha
o conhecimento

ensinando os outros.
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Ensino Fundamental II
7º ano

Ensino Fundamental II
7º ano
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AS AULAS DO FUTURO
NOVOS MÉTODOS QUE ESTIMULAM OS JOVENS A ESTUDAR 
DE FORMA MENOS CANSATIVA E MAIS EFICIENTE.

por Anita Cabral e Manuela Kfouri – 7º ano

Quando o assunto é escola, nada mais 
comum do que alunos descontentes por se 
sentirem forçados e entediados ao assistirem 
aulas que não os envolvem. O problema é que o 
desinteresse reflete na dedicação e no resultado 
dos estudantes. Por isso, estão surgindo muitas 
ideias e projetos concretos para mudar o forma-
to da metodologia escolar no Brasil.

As metodologias ativas foram a grande invenção 
e solução para isso! Ufa, finalmente temos um 
método concreto que nos favorece como alunos 
em sala de aula! As metodologias ativas defen-
dem a ideia de que o aluno aprende e se envolve 
muito mais com aulas práticas, nas quais viven-
cia a matéria aplicada em sala de aula de uma 
forma leve e sem tanta pressão, mas que é extre-
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Ensino Fundamental II
7º ano

“Hoje, sabemos que o estudante precisa saber 
fazer, precisa colocar em prática o que aprendeu, 
mais do que ouvir. Só ouvir não é suficiente”, diz 
Irmã Priscilla Rossetto, diretora do Consa, que 
estuda as metodologias ativas para que elas se-
jam aplicadas em sala de aula pelos professores 
da escola. “O mundo mudou, o cérebro hoje é 
diferente. A criança já nasce diferente, com um 
envolvimento que não existia antes, o cérebro 
de nossos adolescentes e de nossas crianças é 
outro. A escola tem que se adaptar às novas me-
todologias, para que o adolescente se encante e 
goste de estudar sempre”, explica a diretora.

Hoje em dia, cada vez mais, as escolas têm en-
trado no clima de mudar sua metodologia, com 
a premissa de que o método de ensino que era 
aplicado há alguns anos já não pode mais ser o 
mesmo; a escola deve ser reformulada para que 
os estudantes realmente gostem dela, se sintam 
bem e não sejam forçados a frequentar as aulas. 

Caso contrário, o resultado e o interesse dos alu-
nos pela escola só tende a cair. “Já foi provado 
que esse método tradicional não funciona, gera 
pessoas desmotivadas e que não veem função 
naquilo que estão aprendendo”, comenta Cláu-

dia Lima, coordenadora de Lín-
gua Portuguesa do Consa. “Os 
alunos estão no século XXI, os 
professores estão no século XX 
e, a escola, no século XIX”, afirma 
a orientadora, confirmando o di-
tado popular.

Além disso, cada estudante tem um interesse 
diferente em relação aos conteúdos aplicados na 
escola e, com o método antigo, o resultado dos 
alunos pelas matérias com as quais não se iden-
tificam piora pela falta de envolvimento e pelo 
lado emocional do adolescente. “O problema da 
escola tradicional é que acha que todos veem os 
conteúdos da mesma forma e que todo mun-
do é igual, mas as pessoas são completamente 
diferentes, inclusive na escola”, comenta Cláudia.

“Existe uma diferença de comportamento, estrutura 
familiar e emocional entre cada estudante, e a trans-
formação habitual da geração mostra que temos que 
mudar a metodologia e discutir isso com as famílias, 
pois o tradicional já não atinge mais os estudantes”, 
relata Ana Carolina Sartori, professora de Ciências do 
7º ano.

Viu só como as metodologias ativas podem co-
laborar para a construção da aprendizagem de 
toda a comunidade escolar, de uma maneira em 
que as aulas sejam mais significativas para o en-
tendimento do conteúdo e, ao mesmo tempo, 
tais conteúdos possam ser usados na vida real? #

mamente eficiente. A neurociência coletou da-
dos oficiais que comprovam que os estudantes 
aprendem muito mais com aulas que seguem os 
métodos ativos de aprendizagem, como mostra 
o gráfico:

Foto ilustrativa: istock.com/golero
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Ensino Fundamental II
8º ano

Há 83 anos, o Colégio Franciscano Nossa 
Senhora Aparecida foi inaugurado pelas 
Irmãs Franciscanas de Ingolstadt, vindas 

da Alemanha. Você, morador de São Paulo ou 
até mesmo de Moema, já ouviu falar desse Colé-
gio?

Durante o primeiro trimestre de 2016, uma 
reforma foi realizada com o intuito de deixar 
a escola mais confortável e ampla para os es-
tudantes. Além disso, com a intenção de ajudar 
o planeta, que sempre foi uma prioridade, todos 
os materiais foram reutilizados para não destruir 
a natureza.

Durante a reforma, o cuidado e a preocupação 
com a natureza sempre foram essenciais. “Além 
desse cuidado com o público, a preocupação 
com o meio ambiente sempre esteve presente. 

Anos atrás, quando foi realizada uma reforma 
na recepção, houve um cuidado grande com es-
paços verdes”, afirma Irmã Tereza Warzocha, Co-
ordenadora Pedagógica do Consa.

Já a reforma mais recente priorizou a questão 
da água ao utilizar o método de calçadas per-
meáveis. É possível perceber que nos dias de 
chuva o solo a retém.

“Se vocês andarem na calçada do Consa, em um perío-
do de chuva, a água não escorre, porque o calçamento 
é permeável e a absorve”, informa a Irmã.

O Colégio contribui também com o recolhimen-
to do lixo, transformando-o em adubo para a 
plantação da horta; já a separação de recicláveis 
é realizada por todos, por meio de lixeiras dife-
renciadas, disponíveis no pátio e nos corredores. 
Tal separação deve ser praticada por todas as es-
colas. Procurar deixar o ambiente limpo, deixa o 
espaço confortável e agradável, além disso, evita 
o uso de produtos químicos que prejudicam o 
meio ambiente.

Todas as escolas devem ter um cuidado essen-
cial com o meio ambiente durante as atividades 
desenvolvidas, pois é necessário ter responsabi-
lidade sobre nossos atos em relação ao planeta, 
não é mesmo? Outro elemento essencial para 
ajudar o meio ambiente é ensinar os estudantes, 
desde pequenos, para que quando forem 
maiores, possam repassar seus conhecimentos 
adiante. #

ATITUDES SUSTENTÁVEIS DO 
COLÉGIO CONSA

por Manuela Garcia e Sophia Francisco – 7º ano
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O Colégio Consa é reformado e o cuidado com o meio ambiente 
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A aprendizagem da Geografia, en-
quanto uma ciência que busca analisar nossa 
formação socioespacial, envolve diversos mo-
mentos. A observação da paisagem, aliada à 
leitura de textos especializados, permitem a for-
mação de um conhecimento crítico sobre a reali-
dade espacial brasileira. Tal conhecimento pode 
ser comunicado por meio de diversas lingua-
gens, entre as quais, cabe destacar, a cartografia 
e a produção de mapas temáticos. 

A atividade desenvolvida com os estudantes do 
8º ano, denominada “O Território Abya Yala”, 
buscou reconhecer o processo de colonização 
e seus impactos nos territórios dos povos ori-
ginários do continente americano.

Em um primeiro momento, os estudantes re-
alizaram a leitura de um artigo científico sobre a 
atual situação dos povos originários na América 
e as problemáticas envolvidas nesse tema. Na 
sequência, responderam um questionário que 
orientava a leitura desse texto, visando a com-
preensão e a leitura crítica dos temas abordados 
no artigo.

Em um segundo momento, os estudantes pro-
duziram dois mapas temáticos: o primeiro, com 
a localização originária dos povos do continente 
americano, desde o Canadá até os povos andi-
nos, e o segundo mapa, desafiava os estudantes 
a localizarem os atuais territórios dos povos 
originários, partindo dos territórios indígenas 
brasileiros, até o de outros povos do continente 
americano.

Por fim, produziram uma análise comparativa 
entre os dois mapas e propuseram possíveis 
soluções para a preservação e valorização da 
cultura dos povos tradicionais americanos.

Ao construir um mapa, o estudante participa 
ativamente do processo de aprendizagem e 
consegue compreender os pressupostos me-
todológicos da construção da atividade car-
tográfica, além de aliar tal prática à ciência geo-
gráfica. #

Rafael da Costa Rodrigues
Professor de Geografia
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Os celulares não são material 
escolar obrigatório, mas é inegável 
a importância que ocupam nos dias 
atuais e também na forma como os 
jovens interagem com o mundo e 
entre si.

Nas aulas de Língua Espanhola, os 
estudantes refletiram sobre os be-
nefícios e os malefícios do uso dos 
celulares dentro e fora da escola. 
Listaram e analisaram diversas situ-
ações em que o celular é um instru-
mento útil e outras em que seu uso 
pode trazer problemas e constran-
gimentos. Pensando nas polêmicas 
que esse aparelho vem causando 
em suas vidas, principalmente no 
contexto escolar, os estudantes or-
ganizaram uma campanha de re-
flexão e conscientização sobre quais 
seriam os usos positivos e negativos 
do celular na escola. #

Thereza C. Caldas Cavalcanti
Mestra Professora de Espanhol

Ensino Fundamental II
8º ano

ventajas y desventajas del uso de la tecnología

El celular en el cole
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Saber utilizar uma planilha eletrônica 
permite melhor organização, praticidade e precisão 
para realizar cálculos, analisar dados e construir 
gráficos. Levando isso em conta, as professoras de 
Matemática, do 8º ano, propuseram diferentes situ-
ações de uso do software Excel. Os estudantes uti-
lizaram dados que envolviam nutrição e saúde, tema 
esse que integrou Língua Portuguesa, Matemática e 
Ciências, num  projeto interdisciplinar.

“Utilizar os comandos do Excel, inserir os dados 
na planilha, construir os gráficos, bem como fazer 
modificações estéticas, foram os objetivos de 
aprendizagem com o Excel. Aprofundar o conheci-
mento sobre os tipos de gráficos estatísticos, saber 
a finalidade de cada tipo e seu uso correto, também 
foram objetivos do nosso componente curricular”, 
afirmaram as professoras de Matemática, Andreza e 
Cristiane. #

67Muito mais que construir um

Cristiane Akemi Ishihara
Profa. Mestra e Orientadora da Área de Matemática
Andreza Antunes
Professora de Matemática
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Boa parte da população mundial morre 
por não ter o que comer e outra parte morre por 
comer demais. Alimentar-se é mais do que ape-
nas ingerir a quantidade certa dos diferentes 
nutrientes ou equilibrar a ingestão de calorias 
com o gasto energético. A escolha dos alimen-
tos, bem como a maneira de prepará-los e de 
combiná-los com outros alimentos, determina a 
qualidade de uma refeição.

Entre os principais problemas de saúde, rela-
cionados à alimentação, estão doenças crônicas 
não transmissíveis como obesidade, diabetes, 
desnutrição e transtornos alimentares.

Ensino Fundamental II
8º ano

Levando em conta a relevância do tema, os 
estudantes coletaram dados sobre questões 
relacionadas a nutrição e saúde e construíram 
gráficos. Dessa forma, aprenderam a utilizar os 
comandos do Excel, inserir dados na planilha, 
construir os gráficos, bem como fazer modifi-
cações estéticas no arquivo. Além desses obje-
tivos, puderam perceber que utilizar uma pla-
nilha eletrônica possibilita melhor organização, 
praticidade e precisão para realizar cálculos, 
analisar dados e construir gráficos.

Mas como utilizar esses conhecimentos para 
informar e conscientizar outras pessoas? O in-
fográfico, nesses casos, é uma ótima opção, pois 
possibilita transmitir informações de maneira 
clara e rápida. Sendo assim, utilizando os co-
nhecimentos adquiridos em Ciências, Matemáti-
ca e Língua Portuguesa, os estudantes criaram 
infográficos sobre o tema. #

68

Os estudantes coletaram dados
sobre questões relacionadas 

 nutrição e saúde
e construíram gráficos.

Daniela Runga
Professora de Ciências

Andreza Antunes e Cristiane Akemi
Professoras de Matemática

Gabriela Cabrera
Professora de Língua PortuguesaRE
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Confira algumas produções de nossos estudantes.

Como utilizar
os conhecimentos

para informar
e conscientizar
outras pessoas?
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Durante as aulas de Língua Portuguesa, os 
estudantes do 8º ano criaram um jogo para sistematizar o 
conteúdo de transitividade verbal. Em um primeiro momento, 
elaboraram as questões do jogo de perguntas e respostas; 
depois, com o auxílio de um aplicativo, puderam jogar e testar 
seus conhecimentos.

Nessa atividade, os estudantes foram os protagonistas e par-
ticiparam de forma ativa na construção do conhecimento. 
Dessa forma, o aprendizado se tornou mais consciente e sig-
nificativo.

Ludicidade e aprendizado garantidos! #

Denerida Bras Martins Tsutsui
e Gabriela Ferreira Cabrera

Professoras de Língua Portuguesa

Kahoot
Quem disse 
que não se 

pode aprender 
de uma forma 

lúdica?

Ensino Fundamental II
8º ano
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Os estudantes dos oitavos anos viven-
ciaram um dia diferente. Um dia de arte, cultura e 
muito conhecimento.

O roteiro do Estudo do Meio contemplou o Museu 
de Arte Sacra, a Estação da Luz, o Parque da Luz e 
o Museu Afro.

Em cada um dos lugares, as descobertas: há quan-
to tempo foi construído o Museu de Arte Sacra? 
De que maneira foram edificadas suas paredes  
imensas? De que materiais foram confeccionadas 
as obras tão preciosas? Como eram os navios que 
traziam os africanos para o Brasil?  

Ao longo do trajeto, entre os espaços culturais, os 
monitores que acompanhavam o grupo, contavam 
aos estudantes sobre curiosidades da história da 
cidade de São Paulo.

Um dia para refinar o olhar, imaginar outros tem-
pos e outras pessoas, e conhecer nossa história.
Um dia para ficar na memória. #

Mariana Manse
Ma. Professora de Música e Orientadora de Arte 

Ensino Fundamental II
8º ano

estudo do meio
Uma atividade em pontos importantes da cidade de São Paulo são palco para a descoberta e 
aprendizagem. Descubra o que os estudantes do 8º ano aprenderam neste Estudo do meio.
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Estudantes do 9º ano realizaram experimentos para 
responder essas perguntas e também para compreender melhor os 
conceitos relacionados aos modelos atômicos estudados durante 
as aulas de Ciências. 

Os fenômenos de eletrização ocorrem constantemente na natureza 
e, muitas vezes, tais processos passam despercebidos por nós. 
Quando atritamos o pente em nossos cabelos ocorre uma trans-
ferência de elétrons entre os dois corpos provocando afastamento 
dos fios.

Quando aquecemos um determinado elemento químico, os elé-
trons ganham energia e mudam de posição dentro do átomo. Ao 
voltar para a posição inicial, liberam essa energia em forma de cor 
e somos contemplados com o colorido dos fogos de artifício.

As novas descobertas despertaram nos estudantes a vontade de 
investigar mais e aprender esses conceitos científicos explanados 
anteriormente por meio de experimentos realizados em nossos 
laboratórios de Ciências. #

 Aline Venancio Conte
Professora de Ciências e Biologia

Por que os
fogos de artifício

têm cores diferentes? 

Ensino Fundamental II
9º ano

Por que o cabelo 
fica com frizz?
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A finitude de recursos do planeta, 
as atuais crises hídricas, os problemas gerados 
pela poluição, as mudanças climáticas, a extinção 
de animais, o desaparecimento de florestas são 
todos problemas registrados, frequentemente, 
pelos noticiários e jornais. Nas aulas de Língua 
Espanhola, os estudantes refletiram sobre es-
sas questões, suas consequências a longo prazo, 
suas causas e de que forma cada setor da so-
ciedade: cidadãos, governo e iniciativa privada, 
pode e deve colaborar para evitar a degradação 
do meio ambiente.

Por meio de leituras e reflexões, os estudantes 
organizaram uma campanha de conscientização 
sobre os diversos problemas que enfrentamos 
atualmente e propuseram algumas soluções 
para saná-los. #

Thereza C. Caldas Cavalcanti
Ma. Professora de Espanhol

Cuidados con el medioambiente:
una responsabilidad de todos

Os estudantes pensaram e 
propuseram soluções para 

problemas globais,
tudo em espanhol!
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professor Herbert Putcha, autor 
da série de livros Think da Cam-
bridge University Press, utilizada 

pelos estudantes do Consa, veio ao Colégio 
conversar sobre os desafios e possibilidades de 
aprendizagem da Língua Inglesa.

Ensino Fundamental II
9º ano

O Quando se fala no Ensino de Inglês como segun-
da língua (ESL) é inevitável não se deparar com 
o professor Herbert Puchta. Ele é PhD em Inglês, 
com foco no ensino do idioma e já atuou como 
professor da Universidade de Graz, na Áustria, 
ministrando aulas para futuros professores de 

Mr. Herbert Puchta

what an honor!

HAS VISITED US,
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Língua Inglesa. Além disso, foi presidente da 
IATEFL, Associação Internacional de Professores 
de Língua Inglesa como segundo idioma.

Não bastasse seu currículo impressionante como 
professor, o autor também utiliza os estudos 
mais recentes da neurociência, da psicologia 
cognitiva e da linguística para produzir materiais 
didáticos que são adotados pelo mundo todo.

A proposta da sua série de livros Think, adotada 
pelo Consa, é fruto dessas pesquisas e propõe 
a utilização da língua não apenas como uma 
finalidade, mas como meio para se discutir va-
lores e desenvolver habilidades cognitivas, tão 
necessárias para o desenvolvimento pleno dos 
estudantes.

O autor esteve no Colégio conversando com as 
turmas do 9º ano. Nesse bate-papo, realizado 
todo em Língua Inglesa, os estudantes contaram 
sobre a sequência didática das aulas de Inglês 
“Teens around the world”, na qual interagiram 
com jovens do mundo todo a fim de conhecer 
um pouco sobre as semelhanças e diferenças 
dos países pesquisados. Além de demostrarem 
grande envolvimento com a proposta pedagógi-

Mr. Puchta utiliza os estudos
mais recentes da neurociência, da 

psicologia cognitiva e da linguística 
para produzir materiais didáticos que 

são adotados pelo mundo todo!

ca, os educandos também se mostraram interes-
sados em perguntar ao professor sobre os desa-
fios e possiblidades de aprendizagem da Língua 
Inglesa.

Durante a conversa, Mr. Puchta falou da 
necessidade que cada indivíduo tem de 
investir no aprendizado de uma segunda 
língua, deixando claro que esse investi-
mento não se refere à questão econômi-
ca, mas ao desejo individual de dedicar 
tempo e esforço para que cada um atinja 
seus objetivos.

Ele demonstrou seu reconhecimento pela ex-
celência do aprendizado dos estudantes do 
Consa, sua espontaneidade e proficiência ao se 
expressarem no idioma e interagirem durante a 
conversa. #

Equipe de Língua Inglesa do Consa
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A equipe do Consa, em seu dia a dia, 
tem como propósito transformar a escola, local 
de cultura, em um ambiente do pensar, no qual 
cada estudante atinja a sua máxima capacidade 
em determinados aspectos essenciais para a sua 
cidadania, a saber: resolução eficaz de proble-
mas, tomada consciente de decisões, transferên-
cia de conhecimentos em diversos contextos e 
aprendizado contínuo. Contudo, não basta ad-
quirir tais habilidades, elas necessitam ser cul-
tivadas em um ambiente pedagógico propício 
para o seu desenvolvimento e manutenção.

Cotejando a relação da Neurociência com a Edu-
cação, segundo COSENZA e GUERRA, (2011):

“As funções executivas podem ser conceituadas 
como o conjunto de habilidades e capacidades 
que permitem executar as ações necessárias 
para atingir um objetivo. Elas incluem o esta-
belecimento de metas, a elaboração de uma es-

tratégia comportamental, o monitoramento de 
ações adequadas e o respeito às normas sociais.”

Diante disso, impulsionar o
desenvolvimento desse conjunto é fazer
com que o estudante aprenda a planejar
as suas atividades, estabelecendo metas 

dentro de uma perspectiva temporal
mais palpável e eficiente. 

E por que se preocupar com tal demanda? Nesse 
ponto, pretende-se que o discente aprenda a se-
lecionar as informações mais relevantes no re-
pertório que tem contato para ser capaz de fazer 
inferências, generalizações e transposições de 
conteúdo. Como também localizar equívocos ou 
discrepâncias na sua trajetória de assimilação de 
conhecimento.

Acerca dessa questão,  alguns exemplos são in-
teressantes para ilustrar a respectiva percepção, 

Ensino Fundamental II
9º ano
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a saber: a)  a teoria da taxionomia estudada na 
classificação das classes de palavras (Morfologia) 
pode ser aplicada também em outras áreas de 
componentes curriculares que abordam a cate-
gorização, como a botânica e a zoologia; b) um 
caso de equívoco no processo de aprendizagem, 
seria notar que a mera memorização das conjun-
ções, para a identificação das orações subordi-
nadas, nem sempre é eficaz, visto que o contexto 
pode gerar outras modalizações de sentido.

Não há como negar o papel crucial 
da escola no funcionamento

cognitivo do estudante já que
a intervenção escolar modifica

atitudes e cria habilidades
intelectuais, ampliando o repertório 
tanto cognitivo quanto emocional de 

cada um deles.

Na prática docente, é nítido perceber o quanto 
a velocidade mental, a memória de trabalho, a 
atenção e a função executiva são determinantes 
para esse funcionamento.

Outro componente-chave é a gestão mental, 
também conhecida como metacognição, o pen-
sar sobre o nosso próprio pensar. A gestão men-
tal também é estimulada por ser decisiva no de-
sempenho final de qualquer atividade devido a 
sua natureza avaliativa e reguladora. Ser capaz 
de refletir e avaliar o próprio fluxo de pensamen-
to é algo primordial para evitar as potenciais 
“ciladas” e garantir as oportunidades do próprio 
processo de aprendizagem.

De acordo com Tishman, Perkins e Jay “a gestão 
mental promove a versatilidade cognitiva, um 
pensar responsável e independente, fomenta o 
pensar estratégico e o planejamento e é um as-
pecto da inteligência que pode ser aprendido” 
(1999).

Dessa forma, o docente sempre tem o cuidado 
em aplicar estratégias pedagógicas para le-
var a aprendizagem em sua máxima eficiência. 
Com o respaldo de teorias da Educação e da 

Referência bibliográfica:
COSENZA, R.M.; GUERRA, L.B. Neurociência e Educação: como o cérebro aprende. São Paulo: Artmed, 2011.
TISHMAN, S.; PERKINS, D.N.; JAY, E. A cultura do pensamento na sala de aula. São Paulo: Artmed, 1999.

Neurociência, a equipe pondera fatores que in-
fluenciam a construção do conhecimento e da 
aprendizagem.

Não há receitas infalíveis ou atuações mági-
cas para atingir esses propósitos, um adequa-
do caminho é a condução afetiva e integral da 
relação professor-aluno-saber.

Posto isso, os estudantes do 9º ano, nas aulas 
de Língua Portuguesa, têm se instrumentalizado 
com variados modelos de estratégia, organi-
zação e planejamento de estudo. Nas aulas, eles 
são motivados a sistematizar o conteúdo a partir 
de mapas conceituais, de retomada por meio de 
questões, de autoexplicação, de organogramas, 
de tabelas ou matriz para elencar o que já domi-
nam do que ainda necessitam aprofundar, pará-
frase, assim por diante.

Além disso, a exposição, discussão e aplicação 
de técnicas de estratégias de leitura, como tam-
bém da alternância de atividades e da realização 
prática em grupos, fazem com o que o discente 
se aproprie, com maior consciência e autono-
mia, em relação ao próprio processo de aprendi-
zagem, uma vez que saberá discernir o que é 
mais adequado para cada contexto de estudo 
ou de acordo com as suas especificidades como 
indivíduo protagonista, no âmbito do aprender.

Como muitos dos estudantes já podem ser con-
siderados indivíduos nativos digitais, o ambiente 
virtual de aprendizagem é estimulado, cada vez 
mais, ampliando a atuação dos recursos tec-
nológicos, sempre associado a uma devida se-
leção didática. O objetivo é criar um ambiente 
facilitador além dos “muros da escola” e estimu-
lar a colaboração e integração entre os partici-
pantes, edificando a aprendizagem.

Sem dúvida alguma, é extremamente satisfatório 
e realizador notar as conquistas já obtidas por 
parte dos estudantes. Paulatinamente, essa va-
riedade de recursos e estratégias serão interiori-
zados de forma que haverá uma nítida transfor-
mação no comportamento de estudante. #

Denerida Bras Martins Tsutsui
Professora de Língua Portuguesa
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Os estudantes do 9º ano desenvol- 
veram o projeto intitulado “Teenagers around 
the world”, no qual, por meio da plataforma edu-
cacional “Students of the world”, entraram em 
contato com adolescentes de outros países para 
questioná-los sobre aspectos relevantes de suas 
respectivas culturas.

Esse projeto está alicerçado nos três eixos fun-
damentais da proposta de Língua Inglesa do 
Consa: os aspectos socioculturais, cognitivos e 
linguísticos.

Na dimensão sociocultural, há uma busca por 
ampliar o repertório dos estudantes no que 
tange aos hábitos culturais ao redor do mundo. 
Isso significa que há, nas aulas, o objetivo de 
extrapolar os aspectos geralmente estudados 
nesse tipo de projeto (alimentação, vestuário 
e festivais) e ressignificar a questão cultural de 
maneira mais abrangente. Para isso, com a medi-
ação dos professores, propõe-se aos jovens que 
se correspondam com adolescentes ao redor do 
mundo, a partir da escolha de países diversos.

Além disso, considerando o desenvolvimento 
cognitivo de nossos estudantes, os encaminha-

Ensino Fundamental II
9º ano

mentos dados pelos professores fazem uso das 
metodologias ativas, as quais preveem que o  
educando seja protagonista do próprio aprendi-
zado. Com essas metodologias, são desenvolvi-
das as competências necessárias para a formação 
do jovem no mundo contemporâneo, como a 
responsabilidade, o trabalho colaborativo e as 
habilidades e procedimentos necessários para 
apresentações orais em língua estrangeira.

Nesse sentido, a língua é, ao mesmo tempo, 
objeto de estudo e uma ferramenta para que o 

aprendizado seja significativo.

A aprendizagem ocorre
de maneira espontânea e em uma 

situação de produção real!
O entusiasmo tomou conta dos nossos es-
tudantes ao escolherem o país sobre o qual gos-
tariam de investigar, ao escreverem sua primeira 
carta aos adolescentes estrangeiros e, também, 
ao receberem as primeiras respostas. #

Há três eixos fundamentais 
da proposta de Língua

Inglesa do Consa:
os aspectos socioculturais, 
cognitivos e linguísticos.

Alessandra B. da C. Franco e Maira B. Portugal 
Professoras de Língua Inglesa
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Novos estudos sobre melhores procedi-
mentos escolares para a relação ensino-aprendi-
zagem sempre ocorreram desde que os primei-
ros métodos e começaram a se difundir para 
uma melhor aprendizagem dos estudantes ou 
para haver uma maior garantia da transmissão 
de conhecimentos.

De acordo com o psiquiatra americano William 
Glasser as pessoas aprendem com a seguinte 
eficiência: 

- 10% lendo;
- 20% escrevendo;
- 50% observando e escutando;
- 70% discutindo com outras pessoas;
- 80% praticando;
- 95% ensinando.

Esses dados nos levam a entender como 
necessário aplicar novas metodologias, em que 
essas formas de aprender fossem contempladas. 
Uma maneira de atingir esses objetivos foi a uti-
lização de Metodologias ativas.

Nesse sentido, os professores de Ciências da 
Natureza da 1ª série do Ensino Médio uti-
lizaram o método da Aprendizagem Baseada 
em Problemas, o da Sala de Aula Invertida e o 
de Estudos de Caso. Todos esses métodos têm 
como objetivo desafiar o estudante a trilhar o 
seu caminho de aprendizagem, construindo uma 
base conceitual, procedimental e atitudinal por 
meio de problemas motivadores que, por serem 
mais próximos da realidade do estudante, es-
timulam o desenvolvimento de habilidades que 
serão usadas para enfrentar os desafios futuros.

Nas aulas de Química foi realizado o PQME – 
Projeto Questão de Múltipla Escolha, no qual os 
estudantes elaboraram um canal fictício no You-
tube em que apresentaram uma videoaula com a 
resolução de uma questão de um dos melhores 
vestibulares do país.

Nas aulas de Biologia os estudantes se depara-
ram com relatos de situações do cotidiano e pre-

cisaram resolver problemas reais. Divididos em 
grupos coletaram informações nos Laboratórios 
de Informática para criar uma base conceitual 
que os ajudasse a resolver a questão. Após esse 
processo inicial, elaboraram seminários e resu-
mos que foram postados no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para a consulta dos demais es-
tudantes.

Já nas aulas de Física os estudantes foram 
desafiados a construir, utilizando material de uso 
cotidiano, um modelo didático de uma máquina 
térmica. Para isso, organizaram-se em grupos, 
coletaram informações sobre diferentes tipos de 
máquinas térmicas e planejaram os procedimen-
tos necessários para a confecção do protótipo. 
Com tudo isso em mãos, os estudantes foram 
aos Laboratórios de Ciências e apresentaram o 
funcionamento das máquinas que eles cons-
truíram.

A utilização dessa multiplicidade de metodo-
logias, em projetos desenvolvidos em todos 
os Componentes Curriculares da área de Ciên-
cias da Natureza permitem-nos verificar que o 
aprendizado se torna mais interessante para os 
estudantes e com melhores resultados nas ava-
liações realizadas. Assim, concluímos que essas 
transformações nas maneiras de ensinar devem 
ser contínuas e são sempre necessárias para um 
maior significado e protagonismo do estudante 
em seu processo de aprendizagem. #

De acordo com o psiquiatra 
americano William Glasser

apenas 10% da aprendizagem 
ocorre por meio da leitura, ao 

passo que 95% ocorre ensinando.

Ana Carolina Sartori – Professora de Biologia
Tábata Rotger – Professora de Química

Luciano Costa – Professor de Física

Metodologia ativa,
o que é isso?

Ensino Médio
1ª série
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Ensino Médio
1ª série

Os estudantes do Ensino Médio tiveram o 
prazer de receber Paula Istvan, doutora em Biotecno-
logia e Biologia Molecular pela UNB, que atualmente 
trabalha na Universidade Beer Sheva, em Israel.

Durante a palestra, ela abordou diversos temas, como 
a importância do desenvolvimento de novas energias 
limpas, a utilização de microrganismos para produção 
de energias alternativas, as diversas utilidades de cer-
tas espécies e o processo de formação de combustíveis 
limpos.

Além disso, a Doutora Istvan ressaltou a importância 
do estudo, por parte dos jovens, a respeito de pesqui-
sas sobre fontes de energia menos poluentes que os 
combustíveis fósseis utilizados em escala mundial. Ela 
destacou que, com a crescente crise de abastecimento 
e o acelerado crescimento populacional, as fontes já 
existentes, logo não serão suficientes, sendo as pesqui-
sas de vital importância para o futuro da humanidade.

Dessa forma, a palestra proporcionou aos estudantes 
um conhecimento mais aprofundado sobre fontes al-
ternativas de energia e sua relevância para as futuras 
gerações, além de ser uma inspiração para os possíveis 
pesquisadores que gostariam de ter a mesma formação 
que a Doutora Istvan.

Camila Silva, Yukari Tokumoto, Julia Nakamura e 
Victoria Koguchi – 1ª Série do EM

Energias Alternativas
com a Doutora Paula Istvan

A palestra proporcionou aos 
estudantes um conhecimento 

mais aprofundado sobre fontes 
alternativas de energia e sua 

relevância para as futuras 
gerações.
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Construir uma máquina térmica foi objeto 
de uma proposta bem diferente e empolgante para mim e 
os colegas do grupo. O professor Luciano Vieira da Costa 
nos desafiou a montar uma máquina, com o propósito de 
gerar movimento a partir do calor, ficamos bastante ani-
mados e ansiosos para começar esse novo projeto.

No início, a pesquisa foi para entender sobre o funciona-
mento da máquina térmica e seus tipos. Depois, trazer os 
materiais necessários para a construção da mesma, um 
trabalho em grupo que, cada vez mais, foi nos envolvendo, 
durante a montagem da máquina térmica. 

Posso afirmar que uma das vantagens desse projeto foi o 
trabalho em equipe, desenvolvendo todo o processo que 
envolveu criatividade e complexidade. 

Fomos aos laboratórios de ciências e começamos produzir 
a máquina que escolhemos com materiais coletados, por 
essa razão, ficamos tensos e aflitos quando testávamos e 
a pergunta do grupo...vai dar certo? O objetivo era fazê-la 
funcionar.

O projeto foi desafiador e todos gostaram dessa atividade, 
em virtude de podermos trabalhar em grupo, desenvolver 
novas habilidades e aprender ao mesmo tempo. #

Giovanna Fiel Cruz Zaccaro – 1ª série do EM

Ensino Médio
1ª série

Máquinas Térmicas
O projeto foi desafiador 
e todos gostaram dessa 

atividade.
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Tem gente que tem nojo, tem gente que tem medo e tem gente que 
desmaia. Mas para Biologia ele é um dentre as dezenas de tecidos que 
temos em nosso corpo. No sangue há diferentes tipos de componentes 
cada um exercendo sua função de forma organizada para que haja a dis-
tribuição do oxigênio, nutrientes, hormônios, células de defesa, elementos 
de cicatrização além de tantas outras funções que são vitais para o nosso 
organismo. 

Os estudantes da 1ª série do EM estudaram o sangue a fundo, tanto na 
teoria quanto na prática, e também avaliaram a importância dos exames 
sanguíneos e o que eles podem nos dizer a respeito de nossa saúde. #

Ana Carolina Sartori
Professora de Biologia e Ciências

Ensino Médio
1ª série

Os estudantes da 1ª série do EM estuda-
ram o sangue, com aprofundamento em 
seus componentes e funções.

Um tema que chamou a minha atenção 
foi a função das hemácias, que são com-
ponentes sanguíneos que dão a coloração 
vermelha. Além disso, as hemácias são  
responsáveis pelo transporte de oxigênio 
e gás carbônico, originado da respiração.
Tendo presente essas informações, amplia-
mos os conhecimentos sobre os proble-
mas causados pela falta ou deformidade 
de hemácias (anemias), e a relação entre o 
transporte ineficiente e os sintomas.

Aprendemos conceitos importantes so-
bre o sangue e eu, particularmente, gostei 
mais de aprender sobre as hemácias.

Yukari tokumoto – 1ª Série do EM

Nós, estudantes da 1ª série do EM aprendemos, 
em Biologia, sobre o sangue e sua função vital 
para a nossa vida. O sangue serve como uma es-
pécie de conexão entre todo o corpo. Bombeado 
pelo coração, tem a importante função de levar 
nutrientes e oxigênio às células de todos os teci-
dos, mas sua importância não se limita apenas 
a isso. O sangue também retira impurezas e gás 
carbônico para serem eliminados do corpo.

Com isso, vemos como o sangue é vital para o 
funcionamento do corpo e como a doação de 
sangue leva, sem dúvida, vida para aqueles que 
necessitam.

Gabriela Pereira – 1ª Série do EM
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Pétalas, sépalas, androceu e gineceu... 
você já imaginou todos esses nomes sendo 
partes de uma flor?

É quase certo que não. Quando apreciamos um 
jardim florido ou um lindo arranjo floral recebe-
mos, por meio dos sentidos muitas sensações 
e, a Biologia, vai além dessas sensações, produ-
zindo conhecimento a partir de lindas flores.

Tudo em uma flor desabrochada é uma perfeita 
engenharia da vida para atrair polinizadores e 
permitir que a vida da flora, e também da fauna 
associada a ela, perpetuem-se no planeta.

Não é interessante imaginar o quanto de co-
nhecimento e importância há em uma simples 
flor?

Pensando nisso, os estudantes da 2ª série do 
Ensino Médio disseccionaram uma flor para 
observar suas partes e relacionar com suas 
funções. #

Aline Venancio Conte
Professora de Biologia e Ciências

Ensino Médio
2ª série

QUE PERFUME!
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Ensino Médio
2ª série

Tivemos o privilégio de aprofundar 
nossos conhecimentos nos Componentes  
Curriculares de Geografia, História, Biologia e 
Química, com o Estudo do Meio promovido pelo 
Consa. Uma verdadeira aula a céu aberto!

Desta vez, nós, estudantes da 2ª série do Ensino 
Médio, fomos ao Vale do Paraíba, região onde se 
encontra a megalópole brasileira em formação, 
que abrange áreas do estado do Rio de Janeiro 
e São Paulo e é uma das regiões mais impor-
tantes do Brasil, desde a época da colonização 
até os dias de hoje, já que concentra uma grande 
parcela do PIB nacional. O estudo do meio teve 
uma grande diversidade de temas e pontos 
únicos.

Foi uma experiência incrível sentir arte, natureza 
e história envolvidas na Basílica de Aparecida, 
observar as paisagens bucólicas da Cidade de 
Bananal, bem como conhecer o rigor da organi-
zação de uma instituição como a Academia Mili-
tar de Agulhas Negras - AMAN.

O roteiro foi muito bem traçado, o que nos pos-
sibilitou um excelente aproveitamento dos pon-
tos visitados, permitindo uma maior imersão do 
grupo no conteúdo estudado em sala e vivenci-
ado de forma concreta. Uma verdadeira viagem 

na qual tempo e espaço saltaram dos livros es-
colares diante dos nossos olhos.

O tão discutido meio ambiente estava vibrante 
e presente no caminho do Parque Nacional de 
Itatiaia, como também na Fazenda Boa Vista e 
Fazenda dos Coqueiros. Presenciamos áreas 
de preservação e áreas de total destruição que 
chocaram  nossos olhares, reforçando a necessi-
dade da atenção redobrada no que diz respeito 
aos recursos naturais presentes no nosso tão 
querido planeta.

No decorrer dessa nossa jornada, produzimos 
projetos audiovisuais do estilo “vlog” e docu-
mentários a fim de registrar todas as sensações 
da viagem  e documentar, com detalhes, todas 
as áreas visitadas.

Além disso, nossos momentos de descanso e 
lazer foram ótimos para desfrutar da verdadeira 
amizade que construímos todos esses anos no 
Consa.

Sem dúvida, foi uma experiência altamente en-
riquecedora, agradecemos ao Colégio, às pro-
fessoras que nos acompanharam e aos moni-
tores da Quíron pela  oportunidade de vivenciar 
momentos inesquecíveis da nossa vida escolar. #

José Lucas Bermudes, Carolina Loeb,  
Guilherme Polo, Isabella Ribeiro Joannou,  

Maria Vitória Borges e Valentina Guida
2ª série do EM

O estudo do meio teve uma grande 
diversidade de temas e pontos únicos.

Vale do Paraíba
Estudo do Meio
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Os estudantes da 2ª série do Ensino 
Médio desenvolveram um projeto de pesquisa, 
no qual tiveram que selecionar temas que mar-
caram a realidade da população, mas ocupam 
pouco espaço na mídia, nas redes sociais e nas 
nossas reflexões.  Mobilizados pelo projeto, re-
alizaram pesquisas sobre diferentes assuntos.

Um grupo, pesquisou e estudou a situação 
da mulher na nossa sociedade, abrangendo 
questões como o machismo, o feminicídio e a 
história da construção da participação da mulher 
no nosso contexto político. Também realizaram 
entrevistas com adolescentes, profissionais e es-
pecialistas no tema.

Ensino Médio
2ª série

O BRASIL
 QUE NÃO ESTÁ NO RETRATO

Outro assunto abordado pelos grupos foi a 
questão do meio ambiente, tema tão atual, em 
função dos incêndios na Amazônia.  Nesse as-
pecto, os grupos produziram maquetes e pai-
néis de fotos e poemas em que denunciaram o 
desrespeito ao nosso planeta.

A questão indígena também foi destacada, com 
a releitura da Carta de Pero Vaz de Caminha e 
uma pesquisa de campo que as estudantes Gi-
uliana Crivelaro e Ana Beatriz Gabrich  realizaram  
na Aldeia Guarani,  em Bertioga. Além das en-
trevistas com membros da tribo, presenciaram 
rituais religiosos na Aldeia e produziram um ex-
celente documentário sobre tão rica experiência.

A REFLEXÃO SOBRE A REALIDADE BRASILEIRA NOS TORNA MAIS 
CRÍTICOS E CONSCIENTES QUANTO À REALIDADE EM QUE VIVEM.

O QUE SERÁ QUE OS ESTUDANTES DA 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
DESCOBRIRAM NESTE PROJETO DE PESQUISA?
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A intolerância religiosa também foi um tema sele-
cionado pelos grupos e, para compreender como 
ocorre esse processo, os estudantes entrevistaram lí-
deres religiosos e realizaram uma análise de notícias 
recentes que retratam essa situação de intolerância.

O projeto permitiu diferentes vivências e 
experiências, como por exemplo, refletir o 
esporte que não está na mídia e suas di-
ficuldades, pensar a vida em comunidades 
como Paraisópolis e partilhar o cotidiano 
das pessoas que apresentam necessidades 
especiais.

Cada grupo construiu seu projeto de pes-
quisa e entrevista, envolvendo diferentes 
setores do Colégio, no processo de desen-
volvimento do trabalho.  Além disso, par-
tilharam seus talentos editando vídeos, en-
cenando, compondo músicas, escrevendo 
poemas e produzindo quadros, como da 
estudante Maria Vitória Barral.

Aparecida Maria de Melo Tozetto
Professora e Orientadora

da Área de Ciências Humanas

Ensino Médio
2ª série

O BRASIL
QUE NÃO ESTÁ NO RETRATO
Por Maria Vitória B. Borges Vilarinho
2ª série do Ensino Médio

Sobre a obra: Quando pensei em 
fazer a obra, quis representar, 
atrás do quadro de Dom Pedro, a 
situação que os africanos viviam, 
ou pelo menos como mostram as 
poucas imagens que encontramos 
sobre eles, sendo escravizados, jun-
tamente com os indígenas.

Na maioria dos livros de História, 
encontramos a chegada dos por-
tugueses como algo revolucionário, que mudou 
totalmente a vida dos nativos da região (o Brasil) 
e sim, mudou, mas muitas vezes não enxergamos 
o lado dos indígenas, que já estavam no Brasil há 
muito mais tempo, ou até o lado dos africanos, 
que eram trazidos de sua terra natal como escra-
vos, passando por situações inimagináveis.

Retratei o fundo, de índios e africanos escravi-
zados, no estilo monocromático (com uma cor 
acompanhada de branco – preto à \esquerda/ 
sépia à direita) para mostrar que, apesar de 
suas histórias não terem muito reconhecimento, 
como a dos portugueses, eles são tão impor-
tantes quanto e sempre estão por trás da nossa 
história, quando deveriam estar na frente dela.
Posso dizer que, ao pesquisar para estudar o que 
eu faria no quadro, foi muito difícil encontrar in-

formações, principalmente sobre os indígenas, 
que eram exatamente os nativos de nosso país. 
É muito triste ver tudo o que esses povos passa-
ram e o que passam até hoje, com o preconceito 
e com todo o sofrimento do passado.

Acredito que, apesar de tudo isso, ainda temos 
chance de fazer uma mudança em relação ao 
que aconteceu a eles, claro que não podemos 
voltar e mudar o passado, mas enquanto es-
tivermos vivos, poderemos mudar o futuro. 

Essa mudança pode não ter grande importân-
cia para muitos, que não conhecem o que essas 
pessoas passaram, mas, com toda certeza, vai 
mudar a vida de muitos outros que estão entre 
nós. #

Obra: O Brasil que não está no retrato - Óleo sobre tela - tamanho: 120 x 70cm
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Ensino Médio
3ª série

Na 3ª série do Ensino Médio do Consa, nas aulas 
de Arte, retomamos os estudos das principais vanguardas 
europeias, por ser um tema muito importante na História 
da Arte e sempre presente nos vestibulares. A palavra van-
guarda tem origem no francês avant-garde, que significa 
“o que marcha à frente”; na arte, portanto, os movimentos 
de vanguarda são aqueles que anunciam novos conceitos 
e ideias no cenário cultural. Em diálogo com o novo mun-
do emergente na Europa, no início do século passado, as 
chamadas vanguardas europeias reuniam artistas que pre-
tendiam romper com as regras clássicas da arte.

Os estudantes, depois de terem assimilado o conteúdo 
exposto pelo professor, foram desafiados a produzir uma 
fotografia autoral, de temática livre, que trouxesse marcas 
evidentes de uma das vanguardas estudadas: Futurismo, 
Surrealismo, Expressionismo, Cubismo, Dadaísmo, entre 
outras. Foram também orientados a dar um título às obras 
e a explicar a proposta em um breve texto. Os resultados 
nos orgulham muito, pois reconhecemos, mais uma vez, 
criatividade e sensibilidade ímpar em nossos estudantes. 
Confiram alguns destaques!

Professor Mestre Rafael Masotti
Orientadora Mestra Claudia Lima

O GRITO DOS ALUNOS

Inspirada pela estética Expressionista, a foto-
grafia “O Grito dos Alunos” retrata a loucura e o so- 
frimento que pode viver um aluno diante do sis-
tema educacional atual, no caso de não haver 
suporte familiar e pedagógico, além de organi-
zação pessoal. O Expressionismo explorou os 
sentimentos e as angústias do homem diante do 
mundo, os seus medos e incertezas.  Na obra, 
eu, Daniela Suruagy Botto, estou em meio a um 
furacão de folhas de papel com a palavra “nota”; 
as luvas de boxe representam a luta contra as 
provas. Quanto ao grito, que tem como refe-
rência o quadro O Grito, de Edvard Munch, ele 
mostra o desespero causado pela possível perda 
dessa luta, o que poderia levar até mesmo à lou-
cura. Ao remeter à estética expressionista, o jogo 
de luzes e sombras aumenta o sentimento me-
lancólico do espectador. #

PROJETO: FOTOGRAFIAS DE VANGUARDA

Daniela Suruagy Botto
3ª série do Ensino Médio

UMA OUTRA VISÃO
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Ensino Médio
3ª série

UMA OUTRA VISÃO

A fotografia intitulada “Uma Outra Visão” traz 
marcas da vanguarda francesa chamada de 
Surrealismo; tal movimento inspirava-se na 
psicanálise freudiana, e explorava o universo dos 
sonhos, das memórias, do inconsciente e das  
ilusões. Em segundo plano, aparece na obra em 
questão uma cidade triste, composta por pré-
dios turvos, envoltos em um céu acinzentado 
e nublado: nada no ambiente aponta para a 
vida. Em primeiro plano, no entanto, uma mão 
sobrepõe a imagem; por meio dela, como uma 
espécie de filtro que muda a percepção das pes-
soas, é possível ver um mesmo mundo vivo e 
alegre, com prédios mais claros, cercado pela 
presença de nuvens azuis e arco-íris. A mão re- 
presenta os gestos/a parcela de responsabili-
dade de cada indivíduo sobre a cidade em busca 
de um mundo melhor. Portanto, também que-
remos provocar o espectador com a nossa foto-
grafia, que, de algum modo, propõe: o que você 
faz, de fato, para chegar mais perto do mundo 
do sonhos que você vislumbra? 

Maria Eduarda Hisaoka e Beatriz Conde
3ª série do Ensino Médio

CYBER CITY: a cidade futurista

A fotografia “CYBER CITY: a cidade futurista” 
inspirou-se na vanguarda europeia chamada 
de Futurismo. Motivado pelos avanços ad-
vindos da Revolução industrial, o italiano Fillipo 
Marinnetti lançou em 1909 o seu primeiro mani-
festo Futurista, em que pregava o abandono 
radical do passado. No Futurismo, tudo deve 
remeter ao futuro, ao progresso, à exaltação da 
tecnologia e do cientificismo. Em Ciber City, o 
rosto robotizado da figura central (Caroliny Saif) 
e o pequeno robô em seu ombro remetem ao 
ser humano do futuro, tão dependente da tec-
nologia que pode chegar a perder parte de sua 
humanidade. Quisemos ainda marcar a estética 
futurista com feixes de luzes presentes em toda 
a obra, com a presença de carros ao fundo, de 
um planeta com anéis de engrenagem e de uma 
nave espacial.  

Caroliny Saifi, Catarina Florencio Gopfert Pinto 
e Natália Gardziulis Magnani
3ª série do Ensino Médio

Os movimentos de vanguarda são aqueles
que anunciam novos conceitos e ideias no cenário cultural .
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O Olha Aí é um Festival Artístico 
que engloba diversas modalidades como Dança, 
Artes Plásticas, Música, Cinema e Teatro. Durante 
o show, os estudantes inscritos se apresentam e 
são julgados por professores selecionados. 

No final, aqueles que realizaram as melhores per-
formances receberam um troféu e, além disso, 
aos primeiros lugares, foi oferecida uma bolsa de 
estudos em uma escola de música.

O Olha Aí de 2019 aconteceu em dois dias, sen-
do o primeiro dedicado à música e o segundo às 
demais áreas. A categoria de música foi dividida 
em solo, duplas e bandas. 

Durante as apresentações, o público participou 
torcendo, vibrando e aplaudindo os candidatos. 
Inclusive, nesse ano, a plateia fez um show de 
luzes com seus celulares, durante uma das apre-
sentações.

Esse show de talentos é um dos eventos mais 
legais do ano no Consa, é um momento em que 
familiares e estudantes interagem uns com os 
outros para aproveitarem performances mara-
vilhosas dos artistas, além disso, é um evento 
aberto a todos.

Valentina Guida – 2ª série do EM

Ensino Médio

Festival Olha Aí 2019

“Fiz meu quadro com lápis grafite e aquarela, quis 
retratar um índio em preto e branco, para remeter às 
cinzas das queimadas ocorrentes na Amazônia, sendo 
a figura em destaque. Também desenhei um tucano 
simbolizando a fauna e criei uma sugestão de fundo 
em aquarela, deixando sem muita definição, para 
representar a flora da região, pois ambas são muito 
prejudicadas pelo desmatamento e os animais per-
dem seu habitat.

Apesar da minha ideia sobre o quadro, acredito que a 
arte pode ser interpretada de diversas maneiras, pois 
cada um que vê, possui uma visão diferente da obra, 
e é isso que traz graça à arte..”

Depoimento da estudante Maria Vitória Vilarinho -
1º lugar na modalidade Artes Plásticas.
Confira na contracapa da revista a obra: “Cinzas de 
um tesouro brasileiro”.
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Ensino Médio

OLHA AÍ | CATEGORIA ARTES PLASTICAS
2º LUGAR

Obra: Mãe Natureza da Amazônia
Estudante: Sofia Lehmann – 9º ano

Esta obra foi criada com caneta e lápis-de-cor. Ela representa a Mãe 
Natureza da Amazônia.

A coroa de flores expressa a imensidão de sua biodiversidade,  
enquanto o cabelo verde, se transformando em marrom, a sua  
vegetação sendo desmatada e as rachaduras representam a falta  
de cuidado, que compromete o rosto da belíssima Amazônia. #

Mãe Natureza da Amazônia 91
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O projeto Integração Consa-Santa 
Isabel ocorreu, neste ano de 2019, em sua 4ª 
edição consecutiva. Ano a ano os estudantes, de 
ambas as Instituições, esperam o momento em 
que suas vivências serão compartilhadas. 

As duas unidades educacionais, envolvidas nes-
sa ação, o Colégio Franciscano Nossa Senhora 
Aparecida e o Colégio Franciscano Santa Isabel, 
fazem parte da ACF – Associação Cultura Fran-
ciscana e estão sob os mesmos valores e missão. 
São colégios que estão distanciados geografica-
mente, dentro da nossa capital metropolitana, 
contudo próximos e unidos em ações como a 
desse projeto, que é protagonizado pelos es-
tudantes do Ensino Médio do Consa, com a su-
pervisão de professores.

Um grupo de voluntários organiza sempre ativi-
dades pedagógicas, que são desenvolvidas no 
Laboratório de Ciências do Colégio Franciscano 
Santa Isabel, com os estudantes do Ensino Fun-
damental 1. Além disso, também são realizadas 
atividades de recreação e de convívio social com 
um delicioso lanche para confraternização entre 

Ensino Médio

todos os envolvidos nessa ação, em uma tarde 
de trocas e aprendizagem.

Trabalhar em ações onde a empatia pelo próxi-
mo é cultivada, aumenta as chances de formar-
mos adultos conscientes de seu papel sociorres-
ponsável na busca por um futuro com equidade 
entre todos.

Nesse sentido, o Projeto Integração almeja 
oportunizar a convivência entre as diferenças e 
mostrar que todos temos a aprender um com 
o outro, não importam as distâncias e nem as 
distintas realidades sociais em que vivemos: so-
mos todos agentes de transformação e, assim, 
construiremos uma nação em que a real noção 
da sociedade na qual vivemos será considerada 
para pensarmos a nossa responsabilidade, en-
quanto brasileiras e brasileiros.

Andrea Curia Molena
Coordenadora do Laboratório de Ciências

Bruno Garcia Stranghetti
Orientador de Ciências da Natureza 

Projeto Integração
como uma grande ponte de amor

O Projeto Integração, que ocorre há 4 anos, têm transformado pessoas que doam e que re-
cebem amor e acolhida. Saiba como esta iniciativa tem emocionado estudantes e famílias.
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“Engraçado como um acontecimento pode nos mudar 
totalmente em questão de segundos, não é mesmo?

Sexta-feira, durante uma campanha de Páscoa em 
uma escola franciscana, me deparei com um menino 
extremamente alegre e bondoso chamado Arthur. 
Conversarmos e brincamos muito durante todo o 
tempo que passamos juntos, e, ao final, como plane-
jado, lhe ofereci uma caixa de bombom. Sua reação 
foi algo que com certeza ficará marcado para sempre 
em meu coração. A alegria do garoto com uma sim-
ples caixinha de chocolate era algo inenarrável!! O 
menino disse-me que fazia muito tempo que não re-
cebia uma, por conta da condição de sua família, mas 
mesmo assim, me ofereceu para comer junto dele. 
Nesse momento minha única vontade era chorar... a 
emoção daquela simples ação de solidariedade feita 
pelo menino mexeu comigo.

Muitas vezes reclamamos que não podemos ter algo, 
ou invejamos os outros por terem o que não temos, 
enquanto os que realmente tem motivos para isso, 
dão uma aula de humanidade, compartilhando com 
todo o amor e carinho até mesmo o que lhes falta”. #

Depoimento nas mídias sociais do estudante 
Aram Gonçalves Mordjikian, da 2ª série do EM

Ensino Médio

Queridas Irmãs, Priscilla e Teresa 
Paz e bem!

Hoje fiquei super emocionada quando vi uma publicação do meu filho Aram no Instagram.

Às vezes, por mais que ensinemos no nosso dia a dia não conseguimos mostrar, com a 
mesma intensidade, o que ele viveu nestes dias de trabalho voluntário no Consa.

Como não compartilhar essa descritiva, um desabafo de sentimentos e emoção, que ele, o 
Aram, viveu e aprendeu com um menino de mais ou menos 5 ou 6 anos...?

Não é que alguém chegou em sala, contou para ele ou ensinou lendo um livro..., NÃO, ele 
aprendeu com a realidade da vida, com uma pequena criança de 5 anos, o quanto é impor-
tante um gesto de carinho e amor ao próximo e o valor de pequenas coisas que, às vezes, 
não reconhecemos e que faz toda a diferença para o próximo.

Estou super orgulhosa dessa atitude do Aram e o ensinamento que ele levará para o futuro.

Obrigada e abraços,

Gisleine

DEPOIMENTOS
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Solidariedade é uma palavra 
praticada em espaços onde a vida é olhada 
com respeito e dignidade.

No Consa, entendemos que a pessoa, dotada de 
capacidades intelectuais, espirituais, socioemo-
cionais e éticas, não representa um número ou 
objeto, mas é um ser rico em esperança e senti-
mentos que o levam a ir além, superando valores 
de mercado e rankings sociais. Tais condições a 
potencializam a se engajar em ações em prol do 
outro, que, porventura, encontra-se em situação 
de necessidade.

Para tanto, desde a Educação Infantil, realiza-
mos campanhas e projetos que mobilizam os 
estudantes a participarem de ações em prol do 
bem de pessoas e instituições voltadas ao aten-

Ensino Médio

Solidariedade no Consa

dimento em situações de vulnerabilidade social. 
Essas acontecem o ano todo, com diferentes ini-
ciativas, como arrecadação de lacres para serem 
trocados por cadeiras de rodas, moedas para a 
AACD, arrecadação de tampinhas de garrafas, 
alimentos, roupas e calçados, bombons, mechas 
de cabelo, entre outros.

No entanto, muito mais que coisas, a maior 
aprendizagem adquirida em cada campanha ou 
projeto é o olhar atento e sensível ao ser hu-
mano, já que todos somos iguais em direito e 
dignidade.

No Ensino Médio, os estudantes participam ati-
vamente de ações de solidariedade, que lhes exi-
gem organização, empatia e planejamento. O 
voluntariado lhes propicia enriquecimento pes-
soal, conscientização das necessidades sociais, 
além de beneficiar quem as recebe.

Esses valores, adquiridos durante a formação es-
colar, certamente se manterão presentes ao lon-
go de toda vida dos estudantes, tanto acadêmica 
quanto profissional, garantindo cidadãos enga-
jados e comprometidos com o bem comum. #

Vivian Ap. da Cruz Rodrigues
Mestra Orientadora Educacional da Ed. Infantil 

José Lucas Bermudes e Aram G. Mordjikian
Estudantes da 2ª série do EM

Os projetos e ações solidárias no Consa são protagizados por nossos estudantes de diferentes 
níveis de ensino, sempre com o acompanhaento e olhar atento dos professores. Confira!
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Ensino Médio

Vitor de Souza Andrade é um jovem 
de 17 anos, estudante da 3ª Série do Ensino Mé-
dio. Em 2019, foi ao Colégio Franciscano Santo 
Inácio de Baependi – MG, pedir uma bolsa de 
estudos, porque desejava uma Instituição que 
lhe oferecesse ensino de qualidade, exigência 
acadêmica, formação e apoio à pesquisa.

A família do Vítor reside em Alagoa, cidade do 
interior de Minas e, desde pequeno, ele se in-
teressou pela criação de galinhas. Aos 9 anos, 
ouviu falar que existiam chocadeiras elétricas. 
Começou suas pesquisas e, como não tinha re-
cursos financeiros, com muita dificuldade, por 
iniciativa própria, foi se aprofundando nos estu-
dos para alcançar seu objetivo. Inicialmente criou 
uma chocadeira elétrica, com materiais alterna-
tivos, mas sua mãe proibiu o uso da mesma, pois 
os custos com energia comprometiam a renda 
da família.

Vitor persistiu nos estudos, em segredo, até criar 
um biodigestor que gerava energia para aquecer 
a chocadeira, utilizando esterco de frango. Hoje 
ele continua aprimorando seu invento, apresen-
tou seu protótipo em várias feiras de Iniciação 
Científica e tem recebido reconhecimento e 
premiações por sua inovação e criatividade.

Vítor conversou com os estudantes do Consa, 
compartilhou suas pesquisas e estudos, bem 
como seu percurso de vida, tão exigente. Encan-
tou ao testemunhar que, mesmo com as impos-
sibilidades, é possível percorrer um caminho de 
conquistas, aprender com os erros, com os fra-
cassos, as incompreensões, encontrar 
força interior para a superação, fazendo 
opções que lhe trazem êxito e aprendi-
zado. Ele lembrou os estudantes que o 
erro é o trampolim para os próximos 
passos, o acerto eles já têm.

Os estudantes do Consa, ao conhece-
rem sua história e os desafios finan-
ceiros que enfrenta para participar das 
feiras, generosamente contribuíram 
para o financiamento de sua partici-
pação na MOSTRATEC 2019, em Novo 
Hamburgo - RS.

Vítor participou da MOSTRATEC 2019 e foi o 
VENCEDOR do maior prêmio da feira de ciên-
cia e tecnologia, ganhando uma Credencial para 
a Feira Internacional de Ciências e Engenharia 
(ISEF), que será na Califórnia (EUA). 

O International Science and Engineering Fair 
(ISEF), um programa da Society for Science & the 
Public, é a maior competição internacional de 
ciências pré-universitárias do mundo! Em maio 
de 2020, Vitor representará o Brasil e terá os cus-
tos pagos pelos organizadores feira.
 
Ele é uma referência para os estudantes do 
Século XXI, pois nosso tempo necessita de jo-
vens inovadores, audaciosos que, com suas pes-
quisas e criatividade, encontrem soluções para 
os problemas ambientais tão desafiadores que o 
planeta enfrenta com a exploração excessiva dos 
recursos naturais.

Desejamos ao Vítor que prossiga com sua cria-
tividade, pesquisas e paixão pela Ciência con-
tribuindo para um mundo sustentável, buscando 
novas fontes de energia, assim o Planeta agra-
dece! #

Exemplo de superação
e inovação
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No encontro, puderam compartilhar suas curi-
osidades e experiências com a leitura da obra do 
autor, que acolheu toda essa energia jovem com 
graça, alegria e muita sabedoria.

Mia Couto no Consa...
 
Ainda estamos extasiados pela vinda do escritor 
moçambicano, Mia Couto... Durante quase duas 
horas, o autor nos proporcionou inúmeros mo-
mentos de reflexão e encantamento.

Palavras nos faltam para descrever o momento 
que deixou no ar a leveza e a sutileza com que 
Mia Couto descreve as pessoas e o mundo que 
nos cerca.

ENCONTRO COM O ESCRITOR

Mia Couto
O ESCRITOR MOÇAMBICANO MIA COUTO VEIO AO CONSA E NOS 
ENSINOU SOBRE A SENSIBILIDADE DA ESCRITA, MOSTRANDO, DE 
MANEIRA ESPONTÂNEA, O QUE O TORNA ÚNICO.

ocê já teve a oportunidade de estar ao 
lado de um escritor que admira, para 
um bate-papo sobre sua vida e obra?
 

Os estudantes do Ensino Médio do Consa tive-
ram esse momento especial ao receberem o 
conceituado escritor moçambicano Mia Couto.

Como quem conversa com amigos, Couto falou 
sobre sua vida, seus primeiros leitores, sua paixão 
pela biologia e sobre sua experiência durante 
a dura guerra pela qual passou Moçambique. 
Nossos estudantes estavam alegres e honrados, 
ao mesmo tempo que demonstraram sua com-
petência leitora nas perguntas direcionadas ao 
escritor.

Ensino Médio

V
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Ensino Médio

Por essa razão, transcrevemos o trecho de uma carta aberta, lida e entregue para ele, redigida por 
nossa estudante da 2ª série do Ensino Médio Isabella Joannou:

“Embora tenha pouca experiência de vida com meus 16 anos, a leitura 
apaixonante de seus pensamentos e como o senhor traduziu e transpôs os 
sentimentos dos personagens, para mim, foi como subir um grande degrau 
de vivência e aprendizado. Tenho uma paixão natural pelos livros e seu 
modelo de narrativa me transporta e ensina como é a dura realidade dos 
povos que são intencionalmente esquecidos. Seus trabalhos consolidaram 
minha visão sobre os conflitos humanos e como devem ser entendidos. 
Sua lógica em tecer palavra por palavra, com sua linguagem única  
e com direção clara, mas ao mesmo tempo sútil , de compor a  
expressão de um povo é simplesmente cativante. É essa a revolução 
silenciosa e transformadora que realiza. Todos nós sempre  
guardamos tudo que nos trazem emoções e boas lembranças.  
O livro Terra Sonâmbula é um destes itens notáveis que vão me 
acompanhar em toda minha formação”.

E foi mesmo, para todos nós! #

97
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Em cada lugar visitado, cada sala e até nos corre-
dores ou pátio surgia uma lembrança, uma história, 

uma linda memória!

Todas se encantaram com as salas tão modernas, 
com o Teatro Consa, palco de tantas peças teatrais e 

celebrações marcantes em suas vidas! Agora renovado e 
contemporâneo, para que outros estudantes tenham a oportu-

nidade de inundar a mente, estreitar laços afetivos e enriquecer 
o conhecimento com recordações significativas elaboradas e 

reveladas nesse espaço de criação.

Que mais encontros como esse possam ocorrer para que as 
amizades, no Consa conquistadas, continuem fortalecendo os 

vínculos de carinho que existem entre nós! #

Helena Marchini Forjaz – Ex-aluna e Professora do Consa

Eventos

Ex-alunas celebraram 20 anos 
de formadas no Magistério, fa-
zendo uma emocionante visita 
às dependências do Consa.

Irmã Priscilla Rossetto recebeu o grupo, assim 
como algumas de suas professoras da época, 
e apresentou as dependências do Colégio, 
hoje tão diferentes e ocupadas por outras 
gerações...

Em cada lugar visitado 
surgia uma lembrança, 

uma história,
uma linda memória!
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Eventos

A SEMANA DE CIÊNCIAS HUMANAS

“Seja a mudança que você 
quer ver no mundo”

Mahatma Gandhi

Compreender a realidade brasilei-
ra na atualidade é um desafio para todo cidadão 
comprometido com um mundo e um país me- 
lhor. Como brasileiros devemos estar unidos em 
prol do desenvolvimento no país, isso envolve o 
crescimento econômico, o desenvolvimento so-
cial e a preservação da natureza presenteada por 
Deus a nosso País e tão ameaçada por interesses 
econômicos que não têm a preservação ambien-
tal como responsabilidade primeira.
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Eventos

A realidade brasileira é o resultado de um lon-
go processo histórico no qual diferentes grupos 
sociais, nações e povos disputaram interesses, 
muitas vezes opostos, que foram determinantes 
para nossa atual situação socioeconômica, como 
exemplos, podemos citar o modelo de coloni-
zação, o trato português com as comunidades de 
povos tradicionais, a ditadura militar, as políticas 
de preservação ambiental ao longo da história, o 
processo de escravização da comunidade negra, 
todos estes eventos deixaram cicatrizes sociais 
visíveis em nosso dia-a-dia.

Portanto, para compreendermos nosso país, 
é necessária uma análise profunda, na qual as 
diferentes áreas do conhecimento entrem em 
um diálogo profícuo para construção de um 
conhecimento comprometido com a melhora da 
realidade social, pois, se quisermos mudanças, o 
primeiro passo é fazermos essa reconhecendo a 
origem de nossos problemas socioeconômicos.
 
Pensando nisso, a equipe de Ciências Humanas 
do Consa, promoveu “A Semana de Ciências Hu-
manas”, uma semana em que os estudantes do 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio puderam 
apresentar trabalhos, realizar debates, palestras, 
exposições de diferentes linguagens artísticas 
sobre os principais temas candentes na socie-
dade brasileira.

Por meio de visões plurais, sempre respeitando o 
diálogo como forma de construção de conheci-
mento temas como: fazer científico em ciências 
sociais, os eventos decisivos para a construção 
da ciência como, preservação ambiental, atual 
situação dos povos indígenas, a segregação so-
cioespacial e as favelas, o totalitarismo, usos dos 

recursos naturais no país, a ditadura militar bra-
sileira, os desastres ambientais e o desmatamen-
to, foram debatidos pelos nossos estudantes 
que apresentaram seus trabalhos ao longo da 
semana da Pátria, evento de grande importân-
cia para nosso País. Em diferentes espaços do 
Consa, como as salas de aula, biblioteca, an-
fiteatro, os estudantes tomaram a escola com 
debates e ações que promoveram a integração 
das diferentes séries e turmas, além de realizar 
metodologias de aprendizagem comprometidas 
com a construção de um conhecimento ativo e 
com a interdisciplinaridade entre as turmas e os 

diferentes componentes curriculares 
das ciências humanas, a saber: História, 
Geografia, Ensino Religioso, Sociologia 
e Filosofia.

Considerando o conhecimento como 
um contínuo processo de construção 
e de diálogo, a Semana de Ciências 
Humanas, foi de extrema importância 
para a formação de nossos estudantes, 
comprometidos com um melhor futuro 
para nosso Brasil. #

Rafael da Costa Rodrigues
Professor de Geografia
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Eventos

As Olimpíadas Escolares acontecem 
ao longo do ano, algumas com abrangência na-
cional e outras internacionais, têm como obje-
tivos: demonstrar habilidades do aprendizado 
educacional dos estudantes, estimular o estudo 
das Ciências e aprofundar o aprendizado, bus-
car diferentes abordagens nos componentes 
curriculares, contribuir na melhoria do ensino e 
identificar jovens talentos com aptidão para as 
Ciências da Natureza e a Matemática.

O Consa, há anos, mantém a tradição de par-
ticipar de diferentes Olimpíadas Escolares para 
estimular o estudo das Ciências Física, Química, 
Biologia, Astronomia e Matemática.

Os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio 

participaram desses desafios que trouxeram 
aprofundamento ao seu aprendizado, com uma 
estratégia diferenciada dentro de cada um dos 
componentes curriculares. O sucesso dessa am-
pla participação, como não podia deixar de ser, 
foi garantido.

O Consa parabeniza todos os estudantes que 
se envolveram nessas competições do saber. 
Enche-nos de orgulho vê-los brilhando dessa 
maneira. Parabéns a todos e que outros possam 
também se juntar ao time de vencedores que o 
Consa vem produzindo!

Andrea Curia Molena
Coordenadora do Laboratório de Ciências
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Eventos

Foram dezenas de medalhas e classificações obtidas nas competições:
● Canguru de Matemática: 34 medalhas, sendo  
2 de ouro, 8 de prata e 24 de bronze! Além de 25 
certificados de Honra ao Mérito!
● OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica: 56 medalhas, sendo 19 de ouro,  
14 de prata e 23 de bronze!
● OBB - Olimpíada Brasileira de Biologia: 1 es-
tudante classificado para a 2ª fase.
● OBF - Olimpíada Brasileira de Física: 6 es-
tudantes classificados para a 2ª fase, com  
o destaque para um de nossos estudantes,  
Rodrigo Bassi Guerreiro, 2ª série do Ensino Mé-
dio, classificado para a 3ª fase, com um nível de 
exigência acentuado.
● OBQjr - Olimpíada Brasileira de Química Júnior: 
20 estudantes classificados para a 2ª fase com  
2 menções honrosas.
● ONC - Olimpíada Nacional de Ciências: 10 
estudantes classificados para a 2ª fase, com  
3 medalhas, sendo 2 de ouro e 1 de prata.
● Desafio de Matemática da Puccamp: 78 es-
tudantes classificados para a 2ª fase, com  
6 medalhas, sendo 3 de prata e 3 de bronze. #
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bato das novas gerações, por meio da democra-
tização de sua bibliografia.

Mas como foi a vida de Monteiro Lobato? Qual é 
a trajetória por trás das obras?

A Equipe da Biblioteca elabo-
rou e montou uma linha do 
tempo, com os principais acon- 
tecimentos da vida pessoal e 
profissional do escritor, junta-
mente com diversas caricatu-
ras, ilustrações e fotos que fi-
caram expostas, durante todo 
o mês de Abril e início de Maio. 

Perdeu? Não tem problema, 
confira as fotos da exposição 
e fique atento ao Blog da Bi-
blioteca, onde sempre posta-
mos novidades, curiosidades 
e avisos sobre as próximas ex-
posições, esperamos vocês! #

Camila Zanini Luz Pereira
Bibliotecária e Equipe da Biblioteca

Eventos

No mês de Abril, o espaço da Biblioteca 
Santa Clara ganhou cor e história. A data espe-
cial foi 18 de Abril, conhecida como Dia Nacional 
do Livro Infantil e também celebrada como Dia 
de Monteiro Lobato. A data foi instituída pela Lei 
n.º 10.402, de 8 de janeiro de 2002, para home-
nagear o precursor da literatu-
ra infantil no Brasil. Lobato foi, 
sem dúvida, um dos mais im-
portantes escritores brasileiros 
do século XX, especialmente 
pelas obras infantis e persona-
gens que marcaram a infância 
de várias gerações.

Quem não conhece a Emília, 
a Narizinho ou o Visconde de 
Sabugosa?

O autor veio a falecer em 4 
de julho de 1948, e agora, 
após 70 anos da data de sua 
morte, toda sua obra entra 
para domínio público. O que 
irá permitir que essas obras sejam adaptadas e 
readaptadas de diversas formas e por diferentes 
autores, aproximando ainda mais Monteiro Lo-

Exposição
Monteiro Lobato

18 de Abril é
conhecido como Dia 
Nacional do Livro 

Infantil e também é 
celebrado como Dia 
de Monteiro Lobato!
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No dia 11 de maio, ao final da celebração 
da Missa dedicada ao Dia das Mães, as crianças do 
Coral Infantil emocionaram as famílias, com suas 
vozes harmoniosas e afinadas, ao cantarem, expres-
sando seu carinho às pessoas que mais amam, suas 
queridas mães. 

Essa foi mais uma oportunidade de perceber a 
importância da prática do Coral Infantil, de sua 
contribuição para a ampliação e o aprofunda-
mento da sensibilidade artística, musical e de 
outras capacidades fundamentais para a for-
mação cognitiva, social e emocional das crianças.  
Desta forma, podemos valorizar e promover ati-
tudes de respeito, cooperação, dedicação, interesse 
e alegria, necessárias para diferentes práticas coleti-
vas, não apenas musicais.
 
É um espaço de encontro entre estudantes do 2º ao 
5º ano do Ensino Fundamental, no qual as crianças 
aprendem a ter confiança em si mesmas ao cantar 
e ao adquirir a técnica necessária para o uso ade-
quado da voz. Compreendendo e respeitando, as-
sim, sua própria produção vocal e a dos amigos, por 
meio de atividades de escuta, de experimentação e 
da vivência de um repertório vocal amplo e multi-
cultural, com gêneros e estilos musicais variados. #

Marili M. Ferreira da Silva
Professora de Música e Regente do Coral

Coral Infantil do Consa homenageia as Mães
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Será que ainda conseguimos ficar sen-
sibilizados com a mensagem da poesia e canção 
Passaredo?

Ela evoca um conteúdo absolutamente atual, ur-
gente, pois chegou a hora de pensar no planeta 
indiscutivelmente.

Olhar para o futuro sempre se faz presente como 
um movimento de esperança, de renovação. 
Uma vida sustentável, permanente em suas dá-
divas é o que se almeja!

Diante de tantas transformações e da precarie-
dade da vida em todas as suas formas, em nível 
planetário, precisamos avaliar se a sustentabi-

Sustentabilidade:
um novo olhar para o futuro

ESPAÇO CULTURAL JUNINO

106
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PASSAREDO
Chico Buarque de Hollanda

(...) 
Ei, quero-quero

Oi, tico-tico
Anum, pardal, chapim

Xô, cotovia
Xô, ave-fria

Xô pescador-martim (...)
Some, rolinha

Anda, andorinha
Te esconde, bem-te-vi

Voa, bicudo
Voa, sanhaço

Vai, juriti
Bico calado

Muito cuidado
Que o homem vem aí

O homem vem aí
O homem vem aí

Eventos
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lidade será possível, se as mudanças atitudinais não ocor-
rerem... A consciência de pertencer a um sistema que se in-
tegra, que é interdependente, não geraria o medo presente 
na mensagem da bela canção.

Um desenvolvimento sustentável passa pela reversão 
do consumo de massa a que estamos submetidos, pelas 
relações humanas baseadas na preservação da integridade 
física, social e espiritual de todos.

Como Instituição voltada para a formação humana consciente, 
atuante diante de seu contexto histórico, os estudantes do 
Consa frequentemente são convidados a refletirem e a atua- 
rem com consciência nos ambientes em que a convivência 
ecológica e fraterna tem lugar!

Por essa razão, as famílias foram convidadas para participar 
da essência do SER FRANCISCANO no encontro entre es-
tudantes, familiares e educadores, o Espaço Cultural Junino 
- Sustentabilidade: um novo olhar para o futuro. Juntos, 
celebramos a capacidade humana de reverter os equívocos 
e reconhecer que há muito por fazer para sustentar o futuro, 
com disposição interna, alegria, esperança, união e conheci-
mento. #

Ana Lucia Rodrigues dos Santos 
Coordenadora do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental



RE
VI

ST
A 

D
O

 C
O

N
SA

 2
01

9

108

A Primeira Eucaristia é o sacramento, 
no qual as crianças recebem, pela primeira vez, 
o corpo e o sangue de Jesus Cristo sob a forma 
de pão e vinho. 

A catequese é uma ação que envolve a família, 
os catequizandos e os catequistas: 

Pais, que pelo testemunho e exemplo, acom-
panham seus filhos no tempo de preparação. 
A Primeira Eucaristia é apenas o início de uma 
amizade com Jesus para toda a vida. Desejamos 
que as famílias continuem estimulando o cresci-
mento dos seus filhos na vida de fé e de oração, 
comprometendo-se com a educação cristã, ori-
entando-os na vivência dos valores do Evange-
lho.

Catequistas, acompanham os catequizandos no 
seu percurso de formação, crescimento humano 
e espiritual, dedicando-se à missão evangeliza-
dora. 

Crianças, participam dos encontros, perseveram 
e se preparam com amor, fé e disposição para 
esse grande dia! 

Celebração da 1ª Eucaristia

Eventos

As celebrações Eucarísticas são realizadas na 
Paróquia São Francisco de Assis na Vila Clemen-
tino. Os Freis Valdecir Schwambach, Raimundo J. 
de O. Castro e Carlos Nunes Corrêa, da Ordem 
dos Frades Menores, conduziram a Celebração 
Penitencial para os pais das crianças, adminis-
traram o Sacramento da Penitência aos catequi-
zandos e presidiram a Celebração da 1ª Eucaris-
tia.

Um dia para guardar na memória, uma convo-
cação para continuar participando das cele-
brações e crescer na fé e na vivência dos valores 
do Evangelho. #

Fernando Gianetti de Souza
Orientador de Pastoral
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Ser mãe:
Que sentimento é este que desperta tantas 
emoções, até então adormecidas? Que torna o 
que parecia relevante em algo tão ínfimo e su-
perficial?

Difícil explicar! Impossível narrar ou traduzir em 
palavras…

Certamente, muitas mães já tentaram definir 
essa difícil tarefa, utilizando algumas expressões, 
como: “Amor que não cabe no peito”; “É tanto 
amor que chega a doer”. Tais expressões não são 
apenas ditas, mas, sobretudo, sentidas! E os si-
nais são evidentes: a respiração fica encurtada, 
beirando a uma apneia respiratória, o corpo se 
encolhe e as mãos no coração, mais do que tudo, 
denunciam a grandiosidade deste amor viciante!

Vício que tem explicação científica! São fatos que 
ajudam a entender porque é praticamente “vici-
ante” ficar perto de um bebê e porque continu-
amos a amar os filhos tão profundamente, mes-
mo depois que eles crescem, apesar de todos os 
desafios que acompanham a maternidade.

Resumidamente, a oxitocina, também conhecida 
como hormônio do amor, que circula no corpo 
da gestante, aumenta gradativamente, à medida 
que se aproxima o parto.

“Depois que um corpo, comporta outro corpo,
nenhum coração suporta o pouco!”

Alice Ruiz



REVISTA D
O

 CO
N

SA 2019

111

Celfran

Quando o bebê finalmente nasce, 
a mãe está praticamente intoxicada 
desse hormônio, o que também ex-
plica porque a lembrança da dor do 
parto é rapidamente substituída por 
intensa sensação de paz e amor!!!

Interessante destacar que, segundo 
os cientistas, pais e mães adotivos 
também se beneficiam dos efeitos da 
oxitocina e dopamina, outra substân-
cia química do corpo ligada ao prazer.

As fotos registradas durante as Aulas 
Abertas de Ballet e Dança – Mães e 
Filhas, realizadas nas últimas sema-
nas do mês de maio, também denun-
ciam o vício! Difícil conter a emoção 
ao contemplar tantas demonstrações 
de amor genuíno, de troca de olhares, 
abraços, ternura e carinho!

Apreciar a Arte presente em cada ser 
humano também desperta o verda-
deiro amor! #

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora do Celfran

Apreciar a Arte presente em cada 
ser humano também desperta o 
verdadeiro amor!
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Antes de descrever quão extasiante 
foi o Espetáculo deste ano, é importante desta-
car que, dentro do âmbito formativo e em con-
sonância com a Missão maior do Consa, os te-
mas escolhidos para os eventos têm também 
a importante função de sensibilizar e trazer re-
flexões para os estudantes e toda a comunidade 
escolar.

Para este ano, o tema escolhido foi “TRÊS EM 
UM”, ou a Tríade Corpo-Mente-Alma.

E como podemos definir tal tríade, se não fa-
zendo uma breve reflexão sobre cada um desses 
elementos?

O corpo, uma das grandes maravilhas da enge-
nharia biológica, apesar de, raramente, perce-
bermos quão maravilhoso ele é, tudo nele fun-
ciona em perfeita sincronia!

A mente, um conceito ainda mais fascinante! 
Tão poderosa, pode nos levar a lugares nunca 
antes visitados ou criar coisas que jamais vimos. 
Requer tanto cuidado quanto o corpo, ou seja, 

precisa ser bem ‘alimentada’ e ‘higienizada’, do 
contrário, as respostas aos maus tratos causarão 
desequilíbrios para o físico e o emocional, com 
sérios prejuízos à saúde.

E quanto à alma? Como definir algo de tamanha 
grandeza? Para essa difícil tarefa, recorremos à 
Bíblia, que descreve a alma como a parte que 
sente as emoções e interpreta a experiência físi-
ca do corpo. Tudo que torna a vida mais que um 
conjunto de processos automáticos é função da 
alma.

À luz dessas reflexões, fica mais fácil concluir 
que: conexão mais perfeita não há, quando tudo 
está na mais perfeita harmonia!

Harmonia dos elementos, movimentos, sons e 
cores estiveram presentes durante as apresen-
tações dos alunos de Ballet e Dança.

ESPETÁCULO BALLET E DANÇA
Espetáculo de encerramento

Enquanto dançavam,
suas expressões denunciavam

a mais genuína alegria e prazer!
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A integração entre as diversas turmas, a inte-
ração com o bailarino convidado, Kelvin Lazzari, 
a concentração, a força e, ao mesmo tempo, a 
leveza dos gestos, tudo, absolutamente tudo es-
teve perfeito!

Das pequenas do Infantil 4, que dividiram o pal-
co com suas bonecas; representando a pureza 
do brincar, às alunas mais crescidas do 9º ano 
e EM, todas, sem exceção, mostraram quanto 
avançaram em seus conhecimentos. Enquanto 
dançavam, suas expressões denunciavam a mais 
genuína alegria e prazer!

Durante as apresentações, a plateia também foi 
convidada; por um simpático “vovô”, interpre-
tado pelo ator Rafael Santana, a interagir. Ao 
som de “Além do horizonte”, interpretada, ao 
vivo, pelos músicos Ana Paula Alves, Tiago Alves 
e Alejandro Gomes, os expectadores foram con-
vidados a recordar boas e felizes memórias, que 
fizeram o elo de ligação entre as coreografias.

Com destaque, nos encantamos também com 
a belíssima e especial apresentação das profes-
soras Carol Maia e Thati Souza, que dançaram 
a música Nuvole Bianche, de Ludovico Eunaudi, 
interpretada pelo pianista convidado, Alejandro 
Gomes.

Em tempos em que tudo é urgente ou efêmero, 
é fato que, redescobrir como vivermos fora do 
automatismo ou da superficialidade, é um dos 
maiores desafios!

Absorver cada momento, estar rodeado de pes-
soas que amamos, capturar a beleza da vida e a 
pureza dos sorrisos, com o olhar da alma, foi o 
convite lançado nessa ocasião. E por desejarmos 
que esse convite seja perpetuado, deixamos aqui 
registrado! #

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora do Celfran
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Dançar e encantar
para ver a vida
com outros olhos...

Nos meses de agosto e setembro, o 
grupo de Dança do Consa, composto por es-
tudantes do 9º ano e Ensino Médio, representa-
ram o Colégio em três importantes festivais.

O primeiro deles, foi uma experiência totalmente 
nova para as meninas, dada a magnitude do 
evento.

O festival em questão foi o Prêmio Frei Caneca 
de Dança, realizado no Centro de Convenções 
do Shopping Frei Caneca, que reuniu bailarinos, 
coreógrafos, professores e diretores renomados. 
O palco recebeu centenas de apresentações, dos 
mais variados estilos, entre eles, danças urbanas, 
balé clássico e repertório, jazz, contemporâneo, 
sapateado e stiletto. 

A programação do evento incluiu ainda flash 
mob, música ao vivo, feira de artigos de dança, 
fotografia artística, workshops e, claro, a atração 
mais aguardada, a mostra competitiva, da qual 
nossas estudantes participaram com uma belís-
sima coreografia, na categoria contemporâneo 
juvenil. Considerando que esta foi a primeira 
participação em um festival de grandes propor-
ções, com orgulho destacamos que elas con-
quistaram a quarta colocação, revelando o 
movimento contínuo de aprimoramento nessa 
modalidade artística.

Passadas algumas semanas, o grupo voltou a  
se apresentar em dois Festivais Escolares: o  
Festival Samiar, do Colégio Franciscano São 

Miguel Arcanjo; e o Dance Glória, evento anu-
al de Dança realizado pelo Colégio Marista da 
Glória.

Oportunizar tais vivências aos alunos faz parte 
das ações do Celfran, que tem como princípio 
norteador favorecer o desenvolvimento das ha-
bilidades físicas e contribuir para a formação 
global dos estudantes, valorizando assim não 
só o aspecto motor, como também as relações 
sociais e a variabilidade de experiências, como 
forma de fomentar o gosto pela prática espor-
tiva e a apreciação artística. #

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora do Celfran

Participar de festivais 
de dança, favorece

o desenvolvimento das 
habilidades f ísicas e 

contribui para a
formação global dos

estudantes.
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Não há dúvida de que os pais são a principal referên-
cia para seus filhos e, desde o nascimento e por toda a vida, 
muito ensinarão a eles, por palavras e atitudes. Enquanto 
adultos, a tendência é acreditar que sabemos tudo ou muito 
mais que as crianças, mas na primeira oportunidade, estas 
nos surpreendem com valiosas lições! Elas nos ensinam a 
não levar a vida tão a sério, a brincar mais, a perdoar mais, a 
abraçar e a sorrir sem que haja um motivo especial para isso!

A vivência de Circo, entre pais e filhos, realizada durante o 
Espaço Cultural em celebração ao Dia dos Pais, teve este 
propósito: despertar adultos e crianças para essa 
rica troca de saberes!

Os pais tiveram a oportunidade de viver a experiência real 
de uma aula de Circo, sob o comando de seus filhos. Brin-
caram e foram desafiados a vencer a gravidade, em movi-
mentos ousados, como, por exemplo:  posições invertidas, 
parada de mão e cabeça, equilibrar-se em pernas de pau ou 
andar sobre a bola de equilíbrio, saltar no mini trampolim e 
colocar toda a força à prova nos aparelhos aéreos. 

Claro que, em meio a tantos desafios físicos, houve muito es-
paço para a troca de carinhos, abraços e sorrisos felizes. Lin-
das cenas dos pequenos resgatando as crianças que vivem 
dentro de seus adultos preferidos, num claro momento de 
convivência plena e saudável! #

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora do Celfran

“Muitas vezes basta ser:
colo que acolhe, braço que envolve, 
palavra que conforta, silêncio que 

respeita, alegria que contagia, lágrima 
que corre, olhar que acaricia, desejo 

que sacia, amor que promove.

E isso não é coisa de outro mundo, é 
o que dá sentido à vida. É o que faz 

com que ela não seja nem curta, nem 
longa demais, mas que seja intensa, 

verdadeira, pura enquanto durar.
Feliz aquele que transfere o que sabe 

e aprende o que ensina.” 
Cora Coralina

Aula aberta de Circo – Pais e Filhos

Celfran
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Antes de contar sobre a novidade do ano, vale 
fazer um breve resgate sobre como são desenvolvidas 
as aulas de Circo no Consa.
 
As atividades são divididas em categorias ou agru-
pamentos de técnicas, entre os quais podemos citar: 
tecido liso, trapézio fixo, tecido marinho, bola, lira, 
mini trampolim, cama elástica, perna de pau, mala-
bares variados, acrobacia de solo, pirâmides humanas 
e rola rola. E esta diversidade de conhecimentos são 
ensinados em um formato de aula que compreende 
três partes.

1ª Mostra de Circo
do Consa!

As aulas de circo são 
divididas em 3 partes.
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A ideia da Mostra de Circo foi concebida no 
primeiro semestre, momento do ano em que as 
aulas estiveram centradas no desenvolvimento 
das habilidades bases e específicas, bem como 
em pesquisa de movimento, no caso dos es-
tudantes do final da etapa do Ensino Fundamen-
tal 1, Fundamental 2 e Ensino Médio.
 
E foi com base nessa pesquisa, feita por meio 
de exercícios de resgate da memória dos es-
tudantes, que a Mostra ganhou forma e deu 
origem à adaptação dessas memórias para o 
teatro físico e a dança.

Os estudantes exerceram seu protagonismo ao 
criar suas próprias partituras corporais, selecio-
nar as trilhas sonoras e os figurinos; fazendo de 
sua cena a sua própria história, que extravasava 
em essência e individualidade! 

Com muita felicidade, constatamos que, os par-
ticipantes abraçaram o projeto com tanto amor 
e entrega, que o produto final foi além do ima-
ginado! Para citar um dos pontos altos, desta-
camos a estudante Sophia Dias Cardoso, do  
5º ano F. Sophia não só preparou sua cena, como 
também uma fiel maquete da sala de Circo, que 
foi exposta ao final da Mostra. 

Por constatarmos o quanto essa experiência for-
taleceu os estudantes em relação aos domínios 
corporais, cognitivos, afetivos, culturais e sociais, 
a Mostra de Circo foi adotada como mais uma 
estratégia de ensino-aprendizagem, portanto, 
será mantida e aperfeiçoada pelos próximos 
anos, como valorização desse espaço que opor-
tuniza às crianças e jovens vivências de tamanha 
riqueza. #

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora do Celfran
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A vigésima quinta edição do Festival 
de Natação aconteceu no dia 25 de maio, sob o 
tema Sustentabilidade.

O tema, tão urgente e, infelizmente, ainda mais 
difundido do que posto em prática, serviu de 
apoio para convocarmos estudantes e familiares 
a zelarem pela Casa Comum, agindo de forma 
sustentável com os bens que pertencem a todos 
e dos quais depende a vida.

Com destaque, a decoração 
do ambiente da piscina foi 
feita com a reutilização de 
materiais, desde sobras de 
papeis e E.V.A. a flutuado-
res e pranchas de natação; 
desgastados pelo uso, e que 
se transformaram em raias 
divisórias dentro da piscina.

Caixinhas de leite e garrafas PET se transforma-
ram em adoráveis tartaruguinhas! Garrafas PET 
também serviram como flutuadores, durante a 
prática de alguns exercícios apresentados pelos 
alunos.

Os bebês, das toucas branca e amarela, se apre-
sentaram na piscina infantil e encantaram a to-
dos pelo modo como realizaram os exercícios, 
tão hábeis e felizes!

Já os alunos mais crescidos, dos Níveis Adap-
tação e Iniciação, realizaram um grande circuito, 
composto por seis diferentes estações, cada qual 
correspondente às habilidades específicas de 
cada nível, e desenvolvidas em aula. Da mesma 

forma, surpreenderam pela 
maestria, determinação, 
alegria e confiança! 

Passado o Festival, os ani-
mais marinhos, confeccio-
nados, a partir do reaprovei-
tamento de folhas de E.V.A., 
permanecem colorindo a 
parede lateral da piscina in-
fantil!

Oxalá, num futuro bem próximo, vejamos, enfim, 
o desenvolvimento sustentável deixar de ser um 
conceito para se tornar uma realidade! #

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora do Celfran

25º Festival de Natação

Um evento esportivo que promove o bem-estar e, ao mesmo tempo, celebra e estimula o cui-
dado com a Casa Comum. Confira!
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CAMPEONATO NATAÇÃO

Nossa programação anual também 
prevê o Campeonato de Natação, que inclui os 
nadadores mais experientes, a partir das toucas 
de Aperfeiçoamento.

Como objetivo, destacam-se: despertar e es-
timular o gosto pela prática esportiva sadia e  
educativa; fomentar a prática do esporte com 
fins educativos; propiciar a experimentação das 
habilidades desenvolvidas em aula e promover o 
intercâmbio esportivo.

Na edição deste ano, participaram conosco os 
alunos das Escolas de Natação Esporte 120 e Ilha 
do Sul. Além da participação dessas duas Escolas, 
recebemos também o jovem atleta paraolímpico 
Daniel Amorim Santos.

Daniel, que teve os quatro membros amputa-
dos, após uma necrose provocada por Menin-
gite Bacteriana, aos 7 anos de idade, comoveu 
a todos ao mostrar extrema força de superação 
ao atravessar a piscina com o nado costas. Com 
destaque, após dois anos internado, tendo que 
reaprender a comer, escrever, locomover-se, 
dentre outras atividades cotidianas, além de su-
perar mais outros desafios, o esporte surgiu em 

Celfran

sua vida por volta dos 10 anos e foi na natação 
que ele se encontrou.

Sem dúvida, para os alunos que estiveram pre-
sentes, participando dessa edição, Daniel trouxe 
um belo exemplo. A perseverança, a determi-
nação, a autoconfiança e a fé nos levam a lu-
gares inimagináveis.

Reconhecemos e parabenizamos a todos os par-
ticipantes, que aceitaram o desafio e deram o 
seu melhor! #

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora do Celfran
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Anualmente, o Colégio promove 
uma série de eventos esportivos internos, como 
parte integrante do calendário escolar. O Trian-
gular de Basquete, realizado no mês de setembro, 
foi um deles!

Após uma série de amistosos interescolares exter-
nos, disputados ao longo do ano, foi a vez dos nos-
sos atletas jogarem em casa, o que trouxe ainda 
mais motivos para vibrarmos e comemorarmos os 
feitos dos nossos valentes guerreiros!

O Consa, como anfitrião do evento, recebeu, com 
muita alegria e gratidão, os Colégios Humboldt e 
Nossa Senhora do Rosário, especialmente convi-
dados para a ocasião.

Juntos, os atletas protagonizaram belíssimos 
lances, que contagiaram o público presente.

Com destaque, o evento teve como intuito pro-
mover o intercâmbio esportivo e a socialização; 
ao mesmo tempo, oportunizar o exercício das ha-
bilidades desenvolvidas durante os treinos. #

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora do Celfran
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Triangular de Basquete
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A vivência no Futsal 
ampliou as experiências 

motoras e cognitivas!

Celfran

Participação do Futsal e do Vôlei em Festival Esportivo externo
As equipes de Futsal categoria sub 10 e Vôlei categoria 
sub 15 participaram do Festival de Esportes organizado pela 
Copa Diggio, no início do semestre. O evento contou com a 
presença de mais de 30 escolas da grande São Paulo e o Consa 
obteve resultados expressivos nas duas modalidades, motivos 
de orgulho e alegria para nós.

Vale destacar que, a equipe de vôlei, que foi formada, no ano 
de 2018, com meninos e meninas do 6° ao 9° ano, fez sua 
primeira participação em evento externo. Sem dúvida, a par-
ticipação nesse evento trouxe valiosas contribuições, tendo em 
vista que jogos e desafios interescolares sempre serão compo-
nentes importantes dentro do processo de ensino e aprendi-
zagem.

Já o destaque para o Futsal ficou por conta da vivência que os 
estudantes tiveram com o Futebol Society, tendo em vista que 
esta não é a modalidade que eles praticam no Consa. Interes-
sante ressaltar que, tal vivência, trouxe ganhos muito significa-
tivos, pois ampliou as experiências motoras e cognitivas, uma 
vez que, ao transpor os conhecimentos do Futsal para o Socie-
ty, foram necessárias outras leituras e interpretações de jogo. #

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora do Celfran
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Murilo Barbosa Passos, do 9º ano B, irá 
prestar o exame para a faixa Preta do Tae kwon 
do, pela Federação!

Tendo iniciado o Tae kwon do aos nove anos de 
idade, após seis anos de muito treino, disciplina 
e determinação, Murilo Passos se prepara para 
um dos momentos mais aguardados por todos 
nós, de modo especial, por seus pais, que sem-
pre foram seus maiores incentivadores!

“(Me sinto) Ansioso! O peso da respon-
sabilidade de passar pelo Exame, pela 
1ª vez, sendo o 1º aluno do Celfran , é 
grande!”

No mês de outubro de 2019, Murilo e seus pais 
concederam uma entrevista especial, que foi di-
vulgada aos estudantes, com o objetivo de mo-
tivá-los a se engajarem nesse esporte, que tan-
tos benefícios e contribuições trouxeram para o 
seu desenvolvimento e formação.

Quando questionado sobre a maior lição que o 
Tae kwon do lhe trouxe, Murilo explicou:

“Nunca usar os aprendizados para o mal, ou seja, 
fazer uso responsável das técnicas e das habili-
dades e não me aproveitar delas para tirar provei-
to da fraqueza dos outros. Também aprendi, na 
marra, diante de situações mais traumáticas, a 
me controlar e não reagir impulsivamente.”

Seus pais, muito emocionados, destacaram as 
contribuições visíveis que o esporte trouxe para o 
filho. Dentre elas: disciplina, foco, concentração, 
força, saber esperar a vez, respeitar o próximo, 
saber reconhecer suas potencialidades e limites.
Eles também reconheceram o quão rica é a for-
mação do Consa, pelo modo como valoriza e 
agrega o esporte à sua proposta.

“Que o Murilo sirva de exemplo para outros 
estudantes, em qualquer esporte. Que ele faça 
parte de um legado de meninos e meninas que 
atinjam patamares cada vez maiores, e que este 
movimento perdure pelos anos que virão”, é o  
relato do que esperam seus pais, após o Exame.

Para nós, do Celfran, especialmente para o Sa-
bonim Alex Samasi; responsável pelas aulas de 
Tae kwon do, o orgulho é inenarrável, já que o 
Murilo será o nosso primeiro aluno a viver ta-
manha experiência!

Nosso reconhecimento ao Murilo, pelas con-
quistas como pessoa, estudante e atleta; e aos 
seus pais, pelo apoio e presença, elementos in-
dispensáveis para a formação humana!

Parabéns! Parabéns! #

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora do Celfran
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