




As cortinas de tantas iniciativas escolares se abrem com a 
intenção de revelar ao leitor o encantamento do cotidiano 
do Consa e as múltiplas formas de aprender que nele se 
concretizam. 

Para que todos possam apreciar as nuances da inteligência, as 
capacidades múltiplas das crianças e adolescentes, as emoções, 
as produções criativas que nossos estudantes são capazes de ela-
borar, selecionamos algumas produções para que todos possam 
constatar de como o espaço escolar faz diferença para a vida! O 
que acontece nesse palco marca a história de cada um de modo 
intenso.

A ousadia, autenticidade, curiosidade, reflexão, criatividade se 
apresentam como características humanas imprescindíveis para 
que continuemos a acreditar no futuro e na capacidade do ser 
humano de se reinventar. 

Nos diferentes segmentos da escolaridade, observamos uma 
crescente evolução das competências intelectuais, sociais e cul-
turais dos estudantes e as produções revelam a autonomia de 
pensamento que os leva aos processos de autoria! 

Ser autor da própria história é fazer do palco da vida um espe-
táculo de realizações plenas do pensar, do agir, do sentir, do 
projetar, do inovar e de tantas ações inimagináveis e de alcance 
extraordinário, quando voltadas para o Bem. 

Por isso, compartilhamos o que os estudantes do Consa contam 
sobre o modo como aprendem no Colégio, vivenciam as incon-
táveis oportunidades de convivência, o compromisso com o es-
tudo, por meio do fortalecimento do papel do estudante que se 
amplia com o passar do tempo e se ocupa com questões cul-
turais, sociais, ambientais, políticas, econômicas e tecnológicas, 
como pode ser apreciado pelos leitores desta revista. 

Muitos protagonistas estão em cena e é um presente poder co-
nhecê-los em ação! 

Irmã Priscilla Rossetto - Diretora

REVISTA DO CONSA
Colégio Franciscano Nossa Senhora 
Aparecida,
unidade da Associação Cultura Francis-
cana - ACF.

A ACF é uma entidade beneficente, 
sem fins lucrativos, que oferece edu-
cação regular para mais de 4.000 
estudantes nos seus seis colégios 
localizados em: Baependi-MG, São 
Paulo-SP, Embu-Guaçu-SP, Ponta 
Grossa-PR e São Miguel do Iguaçu-
PR e no Centro Franciscano de Aco-
lhimento no bairro Jardim São Luís, 
zona sul de São Paulo. Aproximada-
mente 1.097 estudantes, em situação 
de vulnerabilidade social, são bolsis-
tas integrais das unidades filantrópi-
cas ou participam de projetos sociais 
com gratuidade total no ensino.

Diretora
Irmã Priscilla Rossetto

Coordenadora
Irmã Teresa Warzocha

Design
Bianca Rodrigues Cordeiro de Souza
Equipe de Marketing

Colaboradores
Pais, estudantes, ex-alunos, profes-
sores e orientadores

Revista Impressa do Consa
Ano 2017 | Publicação Interna

Editorial
Se o teatro vem aí...



Sumário

5
Educação Infantil
Infantil 1 - pág. 6; Infantil 2 - pág. 7; Infantil 3 - pág. 8; 
Infantil 4 - pág. 10; Infantil 5 - pág. 11; Inglês - pág. 12.

13
Ensino Fundamental I
1º ano - Pág. 14; 2º ano - Pág. 17; 3º ano - Pág. 18;
4º ano - Pág. 22; 5º ano - Pág. 25.

27
Integral e Semi-Integral
Projeto Solidário - Pág. 28; Momentos de Estudo - 
Pág. 29; Inglês - Pág. 30 e 32; Cuidando do Emocional 
- Pág. 31; Alimentação - Pág. 33; Sobre o Período 
Integral e Semi-Integral -  Pág. 34.

36
Matéria de Capa
O Consa comemora seus 80 anos com a estreia de um 
moderno teatro, inovando no bairro de Moema.

42
Ensino Fundamental II
6º ano - Pág. 43; 7º ano Pág. 52; 8º ano Pág. 63;
9º ano Pág. 71.

81
Ensino Médio
1ª série - Pág. 84; 2ª série - Pág. 88; 3ª série - Pág. 99;
Inglês - Pág. 104; Desafios e Experiências Práticas -    
Pág. 82, 106 e 108.

110
Eventos e Projetos
Olha Aí - Pág. 111; Feira Educateen - Pág. 112;
Exames Cambrigge English - Pág. 113; Projeto Jovem 
Cientista - Pág. 114.

115
Pastoral
Adoação de Árvores - Pág. 116; Semana Franciscana - 
Pág. 117; Catequese - Pág. 120.

121
Celfran
Circo - Pág. 122; Natação - Pág. 123; Artes Marciais - 
Pág. 124; Futsal - Pág. 125; Eventos Externos - Pág. 126.



5REVISTA DO CONSA 2018

Educação Infantil
O cuidar e o brincar como elementos primordiais

para o desenvolvimento integral da criança considerando os
aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.
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Os estudantes do Infantil 1 foram incenti-
vados a estabelecer uma relação com o 
espaço, a ponto de reconhecerem estes 

locais e as pessoas que os frequentam.

Essa construção se deu por meio de visitas à 
biblioteca, passeios pela escola, idas às aulas 
de informática e utilização diária de espaços em 
comum: parque, pátio do lanche, ponte, hall da 
Educação Infantil, dentre outros. A exploração 
desses locais e a observação das atividades ali 
realizadas, proporcionaram aos estudantes um 
sentimento de familiaridade, afinal, a escola já 
não é mais um espaço desconhecido e sim um 
local prazeroso e que gera segurança.

Para as crianças dessa faixa etária, é de funda-
mental importância que estejam seguras em seu 
ambiente escolar, a fim de que consigam iniciar 
o processo de estabelecimento de vínculos com 
as pessoas com quem convivem, adquirindo 
conhecimentos, construindo sua autoestima e 
autoimagem positiva.

Diariamente proporcionamos atividades, nas 
quais as crianças têm a chance de fazer escolhas: 

INFANTIL 1

escolha de um livro da biblioteca, de um brin-
quedo do parque; tomar decisões: qual a melhor 
maneira de ultrapassar um obstáculo; realizar 
descobertas: “eu consigo pular!”. É nesse con-
vívio do dia a dia que as crianças desenvolvem 
uma relação de confiança, construindo vínculos 
com os colegas e professoras.

Faz parte do desenvolvimento das crianças o 
processo de autoconhecimento, ampliando sua 
percepção dos espaços, equilíbrio, habilidade e 
limites motores.

Quando o estudante é convidado a realizar um 
movimento, no qual ele ainda não se sente se-
guro para executá-lo, sua autoconfiança precisa 
ser reforçada para que consiga vencer o novo 
desafio e tenha autonomia para executá-lo. A 
cada conquista, a cada desafio superado, a cri-
ança se sente cada vez mais capaz e segura, o 
que contribui para sua autoestima. #

Professora Elaine Bastos

A relação do movimento com a construção
de uma autoestima e autoimagem positiva

“(…) se confiamos
na capacidade da

criança pequena, se 
apoiamos sua atividade 

autônoma, veremos 
que ela é capaz de
muito mais coisas
do que geralmente

imaginamos.”
Anna Tardos
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É comum associarmos o ensino da Matemáti-
ca a números e operações, cálculos e medi-
das... será que essa área de conhecimento se 

restringe somente a isso? Esse é um campo do 
conhecimento que, como adultos, usamos dia-
riamente no nosso cotidiano e que nos ajuda a 
compreender melhor diversas situações que nos 
rodeiam. Mas, e como as crianças vivenciam ex-
periências para aprender os conceitos matemáti-
cos?

É possível aprender Matemática na Educação In-
fantil? Mas as crianças não são muito pequenas?

Na Educação Infantil do Consa, os estudantes, 
de forma lúdica, são convidados a vivenciarem 
procedimentos e atitudes que contribuem para o 
seu desenvolvimento cognitivo e social de forma 
integral, e os conceitos matemáticos estão imer-
sos nesse cotidiano e são apresentados por meio 
de propostas significativas para que possam am-
pliar progressivamente suas noções matemáti-
cas!

Considerando isso, são realizadas receitas cu-
linárias ligadas às diferentes propostas em que 

Uma forma lúdica de
APRENDER MATEMÁTICA

INFANTIL 2

os estudantes participam ativamente e observam 
a transformação de ingredientes que resultam 
em um novo alimento.  Observam o tamanho, a 
cor e a massa fazendo comparações, identifican-
do características e estabelecendo associações 
com situações que acontecem fora do ambiente 
escolar.

Além desses conceitos, os estudantes também 
desenvolvem a oralidade como forma de tradu-
zir aos outros o que e como fizeram, por meio de 
registros, em que a professora se coloca como 
escriba, valorizando suas colocações e ideias. 

Finalmente, consideram os aspectos sociais ao 
frequentarem ambientes diferentes, como o re-
feitório e a cozinha, compartilhando suas prefe-
rências com amigos, familiares e demais adultos 
envolvidos.

Portanto, é possível sim aprender Matemática na 
Educação Infantil, de forma lúdica e significativa. 
#

Professoras do Infantil 2
Coordenação e Orientação da Ed. Infantil
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Uma visita ao MUSEU

INFANTIL 3

“O que é uma escultura?”. Com essa pergunta, 
iniciamos com as turmas do Infantil 3 uma de 
nossas sequências de trabalho. As respostas 

refletiram os conhecimentos prévios das crianças 
sobre o assunto: “Uma escultura é uma estátua”, 
“Eu já vi uma escultura de Jesus”, “Uma escultura 
pode ser feita de madeira, de tijolos ou de pa-
lha”, ao que o outro rebateu: “Não. As esculturas 
só podem ser feitas de pedra”.

As esculturas estão presentes no cotidiano de 
todos nós: em praças, parques, igrejas, casas, 
shoppings, ruas. Elas já fazem parte do reper-
tório artístico dos estudantes, muitas vezes sem 
que eles se deem conta. Para instigá-los e apre-
sentar um local que reúne uma série de escul-
turas, realizamos uma visita ao MAC - Museu de 

Arte Contemporânea. Seria a primeira vez em 
que muitos deles estariam nesse espaço, o que 
demandou algumas conversas sobre os procedi-
mentos necessários, especialmente o de não to-
car nas obras.

A visita ao museu foi bastante estimulante e as 
crianças tiveram a oportunidade de observar bem 
de perto esculturas completamente diferentes, 
feitas de diversos materiais, proporções variadas, 
figurativas e não-figurativas. Esse contato próxi-
mo com a arte possibilitou aos estudantes o co-
nhecimento de novos mundos de cores, formas, 
texturas, sentimentos e emoções.

Enquanto todo o grupo se reunia em volta de 
cada escultura para observá-la atentamente, 

Fora do ambiente da sala de aula, as crianças entram 
num universo de perguntas e descobertas.
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norteávamos o olhar com perguntas como: “É 
uma escultura? O que parece para você? Do que 
é feita? Parece leve ou pesada?”. “Eu acho que 
parece um esqueleto”, “Essa parece uma árvore 
dançando”, “Parece uma construção”, “É feita de 
prata”, “Parece um dente preto”, “O nome dessa 
obra deve ser ‘Torre de teia de aranha’”, “Essa foi 
feita com esponja de tomar banho”. Então, pro-
curávamos a placa explicativa de cada obra para 
ler o título e o nome do artista. Rapidamente, os 
estudantes se apropriaram desse procedimento 
e comentavam entusiasmados: “Achei a plaqui-
nha. Vamos ver quem fez!” ou imaginavam o que 
nela estava escrito.

A experiência de visualizar as produções artísti-
cas presencialmente possibilitou a todos o en-
tendimento da escultura como algo que pode 
ser observado de vários ângulos, levando em 
conta sua particularidade: uma obra que existe 
no espaço. Ao final, foi possível ouvir muitos co-

mentários sobre quais haviam sido as preferidas 
e a respeito dos procedimentos aprendidos: “Es-
cultura é só para olhar. Não pode tocar”, “Se a 
gente tocar nas obras, elas podem estragar”.

Após a apreciação e a reflexão acerca das escul-
turas no museu, chegou a hora de as crianças 
colocarem a mão na massa e produzirem suas 
próprias obras! Para isso, realizamos algumas 
propostas de aproximação ao fazer artístico das 
artistas brasileiras Maria Martins e Lygia Clark, 
com foco na tridimensionalidade. Os estudantes 
utilizaram massa cerâmica fria e caixas de fós-
foros, trabalhando cada matéria prima de ma-
neira a desenvolver habilidades de modelagem e 
construção de esculturas. Ao final, organizamos 
uma exposição em que toda a comunidade es-
colar pôde conferir as produções dos artistas do 
Infantil 3. #

Professoras do Infantil 3

Esse contato próximo com a 
arte possibilitou aos estudantes o 
conhecimento de novos mundos de cores, 
formas, texturas, sentimentos e emoções.
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Que bicho
é esse ?

Essa foi a pergunta que norteou todo o pro-
jeto vivenciado pelos estudantes do Infantil 
4, com a intenção de aguçar a curiosidade, 

desenvolver um trabalho investigativo a partir da 
chegada de um filhote na sala de aula.

O tema foi escolhido pelo enorme fascínio que 
os animais exercem no imaginário infantil. Suas 
características físicas e suas diferenças, o modo 
como vivem, se defendem, se locomovem e o 
que comem, foram algumas das questões levan-
tadas pelos estudantes, sobre as quais demons-
traram imensa curiosidade. Além disso, dadas 
as características do animal escolhido, foi um 
meio interessante de aproximação das crianças 
ao conceito-chave de transformação, devido à 
metamorfose sofrida pelo girino. Ao longo de 
todo o estudo, os aprendizes foram instigados a 
levantar hipóteses sobre diferentes situações e a 
comprová-las por meio de observações, pesqui-
sas, leituras e visitas ao Laboratório de Ciências. 

Ao final do projeto, a pergunta inicial foi respon-
dida:  o girino se tratava de uma rã. Os estudantes 
também fizeram uma Vivência Investigativa à ex-
posição “O pulo do Sapo”, no Zoológico de São 
Paulo, onde puderam se aproximar ainda mais 
do universo dos anuros. 

Acreditamos que, aprender coisas incríveis como 
o maravilhoso processo pelo qual um girino se 
transforma em rã e uma lagarta em borboleta, 
na Educação Infantil, possibilita ao estudante, 
acima de tudo, respeitar a diversidade e olhar a 
natureza como fonte de vida! #

Professoras do Infantil 4

INFANTIL 4
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Segundo o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil, o trabalho com 
os seres vivos oferece inúmeras oportu-

nidades de aprendizagem, como a ampliação 
da consciência sobre o mundo social e natural 
e o desenvolvimento de atitudes de respeito e 
preservação ao meio ambiente.

Pensando nisso, os estudantes do Infantil 5 re-
alizaram o Projeto “Animais ameaçados de ex-
tinção”, contemplando as áreas de Natureza e 
Sociedade e Linguagem Oral e Escrita.

Com esse estudo, criamos possibilidades de con-
tato dos estudantes com o mundo natural e a 
ampliação de sua capacidade investigativa, bem 
como alguns procedimentos indispensáveis à 
aprendizagem na área de Natureza e Sociedade. 

As crianças foram convidadas a formular hipóte-
ses, pesquisar sobre o termo “extinção”, realizar 
uma Vivência Investigativa no Zoológico para 
conhecer alguns animais ameaçados de extinção 
e aprofundar seus estudos sobre um deles. Além 
disso, entraram em contato com textos informa-
tivos, livros literários, documentários, vídeos, re-
vistas e outros materiais para pesquisar e coletar 
diversas informações. 

Os registros orais, pictóricos e escritos permea-
ram todo o processo e serviram para sistematizar 
os conhecimentos adquiridos. As informações 
coletadas ao longo do estudo foram utilizadas 
para a composição de fichas informativas que, ao 
final, fizeram parte de um livro com todos os ani-
mais estudados pelas turmas do Infantil 5. Cada 
estudante recebeu seu exemplar e levou para 
casa para compartilhar com seus familiares. Um 
desses exemplares foi deixado na biblioteca do 
Colégio para que possa servir de consulta para 
toda comunidade escolar.

INFANTIL 5

Aprendendo sobre os

SERES VIVOS
Com o projeto “Animais ameaçados
de extinção”, foi possível ampliar
a capacidade investigativa das criança.

Esse projeto também possibilitou a conscienti-
zação acerca do respeito e cuidado com o meio 
ambiente e os seres que neles habitam, per-
cebendo que determinados comportamentos 
prejudicam a vida dos seres humanos, plantas 
e animais. Considerando que o bioma é cons-
tituído de fauna e flora, formando um sistema 
interdependente entre suas espécies, a ação do 
homem por meio da poluição, do desmatamento 
de habitats nativos, queimadas, caça e comércio 
ilegal de animais silvestres tem causado dese-
quilíbrio e sérias consequências para o meio am-
biente. Logo, esse estudo contribuiu de forma 
significativa para que os estudantes construam 
continuamente seus conceitos, valores e hábi-
tos ambientais, visando que se tornem cidadãos 
conscientes da importância das suas ações de 
hoje, pois essas refletirão diretamente no futuro 
do nosso Planeta. #

Professoras do Infantil 5
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A brincadeira, muitas vezes, é associada 
com lazer ou até mesmo com bagunça. 
Porém, quando estamos no contexto 

escolar, podemos nos perguntar se é possível 
aprender brincando. E a resposta é: podemos, 
sim! As aulas de Língua Inglesa no Consa são 
introduzidas, na Educação Infantil, iniciando no 
Infantil 4. As sequências didáticas são permea-
das por histórias tradicionais da cultura ameri-
cana e inglesa e são trabalhadas, com profun-
didade, ao explorar os elementos  referentes a 
cada contexto, sem dispensar o lado lúdico.

Nas aulas de Língua Inglesa do Infantil 5, os  
estudantes são expostos à história “The  
Gingerbread Man” que conta sobre uma  
senhora que assou um biscoito, o qual, para não 
ser comido, fugiu pela fazenda inteira até ser  
enganado e devorado pela raposa. O ensino do  
vocabulário e expressões se dá por meio de brin-
cadeiras, canções e atividades artísticas, com-
pondo os temas trazidos pela história, como por 
exemplo, partes do corpo e animais da fazenda.

Para a proposta da aula ser mais envolvente, os 
estudantes participam de uma caça ao biscoito 
fujão. Utilizando as expressões do livro,  pistas 
são espalhadas pela escola com o intuito de 
reviver a experiência da história.  A surpresa é 
muito grande quando o biscoito é encontrado 
na sala de aula. 

O mais interessante é que os estudantes, sem 
perceber, estão utilizando o idioma ao desven-
dar as pistas ou entoar conjuntamente a fala: 
“Run, run, as fast as you can. You can’t catch me, 
I’m the Gingerbread man”. Dessa forma, o uso 
da língua estrangeira traz novos aprendizados 
para os estudantes, deixando-os confortáveis 
para aprender e, claro, se divertir. #

Teacher Larissa Ribeiro Montino

Aprendendo Inglês com

Gingerbread man hunt

INFANTIL 5 - INGLÊS

“As sequências didáticas
são permeadas por histórias 

tradicionais da cultura
americana e inglesa

e são trabalhadas, com
profundidade, ao explorar

os elementos referentes
a cada contexto, sem

dispensar o lado lúdico.”



Ensino Fundamental I
O estudante é estimulado para aprender a aprender,

de maneira que desenvolva diferentes habilidades
intelectuais, linguísticas, afetivas e sociais.
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A importância do
USO DO CADERNO

O trabalho com o caderno nesta série ini-
cial do Ensino Fundamental é essencial 
para que as crianças entrem em contato 

com a sua organização espacial e com algumas 
questões de diagramação, como o uso das li-
nhas, da margem, adequação do tamanho e gra-
fia das letras, data no início de cada atividade e 
do título, assim como o incentivo ao capricho e 
cuidado com as páginas, uso moderado de cola, 
entre outros.

A partir da construção desses procedimentos, 
estimulamos os estudantes a, progressivamente, 
atuarem com maior autonomia no uso desse ma-
terial, de forma que também possam se preparar 
para as demandas do próximo ano.

No mês de setembro, os estudantes do 1º ano 
iniciaram o tão esperado uso do caderno para 
o registro de atividades. Por se tratar de uma 
novidade para eles, e também pelo grande valor 
pedagógico e sentimental que o caderno ad-
quire ao ser utilizado, cada família foi convidada 
a escrever, na primeira página, uma mensagem 
sobre essa importante fase de escolarização dos 
aprendizes e, por meio dela, deram dicas, fize-
ram elogios e importantes incentivos.

Acreditamos que a parceria da família com os 
projetos e propostas educacionais é de extrema 
importância e, por isso, no decorrer do trabalho 
com o caderno essa parceria se faz bastante 
necessária. E para tornar esse momento mais 
significativo, esta pode acontecer por meio da 
apreciação de cada atividade realizada em classe, 
como também das lições de casa.

Não é à toa que nossos estudantes se 
mostram tão ansiosos, desde o início 
do ano, para estrearem o seu caderno!   
Tamanha é a emoção da conquista 
vivenciada que nos permitiu até poe-
tizar esse percurso.

Ensino Fundamental I - 1º ano

* Capa dos cadernos,
customizado pelos estudantes do 1º ano do EF I
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O caderno
Desde o começo do ano
O escolhi com carinho

Passou alguns meses no armário
Mas não distante da minha curiosidade

De ficar com ele um tempinho.

As páginas em branco
Agora estão em uso

Disposto a cuidar, caprichar e sempre melhorar
Nisso eu abuso.

Guardarei com muita satisfação
As mensagens de apoio e amor

Que as famílias fizeram com dedicação
E que foram compartilhadas com o professor

Estarei presente nas diferentes áreas do conhecimento
Da Matemática, com seus cálculos,

Ao Ensino Religioso, com valores de respeito,
Tudo isso com muito envolvimento.

E quando o ano acabar
Com você vou poder recordar

Lições, experiências, saberes, desenhos
E, o mais importante,

Que o 1º ano foi de arrasar!

Ensino Fundamental I - 1º ano
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É assim que os nossos queridos aprendizes do 1º Ano constroem o tão especial 
e lindo vínculo com os procedimentos fundamentais de uso do CADERNO! #

Professoras do 1º ano
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Explorando a Literatura
nas aulas de Língua Inglesa

O 1º ano do Ensino Fundamental é uma sé-
rie cheia de desafios dentro da vida esco-
lar de uma criança, seja pela novidade da 

leitura e escrita ou pelas modificações na rotina 
habitual da Educação Infantil.

Apesar de somente nesse momento começarem 
a ler mais autonomamente em língua materna, 
a literatura acompanha as crianças, desde muito 
cedo. Nas aulas de Língua Inglesa não poderia 
ser diferente, componente que privilegia a arte 
das palavras, porém ainda sem a expectativa da 
leitura e escrita por parte dos estudantes. Nesse 
caso, a professora seleciona títulos de histórias 
tradicionais e contemporâneas de países falan-
tes de língua inglesa e os compartilha com os 
estudantes, a fim de transportá-los, por meio das 
palavras, expressões e questionamentos de cada 
uma das narrativas lidas em sala de aula.

Após a leitura desses títulos, previamente es-
colhidos, os estudantes são convidados a re-
fletir, recomendar e comparar os enredos que 
lhes são apresentados com filmes, outros livros 
ou qualquer referência que tenham em seu re-
pertório sociocultural.

Ensino Fundamental I - 1º ano | Inglês

Os estudantes do 1º ano entraram em contato 
com histórias que os fizeram pensar acerca de 
diversos temas, além da familiaridade com o idi-
oma.

Falaram sobre o personagem Gerald da história 
“Giraffes Can’t Dance” do autor Giles Andreae, 
uma girafa que, por ter joelhos tortos, se achava 
incapaz de fazer algo que queria muito – dançar. 
Ao final dessa história, ouvia-se pela sala: “I can 
jump! I can eat pepper” etc.

Fizeram uma análise de estilo do texto de P.D. 
Eastman quando ouviram “Go, Dogs. Go!”  que 
culminou na criação de uma releitura cheia de 
personagens fantásticos e divertidos.

Duas datas comemorativas importantes, o Dia 
das Mães e o Dia dos Pais, não ficaram de fora 
das discussões literárias, com as leituras de “Love 
you forever” e “Mr. Seahorse”  escritas por Rob-
ert Munsch e Eric Carle, respectivamente. Ambas 
emocionaram os estudantes e os fizeram, espon-
taneamente, chegar à conclusão de que família é 
onde há amor e acolhimento, acima de tudo.

Além dos títulos acima mencionados, outros 
trabalhados foram “One” de Kathryn Otoshi , 
“Chicka Chicka Boom” de Bill Martin, Jr. e  John 
Archambault, “The Chimpanzees of Happytown” 
de Giles Andreae e “There was na Old Lady Who 
Swallowed a Fly” de Simms Taback.

Nossa postura de adultos leitores inspira os 
pequenos literatos a seguirem o exemplo da 
leitura. Dessa forma, cada sorriso e 
nova descoberta compartilhados, por 
meio da literatura, fica como uma 
semente, que acompanhará a vida 
de cada um deles, que hoje são 
estudantes do 1º ano do Ensino 
Fundamental do Consa, mas 
que amanhã podem vir a ser 
nossos escritores favoritos! #

Teacher Nathalia Guerra



Ensino Fundamental I - 2º ano

assim, aprenderam o conceito da tabuada. Esse 
mesmo jogo de boliche foi realizado outras ve-
zes, mas com a atribuição de outros valores para 
os pinos derrubados, como 3, 4 e 5 pontos.

Os estudantes, ao perceberem que iniciaram o 
uso da sentença da multiplicação, ficaram em-
polgados e encorajados a vencer os demais de-
safios propostos, pois ficaram surpresos com as 
possibilidades de raciocínio que o jogo propôs.

Os jogos proporcionam, aos estudantes, outros 
caminhos para aprender  novos conhecimen-
tos e com a realização do  jogo de boliche, nas 
turmas do 2º ano, não foi diferente!  Além da 
aprendizagem, o boliche garantiu momentos de 
muita diversão, descontração e enriquecimento 
a todos. Um contato com o conhecimento que 
jamais será esquecido por nossos tão queridos e 
ávidos estudantes! #

Professoras do 2º ano

No Consa, o trabalho com os jogos nas au-
las de Matemática é bastante presente, 
por se tratar de um recurso didático po-

tente para a criação de contextos significativos 
de aprendizagem, além de proporcionar oportu-
nidades de socialização e cooperação mútua en-
tre os estudantes. Segundo a Teoria Piagetiana, 
o jogo está intimamente ligado ao processo de 
desenvolvimento humano.

Sendo assim, os estudantes do 2º ano do En-
sino Fundamental, no componente curricular de 
Matemática, são desafiados, diariamente, a de-
senvolver determinadas habilidades, voltadas a 
essa área de conhecimento, por intermédio de 
situações lúdicas e com materiais concretos, que 
os estimulam a aguçar o raciocínio lógico, a cria-
tividade e a capacidade de resolver problemas. 
Premissas fundamentais para o desenvolvimento 
do pensamento matemático.

Dentro dessa perspectiva, iniciamos a ideia da 
multiplicação e utilizamos o ‘jogo de boliche’ 
como uma estratégia para introduzir os concei-
tos relacionados a essa operação, bem como por 
sabermos que se tratava de um jogo já conhe-
cido por todos.

Antes de jogarmos, foi estabelecido um combi-
nado com o grupo de que cada pino derrubado 
valeria 2 pontos e que, cada estudante, após sua 
rodada, deveria anotar, da sua melhor maneira, 
quantos pinos havia derrubado e o valor total de 
pontos alcançados. Depois de brincar, conversa-
mos sobre as partidas e os estudantes foram en-
corajados a representar a brincadeira por meio 
de um desenho e registrar o “número de pinos” 
X “o número de pontos”.

Com essa vivência, a compreensão de adição su-
cessiva (parcelas iguais) se fez necessária para 
que os estudantes percebessem que tal adição 
poderia ser substituída pela sentença matemáti-
ca da multiplicação, ou seja, 2+2+2 poderia ser 
registrado como 3 x 2 (três vezes o número 2) e, 

Em uma disputa entre os colegas, as cri-
anças puderam perceber que os conceitos 
matemáticos podem ser muito divertidos!

Jogo de Boliche

17REVISTA DO CONSA 2018
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Os estudantes dos terceiros anos iniciaram 
seus estudos sobre a cultura indígena e, 
para que essa aprendizagem fosse mais 

significativa, visitaram a Toca da Raposa, onde 
apreciaram e ampliaram seus conhecimentos so-
bre o modo de vida dos índios, seus costumes, 
hábitos e religião.

Vivenciaram algumas experiências do cotidiano 
indígena como a construção de objetos e uten-
sílios, pinturas corporais e até experimentaram 
seus alimentos. A imersão dos aprendizes no 
estudo da diversidade cultural, étnica e social 
permite que sejam formados na perspectiva da 
tolerância, do respeito ao próximo e do conheci-
mento ampliado das diferentes realidades que 
compõem a sociedade brasileira.

Dando prosseguimento aos estudos, além dos 
conteúdos abordados sobre o modo de vida do 
indígena atualmente, confeccionaram então um 
Filtro dos Sonhos, utilizando barbante como re-
curso e prepararam também, artesanalmente, 
tintas com aproveitamento de pigmentos natu-
rais, como: café, beterraba, açafrão, entre outros 
que usaram para pintar o objeto.

O Filtro dos Sonhos é um amuleto típico da cultu-
ra indígena que, supostamente, teria o poder 
de purificar as energias, separando os “sonhos 
negativos” dos “sonhos positivos”, além de trazer 
sabedoria e sorte para quem o possui. #

Professoras do 3º ano

“Eu adorei fazer o filtro dos sonhos.
Fizemos a própria tinta natural!

Usamos carvão, açafrão, café, couve,
repolho e mais uma que eu não
lembro. Decoramos e ficou lindo!
Agora não tenho mais pesadelo!” 

Carolina Paiva Basso 3º - ano G

“O filtro dos sonhos é um amuleto da cultura 
indígena. O amuleto não deixa você ter 

sonhos ruins ou pesadelos, ele tem que ter 
cordas no meio, tipo uma teia de aranha 

para os pesadelos ficarem presos.
A pintura foi feita com tintas naturais: café, 
beterraba, couve, açafrão e carvão e depois 

nós colocamos penas para enfeitar.”
Júlia Aidar Saad 3º - ano F

“Os indígenas acreditam que o filtro dos sonhos 
ajuda a retirar todos os sonhos ruins e entrar só 
sonhos bons e por isso eu queria muito ter um. 
Quando soube que faríamos um, fiquei muito 

feliz, porque as coisas que nós mesmos
fazemos, são feitas com carinho.

Eu achei muito criativo pintarmos o filtro dos 
sonhos com elementos naturais, por causa 

disso, decorei-o como se fosse uma pequena 
floresta encantada.”

Maria Alicia Gonzalez Ribeiro - 3º ano D

Ensino Fundamental I - 3º ano

Bons
Sonhos

Filtro dos Sonhos produzidos pelos estudantes do 3º ano do EF I



19REVISTA DO CONSA 2018

OSpelling Bee é uma competição em que os 
participantes devem soletrar uma seleção 
de palavras com diferentes níveis de di-

ficuldade. O conceito surgiu nos Estados Unidos, 
onde é bem popular e acontece anualmente em 
vários estados americanos. Esse tipo de even-
to também já é realizado em muitos países do 
mundo.

Os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamen-
tal demonstraram que sabem soletrar a palavra 
mais longa da Língua Inglesa em um de nossos 
projetos:

PNEUMOULTRAMICROSCOPICSILICO-
VOLCANICONIOSIS

A partir do trabalho com o alfabeto, utilizando a 
Língua Inglesa como segundo idioma, foi desper-
tada, nos estudantes, a curiosidade em aprender 
a soletrar as palavras. Além disso, a prática foi 
considerada muito importante para eles, pois os 
incentivou, desde cedo, a estudar e a ter mais 
contato com a língua. Com esse contato, além 
de aprender a grafia correta das palavras, am-
pliaram o vocabulário e, consequentemente, a 
fluência e gosto pelo idioma. #

Teacher Débora Manieri

PNEUMO
ULTRA

MICROSCOPIC
SILICO

VOLCANI
CONIOSIS

Spelling Bee
o desafio do jogo de soletrar
em Língua Inglesa

Ensino Fundamental I - 3º ano | Inglês Curso Regular
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O aprendizado da flauta doce no Consa tem 
início a partir do 3º trimestre do 3º ano e 
desenvolve-se até o final do 5º ano, coin-

cidindo com o término do ciclo do Ensino Fun-
damental I.

Convém dizer que, na primeira etapa, são estru-
turados os princípios norteadores presentes ao 
longo de todo o processo, que acabam por fa-
vorecer, de acordo com nossa visão, um aprendi-
zado consistente e rico em possibilidades para o 
estudante que entra em contato com um instru-
mento musical. São eles:

- Construção da concentração, da responsabili-
dade e do respeito à prática criativa em conjunto; 
- Cuidados com o instrumento; 
- Conhecimento do histórico da flauta, de seu 
funcionamento e de sua evolução tecnológica; 
- Percepção dos movimentos e dos gestos cor-
porais fundamentais para certos procedimentos 
técnicos usuais.    
- Escuta atenta a cada sonoridade inventada ou 
aprendida;
- Importância de se tocar em outras situações 
além das aulas.

FLAUTA DOCE
Prazer em Conhecer!

Ensino Fundamental I - 3º ano | Música

Por meio de aulas práticas, os estudantes puderam 
sentir tudo o que a música tem a ensinar.

“A flauta me ajudou
a equilibrar 

melhor as coisas
e eu me senti em paz.”
Enzo Cesar Gomes Pizzotti 

3º ano G
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Ensino Fundamental I - 3º ano | Música

A partir da clareza com que essa concepção foi apresentada e dis-
cutida com os estudantes, foi possível observar que, por meio de 
propostas dinâmicas, os objetivos de compreender e articular ele-
mentos sonoro-musicais com propriedade e de se tocar um instru-
mento musical com fluência alcançaram êxito.

Um bom exemplo disso, é que sentar junto para tocar flauta, antes 
do início da primeira aula do período, virou parte da rotina diária de 
uma das classes de 3º ano. Contaram que tem uma aluna-professora 
responsável por organizar esse momento e por escolher as músicas 
que são tocadas e, por vezes, ensinadas aos colegas (lembrando que 
são estudantes com apenas 8 anos de idade).

Ao final do primeiro mês da introdução da flauta doce nas aulas de 
Música, com o intuito de dar forma à importância que essa prática 
instrumental vem ganhando e às descobertas reais feitas, coletiva-
mente ou individualmente, foi sugerido que cada uma das crianças 
elaborasse um pequeno texto e um desenho que representassem a 
experiência vivida até então.

Vieram à tona opiniões, ideias e declarações surpreendentes e encan-
tadoras, que reiteraram nossa crença em uma ação pedagógica que 
valoriza a relação de confiança mútua e de diálogo entre estudantes 
e professores, e que preza pela ampliação e aprofundamento de 
conhecimentos com interesse, curiosidade e encantamento. #

Marili M. Cruz
Professora de Música

* Ao fundo, trabalho desenvolvido pela estudante Gabriela Carvalho Luz, do 3º ano de EF I

“Na aula de música, aprendi que para fazer os 
sons é preciso da língua e de concentração. As-
sistimos vídeos interessantes e aprendemos 
as seguintes notas: SI, LÁ E SOL. Aprendemos 
o que é ascendente e descendente no caso da 
música. Ascendente é a escala musical que sobe; 
e descendente é a escala musical que desce.  
A professora dá várias dicas e isso ajuda.  
Obrigada, Marili!”

Júlia Nalde Rodrigues - 3º ano F,
ao lado, seu desenho
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No 4º do Consa, as produções de texto 
fazem parte do cotidiano escolar de for-
ma divertida e envolvente. Nessa faixa 

etária, os estudantes já avançaram no processo 
da escrita criativa e, com autonomia, conseguem 
usar todos os seus conhecimentos e vivências na 
elaboração de textos ricos e muito interessantes, 
quando expostos a situações desafiadoras.

Como isso acontece?

Iniciamos nosso trabalho literário conhecendo 
Pedro Malasartes, exploramos quem era essa 
personagem, lemos vários contos de artimanha 
e despertamos a curiosidade dos estudantes 
acerca de suas aventuras inusitadas, curiosas e 
cômicas.

Lemos o início do conto de artimanha “A panela 
mágica” e, como desafio, os estudantes produ-
ziram a continuidade de uma nova aventura. Eles 
trocaram seus textos com os colegas e puderam 
fazer observações e comentários. E como são 
críticos e atenciosos em suas orientações!

Uma outra proposta apresentada foi a trans-
gressão de contos, na qual usaram toda a cria-
tividade para transformar o lobo mau em lobo 
bom, a Chapeuzinho Vermelho em Dourada, 
dentre tantas outras modificações. Ao final da 
escrita dos textos, a turma se reuniu para fazer 
algumas adaptações para apresentação da nar-
rativa no formato de um teatro de fantoches. 
Que momento mágico!

Viagem literária: um convite à escrita
Ensino Fundamental I - 4º ano

Ficou curioso para ler
algumas das produções?

Acesse o Blog do Consa
https://bibliotecaconsa.wordpress.com

e divirta-se com nossos grandes autores!

As leituras são fundamentais para repertoriar 
a escrita e, no 4º ano, os estudantes tiveram a 
oportunidade de ler muitos livros, dentre eles 
destacamos “Viagem ao centro da Terra”, de Julio 
Verne, traduzido pelo autor Fernando Nuno que 
veio ao Consa.

Foi um encontro emocionante e, entre muitos 
questionamentos curiosos, o autor conseguiu 
entrar em plena sintonia com o deslumbramento 
dos estudantes em fazer descobertas constantes 
sobre a riqueza dos clássicos literários, o prazer 
de ler e escrever e a dedicação de quem se com-
promete em compartilhar conhecimentos.

Outra experiência a ser destacada foi a leitura 
do livro “O menino do dedo verde”, uma história 
marcante que os fez refletir sobre atitudes de 
respeito, tolerância e amizade. Como proposta 
de produção textual, os estudantes escreveram 
mais uma aventura da personagem Tistu que, ao 
tocar seu dedinho verde, transformou a vida das 
pessoas em um lindo jardim.

Todo o trabalho segue uma sequência que en-
volve o planejamento do texto, a escrita da 
primeira versão, as intervenções do leitor (que 
pode ser a professora e/ou os próprios colegas), 
a revisão e a produção final, destacando que a 
escrita tem uma função social e por isso deve 
ser feita com cuidado, dedicação, criatividade e 
preocupação constante com o leitor. #

Professoras do 4º ano
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Rotinas em
Produções Escritas

Ensino Fundamental I - 4º ano | Inglês

Durante o 2º trimestre de 2017, os es-
tudantes do 4º ano do Ensino Fundamen-
tal I realizaram diversas atividades para  

fixação de estruturas e aprendizado das horas.

Uma das atividades realizadas foi a criação de 
frases, como produção escrita, com diferentes 
horários e diferentes atividades sendo realiza-
das em tal período. Os estudantes tiveram um 
desempenho incrível, além de se divertirem ao 
pensar sobre o que realizavam no seu dia-a-dia!

Foi um trabalho significativo utilizando o idioma 
como ferramenta para expressar situações e ro-
tinas.

Segue exemplo da produção escrita da estudante 
Victória Andreatta Lund – 4º ano G #

Teacher Adriana Gomes
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Durante o 2º trimestre, desenvolvemos 
um projeto chamado: “Children 
from all over the world go to 

school”, em que os estudantes de 
4º ano descobriram fatos e reali-
dades incríveis sobre outros países. 
Eles produziram um texto, em du-
plas, mostrando como as crianças se 
locomovem para chegar até a esco-
la em lugares distantes como Índia, 
Indonésia e China.

Muitas vezes essa realidade não é 
fácil!

Ao final, os estudantes contaram como vão 
à escola e registraram, individualmente, suas 
respostas, comparando tudo o que foi estu-
dado com sua própria realidade. #

Professoras do 4º ano

Children from all over the world
go to school

Ensino Fundamental I - 4º ano | Inglês

“I live in Moema. My school 
is in Moema. I go to school 

by car. My journey to 
school looks fun, happy and 

easy”.
Enzo Figueiredo – 4º ano F

“I live in Moema. My school 
is in Moema. I go to school 

on foot. My journey to 
school looks boring”.

Lucas Antunes – 4º ano G

“I live in Vila Olímpia. My 
school is in Moema. I go to 
school by car. My journey 

to school looks long, boring 
and tiring”.

Catarina Truiz – 4º ano E

Pensar na realidade das crianças ao redor do mundo ajuda a criança a 
ser mais reflexiva e ter mais empatia com outras realidades, além de 
compreender melhor o ambiente em que vive.
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MITOLOGIA
um elo entre deuses, heróis e estudantes

Ensino Fundamental I - 5º ano

Os mitos gregos são histórias muito anti-
gas, criadas pelo povo grego para expli-
car os acontecimentos que eles não con-

seguiam entender. Então, se um raio luminoso 
cortava o céu durante uma noite chuvosa, não 
era uma descarga elétrica causada pelo dese-
quilíbrio das cargas no interior das nuvens, mas 
significava que o poderoso Zeus estava bem bra-
vo naquele momento.

A mitologia grega permeou a imaginação dos 
povos, durante muitos anos e, até hoje, utiliza-
mos em nossa linguagem expressões originadas 
dessas histórias: quem nunca ouviu falar que a 
caixa de Pandora foi aberta ou ouviu algo sobre 
o termo psicológico “narcisismo”?

Além disso, de acordo com o autor 
Eric A. Kimmel, do livro “Mitos Gregos” 
- lido pelos estudantes do 5º ano -, “os 
mitos estimulam nossa imaginação e 
nos inspiram a correr atrás de nossos 
sonhos. Há uma ligação clara entre as 
asas de Ícaro e a caminhada na lua de 
Neil Armstrong”.

Para auxiliar os estudantes a com-
preenderem a linguagem formal e 
mais um gênero textual, a buscarem 
respostas criativas para seus proble-
mas e a se inspirarem para a realização 

de seus sonhos, o 5º ano entrou em um navio 
de velas brancas e navegou em direção à Grécia 
antiga!

Os estudantes fizeram muitas atividades sobre 
esse assunto: leram, interpretaram e discuti-
ram vários mitos gregos; leram o livro “Mitos 
Gregos” e escreveram comentários críticos sobre 
o mesmo; transformaram o famoso mito do “Mi-
notauro” em uma notícia, que poderia ter sido 
publicada quando o herói Teseu voltou vitorioso 
à Atenas; criaram, nas aulas de Informática, um 
folheto explicativo sobre os deuses gregos; ob-
servaram esculturas famosas que homenageiam 
deuses e heróis e, por fim, modelaram com argila 
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Ensino Fundamental I - 5º ano

Eu adorei esse livro, pois ele conta várias histórias de 
aventura e coisas que acontecem inesperadamente.
Ele conta algumas histórias que explicam eventos da 
Mãe Natureza e outras que explicam lições morais.
Os personagens desse livro têm vários sentimentos 
e diferentes modos de agir: amor, traição, coragem, 
ambição, promessas quebradas etc.
As pessoas da Grécia Antiga acreditavam em deuses 
e resolviam escrever sobre eles, dando origem aos 
mitos.
Hoje em dia, muitos desses mitos foram transforma-
dos em desenhos e filmes, mas, melhor que os filmes, 
é ler uma boa história como as desse livro!
Isabella Maria Guain Ferreira Pinto - 5º ano B

*-*-*

Eu achei que a leitura desse livro é muito atrativa e 
provoca a imaginação dos leitores, finalmente achei 
a minha “praia”.
O capítulo que eu mais gostei foi “Perseu e a Me-
dusa”, pois eu gosto de ação e romance juntos. Desse 
capítulo, o que eu mais gostei foi da parte em que 
Perseu lutou pela sua dama e dispôs sua vida pela vida 
dela e eu também gostei da parte em que ele lutou 
com a Medusa, foi super legal!
Será que esses mitos existem?
Sendo sim ou não, só sei que isso é muito gostoso de 
se aprender e de se descobrir. Eu achei isso incrível! 
E você?
Maria Luisa Ribeiro - 5º ano C

esculturas de personagens e objetos 
presentes em seus mitos favoritos.

As botas de Hermes, a coruja de Ate-
na, a própria deusa Hera e o novelo 
de lã que auxiliou Teseu a escapar do 
labirinto de Minotauro, foram alguns 
dos temas dessas obras tridimensio-
nais, que puderam ser apreciadas pela 
comunidade escolar numa exposição.

Todo esse trabalho proporcionou a 
compreensão da importância da con-
tribuição de cada povo – e, por que 
não, de cada pessoa – na construção do 
conhecimento social e do pensamento 
ocidental, bem como a valorização das 
produções artísticas e culturais em 
cada momento histórico: seja no pas-
sado, nas belas ilhas gregas, ou atual-
mente, nos corredores do Consa. #

Professoras do 5º ano



Integral e Semi
Da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental,
com atividades que garantem total atenção e cuidado

em período extendido.
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Durante a rotina do Integral e Semi-Integral 
inserimos, no processo educacional, va-
lores que possibilitem a formação integral 

de nossos estudantes, tornando nosso dia a dia 
um momento essencial para refletir o mundo 
atual, fortalecer e renovar as ‘crenças’.

Sendo assim, se faz necessário buscar em nossa 
comunidade escolar o belíssimo ato da solida-
riedade, contribuindo para a construção de uma 
sociedade mais humanizada e menos consumis-
ta, bem como conscientizá-los da importância e 
da necessidade em preservar valores como res-
peito, perdão, igualdade, honestidade, coope-
ração, responsabilidade, dentre outros, tudo isso 
envolto às atividades e Projetos escolares.

Um dos Projetos desenvolvido com os estudantes 
do 1º ano, teve como tema: Valores, unindo Ar-
tes e Ensino Religioso. A SOLIDARIEDADE, foi um 
dos valores trabalhados na rotina. Após vários 
debates sobre o tema, trouxemos para a sala de 
aula a preocupação com o consumismo, des-
perdício e doação. O giz de cera foi o material 
escolhido para unir a Arte com a aplicação dos 
valores. Começamos com uma pesquisa para 
conhecer mais sobre esse objeto: o surgimento, 
a importância, a fabricação e sua utilização. 

O produto final desse Projeto visou promover a 
observação, a percepção, o trabalho em equipe, 
a união, além de enriquecer a criatividade, o de-
senvolvimento motor, senso crítico e a solida-
riedade. Ao longo do mesmo, disponibilizamos 
diversos materiais e atividades para manuseio e 
exploração desses elementos.

Somando ao aprendizado teórico, resgatamos 
gizes de cera velhos e usados, com a ajuda das 
crianças e de seus familiares e, com muito em-
penho de todos, os mesmos foram separados 
por cores, raspados e derretidos, construindo 
novos Gizes, apresentando aos estudantes uma 
diferente e útil maneira de reutilizá-los, a reci-
clagem.

DESPERTANDO A SOLIDARIEDADE

Integral e Semi | 1º ano

Quando há fraternidade, 
o amor é sereno; quando 
há solidariedade o amor é 
ativo; quando há caridade 
o amor é vivo!

Juahrez Alvez

Por meio de um projeto solidário, foi possível unir arte, reciclagem e 
doação. Confira!

A quantidade de novos gizes foi imensa e o de-
sejo de doar, para quem não tem acesso fácil a 
esses materiais, também. Por isso, pensando em 
ajudar crianças mais carentes, o grupo do 1º ano 
se uniu para realizar a doação desses materiais 
para os estudantes dos Colégios filantrópicos da 
ACF.

Um gesto simples, porém, trouxe para as crian-
ças o prazer e a alegria de poder fazer um pouco 
por aqueles que não têm muito!

A educação para a solidariedade é um processo 
de emancipação das pessoas envolvidas, que 
concede, ao ser, a oportunidade de reconhecer a 
si e ao outro como sujeitos de direitos, autôno-
mos e interdependentes, em um processo gera-
dor de humanização. #

Professoras 1º ano do Integral e Semi-Integral
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Para alguns estudantes a rotina de estudo 
diário nem sempre é estimulante e diver-
tida. Pensando no tempo em que eles per-

manecem na escola, foram desenvolvidos, du-
rante os períodos do Semi-integral e Integral, 
alguns estudos diferenciados, utilizando os jogos 
e brincadeiras, como recursos pedagógicos.

O jogo é um facilitador em sala de aula na 
aprendizagem de crianças, jovens e adultos. Ele 
trabalha vários objetivos, dentre eles, promove 
a interação, socialização, estimula a memória e  
atenção, além de trabalhar a afetividade, o es-
pírito de equipe, aceitar e respeitar regras,  
reforçar os conteúdos já aprendidos, ampliar a 
linguagem e competências psicomotoras.

MOMENTOS
DE ESTUDOS

Integral e Semi | 5º ano

ANTUNES, Celso. Como transformar informações em conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.
RANGEL, Jurema N. M. R. Sala de aula: espaço de autoria de pensamento. Artigo publicado na revista Psicopedagogia – 
ABPp, nº. 61. São Paulo, SP: 2003.

Outro recurso que tem auxiliado nossos es-
tudantes nos estudos diários, tem sido o uso da 
Informática, disponibilizando jogos que reforcem 
o conteúdo aprendido, trazendo aos estudantes 
momentos ricos e divertidos de aprendizado. Os 
recursos digitais, com a disponibilidade de víde-
os e interação, tornam os estudos mais dinâmi-
cos e interessantes.

De acordo com Celso Antunes, cabe ao professor 
criar as condições favoráveis para que uma nova 
informação ao interagir com conceitos relevantes 
existentes na estrutura cognitiva da criança seja 
efetivamente assimilada; transformando a in-
formação em conhecimento, ocorrendo assim 
a aprendizagem significativa.  Jurema Nogueira 
afirma que o jogo em sala de aula é estimulador 
na construção do pensamento, do conhecimento 
e da autonomia.

Trazendo o lúdico para a rotina de estudos, os 
estudantes acabam sendo desafiados e motiva-
dos a produzir e resolver situações provocativas, 
trazidas pelo educador, sendo esse o mediador 
dessas situações. #

Professoras do 5º ano Integral e Semi-Integral 

É de extrema importância
o resgate do lúdico

em atividades diferenciadas, 
pois desenvolve várias

competências do ser humano.
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Students that Write

o visual de cada lugar, mas também a cultura e 
o estilo de vida de seus moradores. O conceito 
de ‘estilo de vida’ foi trabalhado e os estudantes 
conseguiram destacar pontos positivos e nega-
tivos de se viver em cada um dos ambientes.

Foi trazida para sala de aula a canção “Under 
the Bridge” da banda californiana Red Hot Chilli 
Peppers contendo em sua letra a referência ‘city 
of angels’. A partir da canção e dessa nomen-
clatura, os estudantes desenharam como imagi-
navam que poderia ser essa tal cidade dos an-
jos. Supreendentemente, após pesquisa coletiva, 
descobriram a existência de uma cidade nos EUA 
que leva esse apelido. Passaram então a estudar 
um pouquinho sobre a cultura e o estilo de vida 
em Los Angeles.

Foi um trabalho de incentivo à leitura e escrita, 
que aconteceu de forma processual e pôde ser 
assimilada com tranquilidade e naturalidade 
pelos estudantes. O objetivo é continuarmos a 
propor novos desafios para que a habilidade de 
escrever em inglês evolua cada vez mais. #

Teacher Nathalia Guerra

Com atividades de leitura, os estudantes são levados a releftirem sobre diversos temas, 
aumentam seu vocabulário e conseguem produzir textos mais elaborados.

Nas aulas do Curso Extracurricular de Lín-
gua Inglesa, as habilidades de escrita são 
exploradas a partir de discussões e leituras 

em sala, a fim de desenvolver uma escrita crítica, 
objetiva e, ao mesmo tempo, criativa, com aten-
ção à precisão linguística do idioma.

Sendo assim, os estudantes do 3º ano passaram 
a escrever com mais frequência e consistência. 
Uma vez que o processo de alfabetização já está 
consolidado em língua materna, a transferência 
para a Língua Inglesa acontece com mais natu-
ralidade e algumas regras gramaticais tornam-se 
mais simples de serem assimiladas, por já faze-
rem parte do repertório dos estudantes. A partir 
dessa faixa etária, o trabalho com palavras isola-
das dá espaço para frases mais completas e até 
pequenos textos.

Para que a tarefa de escrita seja prazerosa, ela não 
acontece com exercícios de gramática ou práticas 
repetitivas sem contexto. A proposta é que refli-
tam sobre temas diversos, conheçam gêneros tex-
tuais diferentes a respeito desses temas e, então, 
produzam textos baseados nesses momentos de 
partilha e reflexão.

A partir da unidade “Where We Live” do mate-
rial didático, foram apresentados à história “Click 
Clack Moo Cows that Type” da autora Doreen 
Cronin. A leitura proporcionou uma reflexão 
comparativa entre elementos da cidade e do 
campo. Primeiramente, os estudantes fizeram 
uma pesquisa de vocabulário relativo a cada 
um dos ambientes, criando uma lista que os 
ajudaria na produção de um diagrama de Venn 
e de pequenas frases comparando a cidade e o 
campo. Para essa comparação, utilizaram estru-
turas apresentadas em sala, como por exemplo: 
“There are many restaurants in the city, but there 
are few trees”.

Após esse trabalho de escrita e aquisição de vo-
cabulário, ao assistirem ao episódio “Bumpkin” 
do desenho animado “The Amazing World of 
Gumball”, passaram a comparar não somente 
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Preparar os adolescentes para as demandas 
do século XXI faz parte da formação propos-
ta pelo Consa. Essa formação requer muito 

mais do que desenvolver nos estudantes as com-
petências advindas dos letramentos linguísticos e 
matemáticos.

Durante nossa rotina, além de trabalharmos, peda-
gogicamente, com os conteúdos específicos de 
sala de aula, proporcionamos aos estudantes do 
fundamental II momentos de reflexão, por meio 
de debates, vídeos, textos etc., buscando o desen-
volvimento de competências socioemocionais, que 
incluem um conjunto de habilidades pessoais que 
precisam ser desenvolvidas para que esses jovens 
possam lidar com as próprias emoções, se relacio-
nar com os outros e gerenciar objetivos de vida, 
como autoconhecimento, colaboração e resolução 
de problemas.

A emoção antecipa a aprendizagem e prepara os 
indivíduos para a vida em grupo. Com isso em 
mente, buscamos desenvolver competências uti-
lizadas, cotidianamente, nas diversas situações da 
vida e que integram o processo de cada um para 
aprender a conhecer, aprender a conviver, apren-
der a trabalhar e aprender a ser.

Como suporte para essas atividades, utilizamos 
como “start”, alguns vídeos de pensadores con-
temporâneos como, por exemplo: Mário Sérgio 
Cortella, Rosely Sayão, Leandro Karnal, dentre  
outros. Os debates são sempre polêmicos e trans-
formadores, mobilizando os estudantes para que 
se tornem protagonistas do seu processo de 
aprendizagem, assim como, cidadãos responsáveis 
e autônomos.

O educador proporcionar momentos na rotina, 
para dar atenção emocional aos estudantes, é de 
suma importância para desenvolver outras habili-
dades, às quais são essenciais para ajudar no de-
senvolvimento escolar e social do indivíduo como 
ser em formação, repleto de emoções, dúvidas e 
diferenças. #

Professoras do Ensino Fundamental II
Integral e Semi-Integral

CUIDAR DO EMOCIONAL DO ESTUDANTE
É COISA SÉRIA NO CONSA

Integral e Semi

O educador proporcionar 
momentos na rotina, para
dar atenção emocional aos

 estudantes, é de suma
importância para desenvolver 

outras habilidades.
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Preparar os adolescentes para as demandas 
do século XXI faz parte da formação, em 
período integral, proposta pelo Consa. Essa 

formação requer muito mais do que desenvolver 
nos estudantes as competências advindas dos 
letramentos linguísticos e matemáticos.

Nas aulas do Curso Extracurricular de Língua In-
glesa, as quatro habilidades: speaking, listening, 
reading e writing, são trabalhadas de forma in-
tegrada e por meio de atividades diferenciadas. 

A comunicação é trabalhada em todos os aspec-
tos, desde a interação com o professor e com 
os colegas em sala, até a fluência ao trabalhar 
diferentes gêneros da oralidade, como drama-
tizações, diálogos, entrevistas, reportagens e  
outros.

Productive Dialogues
Os estudantes do Nível 4, por exemplo, parti-
ciparam de uma atividade oral para consolidar 
os conteúdos estudados. Elaboraram um diálo-
go em que foram encorajados a utilizar formas 
diferentes das convencionais para dizer suas 
preferências como: “I’m into” ou “I can’t stand 
something”; também utilizaram phrasal verbs e 
por fim, tinham que incluir pelo menos um ex-
emplo dos tempos verbais Present Perfect e Pre-
sent Perfect Continuous. Após a preparação, os 
estudantes apresentaram suas produções para a 
sala.

Sabemos que a fluência vem com a prática e 
acreditamos que dessa forma, o conhecimento 
se consolida de forma natural e processual. #

Teacher Miriam Machado 
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Benefícios das saladas

Integral e Semi

33REVISTA DO CONSA 2018

A alimentação saudável deve ocupar lugar 
de destaque em nossa vida diária porque, 
afinal, nós somos o que comemos.

Por que comer saladas? Uma comida bem co-
lorida e com muitas verduras e legumes dá muito 
mais energia para brincar! A salada, no entanto, é 
essencial para o crescimento, saúde e disposição 
para as tarefas do dia a dia.

As verduras e os legumes ajudam a hidratar o 
corpo porque eles repõem a água do nosso or-
ganismo. Além disso, eles possuem uma grande 
quantidade de vitaminas que são fundamentais 
para o corpo, tais como as vitaminas A, B, B6, 
B9, C e K, pois auxiliam na prevenção de doen-
ças e no bom funcionamento do organismo. Sem 
esses nutrientes ficamos fracos e suscetíveis às 
doenças.

Nas verduras e legumes também há outros nu-
trientes importantes que são os minerais como 
cálcio, ferro, fósforo, sódio, potássio, dentre ou-
tros, que ajudam no fortalecimento dos ossos e 
dentes, por exemplo.

Ao comer salada diariamente, ingerimos fibras, 
que auxiliam no bom funcionamento dos intesti-
nos favorecendo o bem-estar e a saúde. Por isso, 
é importante ingerir salada todos os dias! Pois, 
além de ser muito saborosa, contém vários nutri-

entes que vão manter nosso organismo funcio-
nando muito bem!

Como a infância é o período mais importante 
na formação dos hábitos alimentares, pois são 
expostas a inúmeros estímulos ligados aos ali-
mentos, tais como gostos, sabores, cheiros, cores 
e texturas, o Nutriconsa possui um cuidado es-
pecial no preparo de todos os alimentos, para 
que sejam apetitosos aos olhos e ao paladar, em 
especial as saladas.

Além de oferecer saladas às crianças, com de-
corações que as tornam ainda mais atrativas e 
estimulem o consumo, disponibilizamos tam-
bém sementes para torná-las mais nutritivas e 
crocantes, com molhos sem adição de sal para 
saborizá-las. #

Mariana de Oliveira Matos - Nutricionista
Andrea Curia Molena - Coordenadora

do Laboratório de Ciências

Uma comida bem colorida 
e com muitas verduras e 
legumes dá muito mais 
energia para brincar!
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Os períodos Integral e Semi-integral, vão 
muito além de oferecer um espaço, onde 
os estudantes passem o tempo com a 

devida supervisão de um adulto. Esses períodos 
contribuem para o desenvolvimento integral 
da criança, auxiliam na aprendizagem cognitiva 
e na convivência social.  Isso, sem contar que, 
também criam responsabilidade com materiais, 
horários de estudo, cuidados de higiene e várias 
outras tarefas. 

O estudante recebe orientação pedagógica es-
pecializada para organizar sua rotina e seus es-
tudos. Fica mais fácil, por exemplo, planejar o 
tempo que deve ser dedicado a cada atividade, 
identificando quais são prioritárias.

Com a presença diária de um profissional da es-
cola, é possível desenvolver melhor o hábito de 
estudar, aprendendo técnicas para melhorar a 
concentração e assimilar melhor o conteúdo das 
matérias escolares.

Fazendo as tarefas com instruções de profissio-
nais capacitados, a criança aprende também a 
distribuir melhor momentos de estudo e lazer, 
aproveitando adequadamente tanto a hora das 
obrigações, como os períodos lúdicos.

PERÍODO INTEGRAL
E SEMI-INTEGRAL
NO CONSA

Integral e Semi

“A educação
modela as almas e 

recria os corações!”
Paulo Freire
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Integral e Semi

Para as famílias, a tranquilidade de deixar seus filhos 
num ambiente saudável, é fundamental para que 
possam cumprir suas obrigações, sabendo que não 
precisam se preocupar em buscá-los, levá-los aos es-
portes ou ao Curso de Língua Inglesa. Tudo isso, já é 
disponibilizado para a tranquilidade e segurança dos 
estudantes.

Outra preocupação dos pais, é a alimentação de seus 
filhos. O Colégio oferece uma alimentação balancea-
da e elaborada por nutricionistas, atendendo a de-
manda e necessidades especiais dos estudantes. Toda 
a atenção e dedicação da Equipe é fundamental para 
o sucesso no desenvolvimento de bons hábitos ali-
mentares. Projetos sobre alimentação e culinárias são 
desenvolvidos ao longo do ano, para ampliar o co-
nhecimento sobre os alimentos e seus benefícios.

A parceria escola e família, ao longo do ano, culmina 
no fortalecimento dos vínculos afetivos entre todos 
os envolvidos na formação integral do estudante, 
favorecendo seu desenvolvimento escolar e social, 
resultando em aprendizados mais profundos e dura-
douros. #

Cristiane Moura
Orientação Educacional Integral e Semi-Integral

O estudante recebe
orientação pedagógica
especializada 

para organizar sua 
rotina e seus estudos.
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Matéria de Capa

TEATRO CONSA
O Colégio, mais uma vez, investe em melhorias em 
infrestrutura que beneficia, inclusive, o bairro de 
Moema. O primeiro Teatro da região.

Que lindo que ficou o novo Teatro!
Tenho lembranças de dançar nesse palco, de indiazinha.
E minha irmã de sinhazinha!
Saudades boas!
Roberta Braga

Que incrível!! É realmente muito emocionante ver esse palco, 
que foi minha casa de trabalho durante alguns anos, tão lindo. 
Parabéns! Em tempos como o nosso, ter um novo teatro
é um ato de resistência.
Abel Xavier
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No dia 06 de outubro de 2017 foi realizado 
o primeiro evento no novo Teatro Consa!

Uma solenidade de inauguração foi proporcio-
nada aos Educadores do Consa e Colaboradores 
da Associação Cultura Franciscana - ACF, Man-

tenedora do Colégio. Também se fizeram presentes 
as empresas que estiveram envolvidas nas obras de  
modernização do Teatro, bem como autoridades 
Eclesiásticas, representantes do Conselho Estadual da 
Educação e Irmãs.

Após quinze meses de obras, a expectativa de toda 
a comunidade escolar era enorme, afinal trata-se do 
coração artístico do Consa.

Após um excelente coquetel preparado pela equipe 
Nutriconsa, os convidados, enquanto adentravam no 
salão principal do Teatro e se acomodavam nas pol-
tronas, foram recepcionados com uma linda apresen-
tação musical de Marcela Ramos Previatto, ex-aluna, 
e Nicolas Pansiera Morador, estudante da 3ª série do 
Ensino Médio.

A cerimônia de inauguração teve início com a solene 
entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida, 
acompanhada pelo violoncelo da professora Renata 
Facury e teclado da professora Marili M. Ferreira da 
Silva. Um belíssimo momento que marcou a inaugu-
ração.

Na sequência, Dom Carlos Lema fez a benção do tea-
tro e a Homilia, antecedendo a marcante apresentação 
do Coral das Irmãs Franciscanas de Ingolstadt, sob a 
regência da Ir. Mirian Simon. Os comoventes e mar-
cantes discursos da Ir. Romana Rossetto, Provincial da 
Congregação e Ir. Priscilla Rossetto, Diretora do Consa, 
encerraram as solenidades da noite para que pudesse 
ter início a apresentação da peça teatral “1717”, musi-
cal sobre Nossa Senhora Aparecida que foi apresen-
tado pela Cia de DançaTeatro Dois Pontos, de Flori-
anópolis.

Um noite inesquecível que ficará marcada na mente e 
coração de todos os presentes!

Agradecemos e louvamos a Deus por tantas graças e 
bênçãos recebidas, durante os 80 anos de Educação 
de qualidade e dedicação, por tantos professores, co-
laboradores, pais e estudantes que fizeram e fazem 
parte da história do Consa.
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Discurso do Bispo – Inauguração do Teatro 
Consa

Dom Carlos Lema Garcia - Bispo Auxiliar de São 
Paulo, Vigário Episcopal da Educação e Membro 
Suplente do Conselho Estatual de Educação.

Realizamos a bênção deste auditório. Abençoa-
mos os presentes, que representam as gerações 
de famílias, de funcionários, professores e irmãs 
que passaram pelo Colégio nesses 80 anos de  
existência.
Jesus é um bom professor, os exemplos que Ele dá 
são muito adequados:  sal da terra e luz do mundo. 
SAL DA TERRA: Mt 5,13: Vós sois o sal da terra. Se o 
sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sa-
bor? Para nada mais serve senão para ser lançado 
fora e calcado pelos homens. 
Para os antigos, o sal era muito mais importante 
do que para nós, o sal é o que garante o sabor da 
comida. Assim são os cristãos no meio do mundo: 
aquele ingrediente que não se vê, mas cuja pre-
sença é fundamental. 
Precisamos dessa força do sal. Do testemunho da 
verdade, neste mundo confuso e desorientado em 
que vivemos.
LUZ DO MUNDO: Mt 5, 14 -16: 
Vós sois a luz do mundo... As-
sim, brilhe a vossa luz diante 
dos homens, para que vejam 
as vossas boas obras e glo-
rifiquem o vosso Pai que está 
nos céus, inclusive, Jesus diz 
que brilhe a vossa luz diante 
dos homens e glorifiquem o 
vosso Pai que está nos Céus. 
Cristo considera os cristãos 
como um foco de luz que ilu-
mina, que indica o caminho. 
As pessoas podem olhar para 
nós e descobrir onde está a luz, devem inclusive, 
ver a presença de Deus no mundo, através da luz 
que irradiam os cristãos.
O Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida 
há 80 anos ilumina e dá sabor ao bairro de Moema 
e às gerações de famílias que fazem parte dessa 
história. Se nós pensássemos, quantas famílias, 
crianças, jovens, professores, Irmãs, passaram por 
essa casa, durante 80 anos!
O bairro praticamente era um deserto, havia a  

Igreja Nossa Senhora Aparecida no largo de Moe-
ma e mais nada. As ruas eram de chão, quando as 
Irmãs construíram o Colégio. 
Nós precisamos continuar construindo a história 
do Consa, agradecer muito às Irmãs que deixa-
ram a Alemanha, fizeram uma aventura naqueles 

navios antigos, quanto du-
rava uma viagem daquela a 
um país desconhecido? Elas 
foram generosas, construíram 
escolas fantásticas, como essa 
daqui! 
Por que as Irmãs conseguem? 
Porque elas são o sal da terra 
e luz no mundo. O segredo 
delas está precisamente nis-
so, elas não trabalham sozi-
nhas, elas rezam, elas têm 
uma força maior. O Consa tem 
um diferencial, apesar de ha-
ver mais de 2 mil alunos, cada 

um é chamado pelo seu nome, quando chegam na 
escola, cada família é conhecida pelas Irmãs. 
Os estudantes chegam ao Colégio como se fosse a 
sua própria casa, sua própria família. Isso é o dife-
rencial. É verdade que o Colégio tem que procurar 
sua excelência acadêmica para preparar bem os 
alunos, mas também o mais importante, no nosso 
tempo, é a formação humana, a formação espi-
ritual. Aprendem a ser colegas e companheiros, a 
ter respeito ao próximo, conviver com os outros.  

Teatro Consa em fase avançada da reforma

Incrível o novo Teatro, à
altura dos projetos da querida 

Ir. Priscilla e comunidade.
Que a Arte, que nos liga ao 
Sublime, possa ser sempre 
reverenciada no Consa. Nossa 
Senhora Aparecida os guarde 

e os abençoe a todos.
Saudades.

Maria Cristina Lima

Matéria de Capa
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Portanto hoje, nesse dia de ação de graças pe-
los 80 anos do Colégio, temos que agradecer, em 
primeiro lugar a Deus, porque o Colégio existe em 
função de um projeto divino, do projeto que Deus 
inspirou.

Sabemos que a arte e a música são dois meios 
importantes na formação da juventude: exigem 
dedicação, esforço, concentração. Por isso, a inau-
guração desse teatro é fundamental para abri-
lhantar as apresentações dos alunos.

Portanto, hoje, nós fazemos essa benção, fazendo 
votos que o Teatro seja um local que transmita esse 
espírito cristão do Colégio, pois aqui serão reali-
zadas as cerimônias de formatura, apresentações 
musicais, teatrais. Esse também é um caminho para 
encontrar a Deus, o caminho da beleza, o caminho 
da música, o caminho da arte, o caminho do cine-
ma, do teatro. Sabemos que Deus nos atrai pelas 
coisas boas, Deus nos atrai pelo belo, pelas coisas 
formosas, olhamos para a natureza e ficamos en-
cantados, São Francisco ficava encantado com a 
natureza, Irmão Sol e Irmã Lua, a obra de Deus na 
natureza, ela sempre atrai, ela nunca fica defasada. 
Que São Francisco nos traga paz e bem.

Discurso da Irmã Priscilla – Inauguração do 
Teatro Consa 

“Quando nada mais parece ajudar, eu olho o cor-
tador de pedras martelando sua rocha, talvez cem 
vezes, sem que uma rachadura apareça. No en-
tanto, na centésima primeira martelada a pedra se 
abre em duas, e eu sei que não foi aquela a que 
conseguiu, mas todas as que vieram antes.”
Jacob Rits

São 80 anos de história, acontecimentos, conquis-
tas, longas memórias de um passado que aqui se 
torna presente e carrega sementes de futuro...
Em 1947, as Irmãs Franciscanas de Ingolstadt, ins-
piradas no exemplo de Francisco de Assis, com 
espírito audacioso e empreendedor, assumiram 
este Colégio que teve início em 1937 com as Irmãs 
Servas do Espírito Santo. Um Colégio que sempre 
sonhou e sonha com uma educação para a paz, o 
bem, a arte e o saber de excelência. 
O Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, 
desde os seus primórdios, tinha presente a im-
portância da Arte na formação de seus estudantes, 
bem como do espaço, onde as diferentes manifes-
tações artísticas pudessem se expressar.  
A arte é um arauto de determinada cultura e, ao 
mesmo tempo, elemento constitutivo dela. Sendo 
assim, se coloca como porta voz da sociedade.
Quando pensamos em uma formação ampla e sig-
nificativa, como a cultivada no Consa, é evidente a 
preocupação, portanto, com uma educação para 
e pela Arte, como forma de verticalizar o entendi-
mento, o domínio e o poder de transformação de 
culturas.
Nesse sentido, da Educação Infantil ao Ensino Mé-
dio, o estudante passa por inúmeras experiências 
artísticas, de acordo com sua faixa etária e mo-
mento social, que visam estimular e desenvolver 
habilidades que possam lhe servir como ferramen-
tas de conhecimento e interpretação do mundo, 
da sua cultura.
Educar e ensinar no contexto da cultura faz a dife-
rença. A arte, a cultura e o conhecimento dão vida 
às palavras, às ações e aos fazeres, criando dife-
rentes formas de expressar o mundo.
A arte, a linguagem e o conhecimento fazem parte 
do acervo cultural do ser humano. Estabelecemos 
novas realidades, novas formas de inserção e visão 
de mundo quando, como autores, atores, dança-

Dom Carlos Lima, durante seu discurso e bênção

Matéria de Capa
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mos, representamos, cantamos, tocamos instru-
mentos.
O teatro, por sua natureza, é o coração do Colégio. 
É o lugar onde nossa comunidade se reúne para 
manifestar e despertar emoções. Com sua nova 
estrutura, reforçamos seu protagonismo para que, 
ademais de ser um lugar de encontro e conheci-
mento, siga sendo o palco da criatividade e dos 
talentos de nossos estudantes. 
Inauguramos o Teatro Consa; um sonho que se 
tornou realidade, uma obra que se manteve sobre 
as estruturas erigidas há 60 anos. Modernidade e 
tradição dialogam com surpreendentes recursos 
tecnológicos, numa sofisticada arquitetura con-
temporânea, de bom gosto, marcada pela sensibi-
lidade, cuidado e harmonia.

O Teatro Consa é presente para seus estudantes, 
educadores, famílias, como também ao bairro de 
Moema, neste ano em que celebramos 80 anos. 
Trazemos a memória das Irmãs, educadores, es-
tudantes, famílias e amigos que, ao longo de to-
dos esses anos, fizeram parte da história do Consa, 
se empenharam e partilharam seus conhecimen-
tos, sua arte e seus dons.  
Há 80 anos o Consa sente a acolhida da cidade de 
São Paulo e identifica-se com esse valor que tam-
bém faz parte de sua herança Institucional. 
Portanto, um agradecimento a essa cidade que 
acolhe a todos. O Colégio Franciscano Nossa Se-
nhora Aparecida é uma página positiva na história 
de Moema. Somou seriedade, compromisso, em-
penho, inovação, profissionalismo com a Edu-
cação e a história dos paulistanos e quer continuar 
se projetando para o futuro na acolhida, na for-
mação, no ensino, na aprendizagem, nos saberes, 
na comunicação, na criatividade e atualização da 
Educação. 
O Consa celebra 80 anos com todos aqueles que 
acreditam na Educação como caminho para a  
construção da Sabedoria, da Paz e do Bem.
Que Nossa Senhora Aparecida, a Mãe deste Colé-
gio, continue nos protegendo e derramando suas 
graças e bênçãos sobre todos os que fazem e ain-
da farão parte deste nosso tão querido Consa! Paz 
e bem!

Matéria de Capa

Apresentação no novo Teatro Consa, já em funcionamento desde outubro de 2017

Foi maravilhoso! Valeu a pena esperar tanto     
tempo! O Teatro Consa é de primeiro mundo! Os 
estudantes e suas famílias ficarão encantados! 
Tenho uma gratidão eterna por todas as Irmãs  
que fizeram parte da minha formação pessoal e 
profissional! São quase 40 anos de aprendizado! 
E o que dizer da retrospectiva do Consa? Olhar 
fotos dessa história sem se emocionar e chorar?  
Impossível! 
Parabéns pelos 8O anos de coragem, determinação 
e muito amor pelos estudantes e suas famílias! 
Monica Romero
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História da Arte no Consa

O mundo é tão grande. Tão grande, que não con-
seguimos entender toda sua complexidade, durante 
nossa breve vida. 
Ainda bem que temos a arte para nos ajudar a ver 
e enxergar o mundo.
“A simplicidade é a essência do grande, do verda-
deiro, e do belo na arte.”
Por isso, convidamos vocês a relembrar e exaltar 
a arte e a cultura presentes no cotidiano dos es-
tudantes, desde a fundação do Consa.
Experiência de arte que as Irmãs, vindas da Ale-
manha em 1938, trouxeram na bagagem, além 
da fé e dos valores do carisma Franciscano, 
todo o conhecimento cultural apreendido nas 
grandes universidades europeias como também 
a formação no Convento para a vida religiosa. 
Portanto a arte, em todas as suas manifestações, 
sempre foi incentivada, pelas Irmãs, no ensino 
escolar.
Em 1951, foi inaugurado o primeiro auditório em 
um prédio que foi demolido, posteriormente, para 
a construção do CELFRAN. 
Nessa época, os estudantes realizavam aulas de 
canto orfeônico e instrumentos musicais, como 
piano e violino. 
A dança e as artes dramáticas se faziam presentes 
e eram organizadas apresentações, durante todo 
o calendário escolar. Dentre elas, estavam peças 
clássicas, como “O Quebra-nozes” e a “A Dona 
Baratinha e a Formiga”, apresentadas em 1958. 
As artes plásticas e exposições artística deixaram 
sua marca nessa história. 
Em 1960, foi inaugurado um novo prédio para 
abrigar, exclusivamente, o auditório escolar. Esse 
prédio foi palco de inúmeras apresentações e, 
em muitos deles, os cenários eram produzidos 
pelas próprias Irmãs. 
Nesse período, o Colégio organizou um coral de 
canto orfeônico que participava de festivais com 
outras escolas e chegou a gravar LPs com suas 
músicas entre 1972 e 1974. 
Em todos os ambientes que as Irmãs construíram, 
havia um cuidado com a Arte. Painéis artísticos 
sempre foram desenvolvidos, convocando um 
olhar para o belo, a estética, a cultura, a partir de 
inspirações movidas pela espiritualidade e bom 
gosto. Mosaico dos Reis Magos, de Nossa Se-
nhora, Arte Moderna, Nossa Senhora Aparecida 

Matéria de Capa

que faz referência ao Colégio, Cântico das Cria-
turas de São Francisco de Assis, Mosaicos do pré-
dio infantil que são expressão de nossas riquezas 
nacionais, dentre outros que ainda virão.
Além dos mosaicos, houve o cuidado com as 
áreas verdes, fontes, Capela, sempre com o in-
tuito de transcender, partilhar na alegria e aco-
lhimento.
Na década de 70, a ginástica artística esteve en-
tre as disciplinas oferecidas pelo Colégio e foi 
organizada também uma banda marcial que 
participava dos desfiles de 7 de setembro que 
ocorriam pelas ruas do bairro. 
No período recente, a partir de 1998, foi ado-
tado o Componente Curricular Cultura Corporal 
e Artística - CCA, no qual os estudantes do 7° ao 
9° ano podem optar por modalidades artísticas 
que são Teatro, Expressão Corporal, Música e Ar-
tes Plásticas. 
Além disso, desde 2004, com a inauguração do 
CELFRAN são oferecidos cursos extracurriculares 
envolvendo diversas dimensões artísticas, tais 
como o ballet, jazz e oficina de circo. 
Por fim, falando sobre as artes, não podemos 
deixar de citar os eventos culturais que envol-
viam todo o bairro e conectavam a escola com 
a cultura e as origens dos moradores, tais como 
a Festa das Nações, desfile da Primavera e a, já 
tradicional, Festa Junina. Atualmente, Mostra de 
arte, espetáculo da Educação Infantil, Festival 
Artístico, Olha Ai, Espetáculo de ballet, dança, 
circo, dentre outros.
 Durante todos esses anos, foram diversas inicia-
tivas e ações exaltando a arte como meio de ele-
vação cultural e espiritual e é com muito orgulho 
que, no ano de comemoração dos 80 anos do 
Consa, presenteamos o bairro de Moema com a 
inauguração do Teatro CONSA. #

Teatro Consa nos anos 60. A estrutura mudou, mas a história de 
arte faz parte da proposta educacional do Consa



Ensino Fundamental II
A escola é facilitadora do processo de adaptação do estudante,

que está numa fase muito importante de transição
entre a infância e a adolescência, e já começa a pensar

em seus desejos para o futuro profissional.
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História da Cartografia
dos primeiros mapas aos modernos satélites artificiais

Muitos estudos mostram que a cartografia 
é mais antiga que a escrita e ela constitui 
uma linguagem muito importante para 

aprendizagem da geografia.
 
Os estudantes do 6º ano iniciaram seus estudos 
cartográficos reconhecendo a História da Car-
tografia, identificaram mapas de épocas, locais e 
culturas diferentes, com o objetivo de relacionar 
a evolução das técnicas, da ciência e dos mate-
riais na produção da cartografia, desde o mapa 
mais antigo que se tem notícia, até os mapas 
mais modernos que temos 
acesso graças aos satélites 
artificiais.

Assistiram a vídeos, leram 
textos, observaram ima-
gens, construíram, com a 
professora, uma linha do 
tempo, coletivamente. As-
sim, conseguiram esta-
belecer relações entre os 
períodos históricos que 
aprenderam nas aulas de 
História e o desenvolvi-
mento dos mapas naqueles contextos histórico- 
geográficos. Os estudantes alegravam-se por 
perceberem que estabeleciam relações com 
muita autonomia.

Após a discussão teórica e observação de docu-
mentos cartográficos, os estudantes produziram, 
em grupos, um livro sobre a História da Cartogra-
fia, seguindo um roteiro, previamente fornecido 
pela professora.

Receberam imagens representativas, de dife-
rentes momentos do desenvolvimento histórico 
da cartografia, a partir do seu conhecimento, to-
mando como referência o material a que tiveram 
acesso e as discussões em grupos, eles ordena-
ram cronologicamente, confeccionaram diver-
sas partes constituintes de um livro, como capa, 
sumário, apresentação, organização dos capítu-
los, formato, ilustração, considerações finais...

Ensino Fundamental II - 6º ano

A proposta colocou o estudante como sujeito 
de sua aprendizagem, na medida em que eles 
tiveram muitas atividades até a conclusão do 
trabalho. Primeiro, foi necessário analisar cada 
imagem e identificar a qual período pertencia e 
só depois escrever o capítulo referente. Assim, 
mobilizava todo o repertório construído no mo-
mento anterior, eles voltavam o tempo todo ao 
seu texto, aos vídeos, debatiam, formulavam no-
vas hipóteses...

Segundo, a proposta envolvia a produção textual 
de diferentes gêneros que 
o livro exigiu... aprenderam 
a organizar um sumário, 
refletiram sobre a apresen-
tação, agradecimentos e 
considerações finais.

Os estudantes ficaram 
muito felizes, quando per-
ceberam-se capazes de 
um trabalho desse porte. 
Gostaram de descobrir 
que há procedimentos que 
permitem a execução de 

trabalhos, em tempos aparentemente curtos. E 
foram surpreendentes em suas considerações fi-
nais, em seus agradecimentos. #

Rosiane da Silva Mateus
Professora de Geografia

“Eu achei muito interessante fazer 
esse trabalho porque comecei a

entender que, para chegarmos aos 
dias de hoje, existiu uma História, e 
com ela toda uma evolução. Percebi 

que as mudanças acontecem ao longo 
do tempo. Passado – Presente – 
Evolução para o futuro! Adorei!”
Matheus Parmigiano Zanol

6º ano A
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Ensino Fundamental II - 6º ano

Pets Book

No primeiro trimestre, as turmas de 6º ano 
desenvolveram o projeto “Pets Book”!

Os estudantes se prepararam fazendo diferentes 
tipos de leitura sobre animais selvagens, animais 
guias para pessoas com deficiência visual, bem 
como leitura de textos envolvendo questões am-
bientais como fatores que levam algumas espé-
cies à extinção. Esse processo possibilitou uma 
reflexão sobre medidas a serem tomadas e de-
senvolveu o pensamento crítico sobre os assun-
tos abordados.

Em seguida, iniciou-se a preparação e a elabo-
ração de textos descritivos, em que os estudantes 
escreveram sobre animais (podendo ser o seu 
próprio, de alguém da família ou até inventado 
-  um “imaginary pet”).

Ao final, cada estudante se apresentou oral-
mente, contando um pouco das curiosidades de 
seu pet! Tudo foi feito com muito empenho e 
capricho! Parabéns! #

Teacher Miriam Machado

Mariana Maeda - 6º ano D



45REVISTA DO CONSA 2018

Ensino Fundamental II - 6º ano

A melhor maneira de 
aprender a medir é...

As medidas quantificam grandezas do mun-
do físico e são fundamentais para a com-
preensão da realidade. Durante o Ensino 

Fundamental 1, os estudantes exploram a ne-
cessidade de medir, as unidades não convencio-
nais e reconhecem a importância das unidades 
padronizadas.

Dando continuidade a esse trabalho, os es-
tudantes do 6º ano foram convidados a trans-
formar o Consa em um verdadeiro espaço de 
experimentação e medição, com o objetivo de 
estabelecer relações entre as diversas unidades 
de medida padronizadas das grandezas compri-
mento, capacidade e massa.

A melhor maneira de aprender a medir é... 
medindo!

Assim, utilizando régua, metro, trena e metro de 
carpinteiro, os estudantes mediram os compri-
mentos de diversos materiais e ambientes da es-
cola - desde a espessura do espiral da agenda 
até a largura do pátio, refletindo sobre o melhor 
instrumento e a unidade e medida mais adequa-
da para representar esses comprimentos. 

No Laboratório de Ciências, utilizaram béqueres, 
provetas e pipetas para medirem a capacidade 
de objetos de uso cotidiano, como colheres de 
sopa, copos e xícaras. Também trouxeram de 
casa diversas embalagens para refletirem sobre 
as unidades de medida de massa e as quanti-
dades dos produtos que consomem diariamente.

medindo!

Após toda essa experimentação, os estudantes 
refletiram sobre as relações existentes entre a 
unidade de medida e o número que representa 
uma medição – como a medição do comprimen-
to de um caderno pode resultar em 25 ou 0,25? 
Tudo depende da unidade de medida que es-
tiver sendo utilizada!

Dessa forma, os estudantes perceberam que 
para entender o mundo, suas relações e formas 
de representação, é preciso saber medir e inter-
pretar as informações obtidas.

Nos próximos anos de estudos, os estudantes 
utilizarão essa compreensão para lidar com as 
medidas inalcançáveis, desenvolvendo assim a 
Matemática de forma mais abstrata, explorando 
fórmulas e propriedades. #

Tathiana Alves de Campos e Larissa Ramalhoso 
Soares - Professoras de Matemática
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Ensino Fundamental II - 6º ano | Espanhol

¿Quién Soy?
Os estudantes do 6º ano do Ensino 

Fundamental II produziram um 
jogo de adivinhação chamando 

“¿Quién Soy?”. Cada estudante pesqui-
sou sobre uma personalidade e apresen-
tou ao grupo, que tinha como objetivo 
adivinhar o nome da pessoa em questão.

Com essa atividade ampliaram o voca-
bulário relativo à nacionalidades, profis-
sões, adjetivos para descrever traços físi-
cos e de personalidade, além de praticar 
as estruturas afirmativas e interrogativas 
durante a realização do jogo. #

Gabriela Ferreira Cabrera
Professora de Língua Espanhola
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Ensino Fundamental II - 6º ano

O sonho
de uma atleta

Nasci no dia 19 de abril de 2006, na cidade de São Paulo. 
Tenho duas irmãs: a Nicole - 14 anos e a Amanda -13 
anos. Meus pais se chamam Frederico e Kátia.

Fui batizada em Campinas, na capela da chácara do meu avô, 
onde todos os meus primos e minhas irmãs foram batizados.

Entrei na Escola Viva com quatro anos, meio tarde, na minha 
opinião e, em 2012, entrei no Consa - Colégio Franciscano 
Nossa Senhora Aparecida.

Minha família é muito ocupada, principalmente minha mãe. 
Ela vive de um lado para o outro (arruma minha mochila do 
nado sincronizado, faz o almoço...), enquanto meu pai fica em 
seu escritório trabalhando.

No final de 2016, virei uma atleta. Faço nado sincronizado e 
sou do nível infantil do competitivo, porque sou militante do 
Clube Paineiras do Morumby, desde que fiz o teste e passei. 
Eu treino de terça, quarta e quinta, das 14h30 às 18h. Saio da 
piscina às 17h, porque de terça e quinta eu faço musculação 
e de quarta faço alongamento (depois da piscina).

Vou para casa às 17h30 ou 18h, chego lá às 19h, faço lição e 
vou dormir.

Isso é um pouquinho sobre a minha vida, sobre uma atleta 
que sonha em chegar às Olimpíadas. #

Rafaella Balbi Ayres de Camargo – 6º ano C
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Ensino Fundamental II - 6º ano

Minha

Meu nome é Tiago e nasci em Coimbra, 
cidade universitária no centro de Portu-
gal, no dia 18 de abril de 2006. A minha 

irmã, sete anos mais velha que eu, estava ansiosa 
pelo meu nascimento e foi a primeira pessoa da 
família a ver-me quando nasci.

Ainda em 2006, fui batizado na Sé Nova de Co-
imbra e, em 2007, dei os meus primeiros passos, 
na casa de campo dos meus avós maternos. 

O meu primeiro passeio fora de Portugal foi à 
Sevilha, uma cidade espanhola muito antiga, no 
verão de 2008. Nesse ano, com dois anos, en-
trei no infantário. Em 2009, comecei a aprender 
a jogar hóquei em patins, num clube de Coimbra 
e foi num instante que comecei a patinar a toda 
a velocidade. Em 2010, eu e a minha família fize-
mos uma viagem inesquecível à Euro Disney e 
divertimo-nos muito com toda aquela animação.

Entre os quatro e os cinco anos, comecei a andar 
de bicicleta sem rodinhas e ia com o meu pai 
para um parque chamado Choupal dar umas vol-
tas. Em 2012, entrei para a escola e nesse ano 
fomos à Ilha da Madeira, local onde a minha irmã 
nasceu e onde os meus pais viveram durante 
seis anos. Em 2013, como eu gosto de desporto, 
comecei a jogar basquete e até tinha jeito para 
aquilo.

Sem ninguém esperar e por causa do trabalho 
do meu pai, em janeiro de 2014, viemos viver 
cá para São Paulo, Brasil, e eu entrei no Consa 
para o 3º ano do fundamental. Foi uma grande 
mudança nas nossas vidas e, no início, foi muito 
difícil, pois não conhecíamos ninguém. Em 2015, 
o desporto que eu escolhi foi o tênis, que ainda 
pratico.

A passagem de ano de 2016 para 2017 foi 
bastante diferente do que o costume. Fomos 
para o Rio de Janeiro e, à meia-noite, demos um 
mergulho no mar! Foi muito divertido.

Agora que estou mais bem adaptado à vida de 
São Paulo e que tenho muitos amigos, espero 
que esse ano, o 6º ano do Fundamental, me cor-
ra bem, porque eu acho que é muito difícil. #

Tiago Cabral Lopes - 6º ano C

vida
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Ensino Fundamental II - 6º ano

Meu nome é Beatriz, moro com meus pais, An-
drea e Daniel, minha irmã Nicole e meu irmão/
gato, Batman. Nasci no dia 19 de outubro de 

2005 e, nesta autobiografia, eu contarei minha vida de 
um jeito diferente, só para divertir o leitor.

Cinco anos depois do meu nascimento, surgiu a Nicole 
e também a ditadura da pimenta, que derrubou o im-
pério do açúcar.

No terceiro ano de escola, teve a revolta do açafrão pela 
conquista dos estudos e notas altas. Nos próximos anos, 
ficou entre o açafrão e a pimenta, até a era da baunilha, 
em 2017, quando a minha irmã se acalmou.

Agora eu explicarei a era da baunilha, as revoltas do 
açafrão, o império do açúcar e a ditadura da pimenta.

O império do açúcar foi um tempo bem calmo e a 
grande ditadura da pimenta começou quando a Nic se 
transformou na irmã chatinha e bagunceira e eu sempre 
levando a culpa de luzes acesas e até de pum no meio 
do jantar!

As revoltas do açafrão têm esse nome, porque açafrão 
é um tempero forte para combater a pimenta. E hoje 
estamos na era da baunilha, com uma casa nova para 
arrumar e para nos distrair. #

Beatriz Haraguchi – 6º ano D



50 REVISTA DO CONSA 2018

Ensino Fundamental II - 6º ano

Relato de Memórias
Depois de contarem suas autobiografias, os 

estudantes do 6º ano descobriram como é 
narrar sobre um acontecimento marcante 

de alguém próximo a eles. A partir de uma en-
trevista com um adulto, os estudantes tiveram a 
liberdade de recontar uma história, acrescentan-
do a ela recursos que só a literatura e a imagi-
nação podem proporcionar.

Julia de Crudis Rodrigues
Professora de Língua Portuguesa e Teatro

A Fuga!
Natasha Campero Trigo é 
minha mãe e ela é uma pes-
soa que eu admiro muito. 
Ela não é muito alta e odeia 
que a chamem de baixinha, 
apesar disso é calma e sem-
pre acha uma solução para 
tudo. Viveu na Argentina até seus oito anos, pois 
em 1976 os militares subiram ao poder.
Em uma noite fria, em 1980, às 11 horas da noite, 
os militares arrombaram a porta da casa da mi-
nha mãe e acordaram todo mundo gritando. Os 
homens armados mandaram meus avós e minha 
mãe encostarem na parede e ficarem quietos. 
Natasha estava muito assustada vendo os mili-
tares destruindo sua casa, eles até atiraram no 
armário dela!
Após algumas horas, os militares pegaram a lista 
telefônica da casa e foram embora.
O problema era que meus avós tinham contatos 
que eles não poderiam ter, pois, principalmente 
meu avô, tinha muitos amigos que haviam se 
revelado contra o governo e havia sido dito que 
quem tivesse contato com algum rebelde iria 
morrer!
Alguns dias depois, meus avós e minha mãe fu-
giram da Argentina e foram para a Bolívia, onde 
a minha avó ainda mora.
Eu achei a história muito triste, pois minha mãe 
teve que abandonar tudo para fugir da morte, 
mas eu gostei bastante de entrevistá-la, porque 
eu pude descobrir por qual motivo eu nasci na 
Bolívia.

Bianca de Agazio Campero - 6º ano F

O casamento de Virginia
Virginia Maria é a pessoa mais bondosa que eu 
já vi, sempre que vê alguém com problemas, ela 
que ajudar. Ela é bem alta e gordinha, os cabelos 
dela são pretos como ébano e alguns fios bran-
cos como a neve, tem olhos castanhos e é bem 
branquinha, com algumas sardas bem marcantes, 
em seu rosto. Ela sempre está com aquele sorriso 
flamejante maravilhoso, para todos que vê.
Nas palavras da minha avó, ela entrou na igreja 
com as badaladas das seis horas da tarde, no dia 
16 de dezembro de 1972, junto com meu bisavô, 
José de Maio. Antes dela, entraram Rita de Cas-
sia e Airton Junior, a dama de honra e o pajem. 
Com eles uma almofada vermelha como sangue 
e duas alianças de ouro, com o nome dos noivos, 
que até hoje, com mais de 30 anos de casamen-
to, continua no dedo dos dois.
Minha avó disse que o padre falou muita, muita 
coisa, mas que as únicas palavras que ela se lem-
bra são: “...,pode beijar a noiva.”
Então houve uma festa na casa dela, bem sim-
ples, mas muito alegre. Tinha um bolo branco 
e bem bonito! Ela disse que se lembra até hoje 
desse momento maravilhoso e marcante.
Eu achei muito legal fazer este trabalho, adorei 
entrevistar a minha avó, nós rimos muito e ado-
ramos fazer isso. Agora, sempre que eu vou à 
casa dela, ela pergunta se tem outro trabalho 
“desses” para eu fazer com ela, ou seja, ela gos-
tou muito e quer fazer de novo...

Pietra Escobar Setembre - 6°ano B

Arquivo Pessoal
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Festa Junina dos anos 50
A história que vou contar foi narrada pelo meu 
avô, Lázaro, de 75 anos. Os poucos fios de ca-
belo que vovô tem são loiros escuros. Tem um 
longo bigode do mesmo tom, que minha prim-
inha amava ficar brincando de enrolar e alisar, 
enrolar e alisar...
Meu avô é muito alegre e simpático, sempre dis-
posto a brincar com seus três netinhos (eu, min-
ha prima e meu primo, que são irmãos). Se casou 
com vovó, cujo nome era Darcy, e teve três filhas.
Vovô tinha dez anos. Morava em um sítio em 
Botucatu. Um sítio cheio de árvores e plantas, 
rios, pés de frutas variadas (como uva, goiaba, 
manga e banana). Suas diversões eram: andar 
a cavalo, brincar no rio, jogar bolinha de gude 
com os meninos da vizinhança, subir em árvores, 
brincar de espantar pássaro com estilingue. E na 
época de São João, seu bisavô fazia uma Festa 
Junina.
Não era uma festa que só a família participava, 
mas sim toda a vizinhança ia para o sítio do meu 
avô! Soltavam o mastro com a bandeira dos San-

O primeiro olhar, o primeiro 
encontro
Minha avó, Marcia, foi a pessoa entrevistada. Ela 
tem 63 anos e parece que tem 40. Tem olhos es-
curos e radiantes, um sorriso belo, cabelos claros 
e curvos, parecendo mini cachoeiras ao nascer 
do sol. Ela é gentil, amorosa e muito esperta.
Ela me contou sobre o dia em que conheceu meu 
avô. Em uma noite de domingo, em 1970, minha 
avó e seus pais estavam em um baile, cheio de 
cores e luzes. Ela tinha 18 anos e conheceu um 
cara mexicano, que tinha um bigode pequeno e 
uma barriguinha. Eram quase 21 horas e ele não 
parava de falar sobre estratégias de xadrez.
Entediada, foi ao banheiro e, quando ia abrir 
a porta, alguém tocou em seu ombro. Era um 
homem de 20 anos, belíssimo e com um sorriso 
glorioso, que disse:
- Você quer dançar comigo?
Sem perder uma oportunidade dessas, ela acei-
tou. Eles dançaram, dançaram e dançaram até 
não aguentarem. Depois, o rapaz contou sobre 

Arquivo Pessoal

tos Juninos, tocavam músicas, comiam batata 
doce, pipoca, milho, quentão, pinhão e sempre 
faziam um baile com sanfona. No final da festa, 
soltavam fogos que ficavam lindos no céu das 
noites estreladas. 
Achei muito interessante vovô ter me contado 
tudo isso. Percebi que os anos se passaram, mas 
as tradições da Festa Junina nunca serão esque-
cidas!

Julia Colpas Feitosa - 6º ano F

sua viagem de intercâmbio, tinha acabado de 
voltar. Em seguida, eles ficaram, o tempo todo, 
com as mãos dadas e os olhos radiantes, como 
se tivessem encontrado seu verdadeiro amor, e 
encontraram: um ao outro. Estão juntos até hoje!
Eu achei a história emocionante e alegre, como 
se eu estivesse lá, olhando a cena e, na entrevis-
ta, minha avó ficou feliz de relembrar esse mo-
mento. #

Thiago Aguiar Maccaferri - 6º ano D

Arquivo Pessoal
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Durante o segundo trimestre, os estudantes  
do 7º ano leram e analisaram reportagens 
com diferentes temáticas, realizaram entre-

vistas e produziram, coletivamente, cada reporta-
gem.

O gênero jornalístico em questão, envolve outros 
subgêneros como a entrevista, os gráficos e os 
boxes. Para escrever uma reportagem, portanto, é 
necessário recuperar e trabalhar com muitas ha-
bilidades, como  pesquisar em diferentes fontes, 
selecionar informações relevantes, saber portar-se 
diante de um entrevistado e utilizar recursos tec-
nológicos.

Além disso, esse gênero é, também, interdiscipli-
nar pois, ao produzi-lo, os estudantes recorreram a 
dados estatísticos para a construção dos gráficos. 
Assim, os textos selecionados merecem destaque, 
já que foram produzidos de maneira autônoma, 
criativa e original.

Cada grupo espera ansiosamente por seu texto na 
revista! Boa leitura!

Jessika Gama Ribeiro
Professora de Língua Portuguesa 
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O CONSA “nasceu” em 1937 e neste ano com-
pleta 80 anos. Tudo começou com as Irmãs de 
Ingolstadt, que estiveram à frente da Educação 
do Colégio desde que o fundaram.

Irmãs de Ingolstadt

Sabe-se que essa fase do Colégio será bem de-
morada. “O prazo é desafiador e o período de fé-
rias é curto. Por isso, para realizar totalmente as 
reformas, precisará de um período mais longo”, 
conta Irmã Priscilla, Diretora do Colégio. 
Entre muitas reformas, o auditório é, com certeza, 
o mais esperado, não é mesmo? Muitas novi-
dades estão por vir até o fim do ano. “As poltro-
nas serão confortáveis e estofadas e o palco terá 
sua abertura maior”, relata a Diretora.

Como a escola está ficando cada vez mais mo-
derna, isso trará mais alunos para o Colégio com 
novos projetores atualizados, uma biblioteca 
com ar condicionado e acesso facilitado para to-
dos os lugares.
As pessoas, tantos pais, quanto os alunos, de-
vem estar empolgados para ver o novo parque 
que terá muitas novidades. “Vão ter bancos e al-
guns brinquedos, que ainda será surpresa!”, diz 
Cristiane Moura, Orientadora do Integral e Semi-
Integral do Consa.
Como você percebeu o Consa está passando por 
muitas mudanças, e sempre estará, para deixar 
cada vez melhor para todos!
E tudo isso graças aos construtores e orientado-
res das reformas por nos proporcionar um Consa 
melhor para nossos estudos.

Nos 80 anos do CONSA, ele passa por mudanças
Por Ayumi, Julia M., Larissa e Letizia

Irmã Priscila dando um discurso

Certamente, se você estuda no Consa já deve ter visto grandes 
reformas que estão acontecendo. Certo? Se você está curioso para 
saber mais, continue lendo esta reportagem!

Consa em 1940
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quitetura da faculdade Belas Artes. “Uma dica de 
estudo é perguntar nas aulas suas dúvidas e es-
tudar fazendo resumo.

O resumo é uma ótima forma de estudar, mas 
também há o esquema para matérias como 
História ou Ensino Religioso, tabelas para Geo-
grafia ou Matemática, tópicos para a área de Lín-
guas Estrangeiras, Ciências, textos em prosa para 
Língua Portuguesa ou Educação Física.

Agora que você conhece todos os tipos de es-
tudo, veja qual forma é a melhor para você. Es-
tude um pouco cada dia e não tudo de uma vez. 
“Você não consegue comer quinze pães de uma 
vez só, cada dia você come um”, diz Irmã Priscilla, 
Diretora do Colégio Franciscano Nossa Senhora 
Aparecida.

Ensino Fundamental II - 7º ano

TODO MUNDO PODE SER NOTA DEZ!
Veja qual método de estudo é melhor para você

Por Beatrice, Gabriela, Giovanna e Giulia
Você sabe qual é a importância 
do estudo? Quer dicas para ir 
bem nas provas? Continue len-
do e descobrirá!
Em alguns casos, os estudantes vão mal nas pro-
vas não por não saberem a matéria, mas sim pe-
los métodos de estudo que utilizam. Às vezes, só 
precisam se organizar para estudar melhor.

Em outros casos, alguns estudantes têm ótimos 
estudos e há muitas técnicas para passar de ano. 
“Preste atenção nas aulas, estude, faça resumos 
das aulas e se esforce”, diz Eduarda Maia, es-
tudante do Consa e ótima aluna do 7° ano.

Os professores são figuras que já passaram por 
muitas experiências no estudo. “O estudo é o 
que vai levar você à aprendizagem, a prova ape-
nas checa o que você já aprendeu”, diz Jessika 
Ribeiro, professora do Consa, formada na PUC.
“Se tivesse a oportunidade de voltar à escola, iria 
estudar com mais antecedência”, falou Kawani 
Soriano - ex-aluna do Consa, estudante de Ar-

Foto ilustração: istockphoto.com

Sua prova reflete o 
seu jeito de estudar
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MUITAS PROVAS
NA MESA
A profissão do professor
e do coordenador nas escolas brasileiras
Por: Carolina Machado, Flávia Peppe, Mariana Montanini, Vitória Miozzo.

A profissão do professor sempre foi menospreza-
da no Brasil. Apesar de sua grande importância, 
ele recebe um salário muito baixo em relação às 
inúmeras funções que desempenha. Injustiça, 
não é?
Mas, mesmo com todas essas dificuldades, al-
guém que escolhe Pedagogia tem que gostar 
muito de estudar e considerar a escola um lugar 
especial, além de ter vontade de aprender cons-
tantemente. Se você se sente assim, considere 
Pedagogia uma boa escolha para o futuro!

56 REVISTA DO CONSA 2018
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“Sonho em ver
um país em que

a educação
tenha valor”

A faculdade de Pedagogia tem um período de 
três anos de duração. Ela forma profissionais que 
trabalham com Educação. 
Existem duas principais áreas de atuação para 
pedagogos: o magistério e a administração es-
colar. Quem escolhe o magistério pode dar aulas 
para a Educação Infantil e primeiros anos do En-
sino Fundamental. No campo da administração, 
este profissional pode gerenciar instituições de 
ensino, coordenar trabalhos pedagógicos, orien-
tar professores e alunos.
A Pedagogia tem como 
objeto de estudo a Edu-
cação e busca melhorar 
a qualidade dos proces-
sos de ensino e aprendi-
zagem. Por esse motivo, 
sua matriz curricular apre-
senta muitas disciplinas 
sobre os métodos e siste-
mas pedagógicos, como 
as crianças aprendem e 
assimilam os conteúdos e o papel do professor 
nesse processo.
Alguns componentes curriculares presentes na 
Faculdade de Pedagogia são, por exemplo, Es-
trutura e Organização do Sistema Educacional, 
Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, 
Gestão da Educação, Didática, Alfabetização e 
Letramento ou Ensino das Matérias da Educação 
Básica.
Durante o curso, o estudante lê e escreve com 
frequência para cada Componente. “Eu escre-
via bastante, lia bastante, resumia textos, e fazia 
relatórios”, contou Jéssika, professora de Língua 

Portuguesa dos sétimos anos do Colégio Fran-
ciscano Nossa Senhora Aparecida e também for-
mada em Pedagogia.
Todos pensam que o professor trabalha pouco, 
mas na verdade, não é bem assim. “Eu fico mui-
tas horas na escola, a carga horária é intensa, são 
muitas atividades, há períodos do ano em que 
você acaba trabalhando um pouco em casa, en-
tão depende da demanda das necessidades da 
escola”, diz Ana Lúcia, coordenadora do Ensino 
Fundamental 1 do Consa.

“Acho que nosso país não 
dá a devida importância 
para o ensino. É isso que 
eu sonho. Sonho em ver 
um país em que a Edu-
cação tenha valor, que ela 
possa fazer a diferença na 
vida das pessoas”, desa-
bafa Ana Lúcia.
Você concorda com ela? 
Muita gente concorda, afi-

nal, o que seria da sociedade sem a Educação? 
Não haveria avanço na ciência e na tecnologia, 
porque sem as faculdades e escolas – as infor-
mações seriam privadas, como antigamente, e 
não haveriam tantas descobertas. Não existiria 
o conhecimento, já que esses valores são trans-
mitidos durante os anos passados nas salas de 
aula. Viu como o professor é importante? O fu-
turo está nas mãos do povo. Se você ajudar, se 
informar, fazer as escolhas corretamente, o mun-
do será um lugar mais justo, onde valorizam as 
profissões importantes e honestas, como a do 
professor.
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A VELHA GUARDA DOS

      Sabe esses vídeos 
games que você usa 
para se divertir? Então, 
eles existem há muito 
tempo. Mesmo que 
vocês aí não acredi-
tem, seus pais tiveram 
a sorte de experimen-
tá-los. Descubra aqui 

como eles eram.

No ano de 1977, surgia uma nova invenção da 
tecnologia, o “Atari 2600”. O primeiro aparelho 
que trouxe os jogos de fliperama para sua casa. 
“Eu tinha um Atari, que amava tanto que minha 
mãe tinha que pôr hora, senão eu jogava o dia 
inteiro”, contou Julieta, uma engenheira. Mas 
nem tudo era uma maravilha, já que os controles 
eram bem simples e desconfortáveis. “A maioria 
tinha um ou dois botões, um joystick e não eram 
muito confortáveis podendo formar bolhas e ca-
los”, afirmou Julieta, fã dos games.
Naquela época também surgiram outros vídeos 
games como o Mega Drive e o Tele Jogo, tinham 
gráficos melhores e controles mais elaborados. 

Você já se perguntou o que esses “old gamers” 
pensam sobre a atual geração? “Os jogos estão 
cada vez mais elaborados, têm toda uma história, 
parecendo um filme. Na minha infância, o vídeo 
game juntava todo mundo na minha casa para 
jogar, hoje eu posso jogar com pessoas do mun-
do todo”, declarou Marcelo, um teólogo. 

Mas e se esses “old gamers” fossem crianças  
atuais? Qual vídeo game eles gostariam de ter? 
“Eu teria um ‘XBOX ONE’, pois gostaria de jogar 
‘FORZA’ por eu amar carros”, respondeu Julieta. 
“Eu teria um ‘XBOX ONE’, pois é a melhor plata-
forma de jogos”, falou Eduardo, um advogado e 
jogador.
“Se eu fosse criança, gostaria de ter um ‘NIN-
TENDO SWITCH’, respondeu Marcelo, um joga-
dor ativo. Esse Nintendo pode ser um console 
de mesa ou portátil e  jogos há como ‘The  
Legend of Zelda: Breath of the Wild’, Super Mario 
e Mario Kart, entre outros. 
Houve uma grande 
evolução na for-
ma de jogar vídeo 
games e que o 
‘XBOX ONE’ é o 
preferido dos “old 
gamers”. #

Vocês sabiam que seus pais já jogavam vídeo game antes de 
você? Saiba mais sobre essa época, e o que eles pensam sobre a 
nossa geração de games.
Por: Gabriel Neves Dias Lins, Larissa Nakamura Lima, Matheus Teixeira Chama e Pedro Garcia Saliba 

7º ano C

Evolução dos gráficos
Imagem da internet

ATARI 2600
Imagem da internet

XBOX ONE - Imagem da internet

NINTENDO SWITCH
Imagem da internet
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Incentivados pela diversão dos testes, atu-
almente disponíveis nas redes sociais, os 
estudantes do 7º ano foram motivados a 

discutirem assuntos que fazem parte de seu co-
tidiano, como hábitos alimentares, de consumo 
e, até mesmo, online.

Após a análise e a discussão sobre a função do 
gênero Quiz (teste de personalidade), os es-
tudantes produziram os seus próprios textos, 
considerando as estruturas linguísticas apre-
sentadas. O processo de escrita foi processual, 
com planejamento de texto, revisão e escrita da 
versão final. Os testes, então, foram trocados em 
sala e feitos pelos demais colegas. 

A diversão e a aprendizagem foram um sucesso, 
como poderemos ver no quiz a seguir. #

Teacher Alessandra Franco
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Historietas: las tribus urbanas
y la identidad de los jóvenes

A adolescência é um período marcado por muitas 
e intensas mudanças. O corpo muda, os senti-
mentos se multiplicam e a busca pela própria 

identidade e pelo estilo único e marcante se tornam 
a tônica dominante das preocupações dos adoles-
centes.

Por essa razão, iniciamos o ano lendo e discutindo so-
bre as tribos urbanas. Os estudantes aprendem a falar 
sobre estilos de roupa, gostos musicais, comporta-
mento em grupo, dentre outros. Para isso, aprendem 
como expressar preferências e gostos em espanhol, 
além descrever formas de vestir-se.

É nesse contexto que, também, trabalhamos as históri-
as em quadrinhos, observamos trabalhos de impor-
tantes cartunistas argentinos, espanhóis e uruguaios. 
Ao final dessa sequência de aulas os estudantes pro-
duzem uma história em quadrinhos sobre tribos urba-
nas utilizando os  elementos linguísticos aprendidos. 
#

Thereza C Caldas Cavalcanti
Professora de Língua Espanhola

Historieta - Kenzo Matsumura,Mateus Eguchi e Pedro Reis - 7º ano E

Historieta - Flavia Peppe, Vitoria Miozzo e Carolina Machado - 7º ano B
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Paraty
um mosaico de paisagens
naturais e históricas

O Estudo do Meio é uma proposta me-
todológica muito importante por ser 
interdisciplinar e por favorecer o desen-

volvimento de várias habilidades que a vivência, 
investigação e observação direta de um local 
permitem, além da socialização e da interação 
entre os membros do grupo participante e desse 
grupo com a comunidade que o recebe.

Porém, é necessário que o Estudo do Meio esteja 
inserido no planejamento escolar para que os 
conhecimentos sejam significativos para os es-
tudantes. Desse modo, é necessário um conjunto 
de atividades pré-campo, quando se planeja e se 
faz investigações e estudos necessários a uma 
preparação prévia do estudante para o desen-
volvimento dos objetivos pretendidos; o campo 
propriamente dito, com a seleção de atividades 
e visitas a serem realizadas; e, o pós-campo com 
atividades de sistematização do conhecimento.
O estudo de meio à Paraty está completamente 
inserido no planejamento de Geografia que, ao 
longo do 7º ano, desenvolve diversos conteúdos 
relacionados, à Região Sudeste promovendo a 
fase pré-campo do Estudo do Meio.
 
Em Geografia, como atividade de sistematização 
os estudantes desenvolveram em grupos um 
material de divulgação turística de Paraty, sin-
tetizando conhecimentos prévios que haviam 
construídos ao longo do ano em outros contex-
tos de aprendizagem e aqueles de campo. Os es-
tudantes receberam um mapa mundi, símbolos 
de convenção internacional e construíram um 
mapa turístico localizando alguns pontos turís-
ticos, construíram legenda e produziram textos 
informativos.

Relato da estudante Flávia Cruz Peppe - 7º ano B:

“Os estudantes dos sétimos anos fizeram um es-
tudo do meio a Paraty, no Rio de Janeiro. Fomos 
divididos em dois grupos, e eu fui do grupo dois.

O Centro Histórico de Paraty é incrivelmente 
belo. Suas ruas são calçadas pelo que chamam 
de “pé de moleque”, um calçamento, no qual o 

Estudo do Meio: uma proposta 
de aprendizagem que envolve 
planejamento, desenvolvimento 
do campo e sistematização.
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chão é coberto por pedras irregulares. As pe-
dras do calçamento das ruas vieram de Portugal, 
nas caravelas, para equilibrar o peso das embar-
cações, e eram deixadas no porto ao pegarem o 
ouro.

As ruas do Centro Histórico são curtas e tortuo-
sas, e a disposição das casas evita o vento en-
canado, distribui a luz solar e facilitaria a fuga em 
ataque pirata.

No Centro Histórico, existem vários pontos turís-
ticos, os quais com a mais bela arquitetura co-
lonial, alguns possuem uma arquitetura simples, 
porém da mesma forma, encantadora, como as 
casas, ou a Casa Paroquial. A Casa Paroquial foi a 
moradia dos padres. Ela possui as paredes bran-
cas e suas janelas e portas são azuis e amarelas. 

Outro ponto turístico que me encantou profun-
damente foi a Igreja Matriz Nossa Senhora dos 
Remédios. Sua construção foi ordenada por Ma-
ria Jacomi Milo e sua construção durou de 1787 
a 1873. Houve várias pausas durante o proces-
so de construção, pois o projeto era grandioso 
demais para a pequena vila da época, e sendo 
assim, não havia recursos suficientes para uma 
construção rápida.

Conhecemos também o Forte do Defensor Per-
pétuo. Esse foi construído em 1703, e é situado 
no Morro Do Forte. O espaço é composto pe-
los canhões, o casarão, a trincheira, e a casa de 
pólvora. O Forte foi posicionado no morro es-
trategicamente pois, dessa forma poderiam se 
defender, já que isso os possibilitava uma ótima 
vista do mar, e assim, conseguiriam se preparar 
se algo se aproximasse pelas águas. 

Fora do Centro Histórico, fizemos outras ativi-
dades, como, por exemplo, a trilha do Caminho 
do Ouro. Essa trilha liga Minas Gerais e Paraty. 
Era por ela que os escravos transportavam o 
ouro. O ouro era extraído de Minas Gerais e, ao 
chegar em Paraty, era levado para Portugal pelas 
caravelas.

Visitamos o Parque Estadual da Serra do Mar - 
Núcleo Picinguaba. O parque foi criado em 1977 
e possui cerca de 310 000 hectares, e sua vege-
tação predominante é a Mata Atlântica. O Núcleo 
Picinguaba é a única área do Parque que atinge 
a praia, garantindo a proteção do ecossistema.

Ensino Fundamental II - 7º ano
A parte mais divertida do estudo foi a visita ao 
manguezal da Praia do Jabaquara, e lá, observa-
mos de perto esse ecossistema. Os manguezais 
são os berçários da população marinha. É lá que 
a maioria dos animais se reproduz e deposita 
seus ovos.

No terceiro dia de viagem, retornamos a São 
Paulo, com várias lembranças boas da cidade 
histórica.

Ao voltarmos de Paraty, tivemos vários projetos 
relacionados à viagem, e contarei sobre o projeto 
proposto pela professora Rosiane, de Geografia.

Ela propôs que fizéssemos um mapa do Centro 
Histórico e montássemos um cartaz com infor-
mações sobre Paraty. Separados os grupos, nos 
reunimos e planejamos o projeto.

Eu fiquei encarregada de trazer as informações, 
Marina foi encarregada de trazer as imagens, 
Vitoria foi encarregada de trazer as cartolinas e 
Gustavo dos lápis, canetas e canetinhas.

Todos trouxemos o combinado e, como já tí-
nhamos planejado o cartaz no papel, nos adi-
antamos, comparados à turma. Eu e Marina, 
com muito empenho, preenchemos a cartolina 
com desenhos, imagens e textos informativos, 
enquanto Gustavo e Vitoria, trabalhosamente, 
davam cor e significado ao mapa e, cautelosa-
mente, criavam a legenda. Estávamos quase 
prontos, porém, precisamos de uma aula extra 
para os acabamentos. Apesar do nervoso e preo-
cupação, com os pequenos incidentes ou imper-
feições, ao longo da concretização do projeto, 
me diverti muito com meus amigos.

Não me arrependo de nada relacionado a essa 
maravilhosa viagem!”. #
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Em um trabalho conjunto dos componentes 
curriculares de Língua Portuguesa, Ciências 
e Matemática, os estudantes do 8ºano pro-

duziram artigos de opinião.

Nas aulas de Língua Portuguesa, estudaram o 
gênero textual e suas características, além de dis-
cutir a melhor maneira de expor seus argumen-
tos sobre um determinado assunto.

Nas aulas de Ciências, os estudantes refletiram 
sobre questões relacionadas a adolescência e 
sexualidade, tema desses textos, além de pes-
quisar argumentos que poderiam utilizar na es-
crita posterior.

Com os estudos de Matemática, efetuaram pes-
quisas com conhecidos, colegas e colaboradores, 
tabelaram e analisaram os dados que recolhe-
ram. Essas informações foram utilizadas para re-
forçar as ideias defendidas em seus textos.

Ao final, os estudantes perceberam o quanto o 
processo foi significativo; além de reconhecer a 
importância de expressar suas opiniões e com-
prová-las por meio de argumentos.

Os resultados foram textos muito interessantes! 

Gabriela Ferreira Cabrera
Professora de Língua Portuguesa

Estudantes do 8º ano entrevistando Fernando Gianetti de Souza,  
Orientador Pastoral

Ensino Fundamental II - 8º ano
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Os riscos da
gravidez na adolescência

por Camila Gerbasi Lino Silva – 8º ano A

Gravidez na adolescência é um assunto sério 
e não é novo. No Brasil, por exemplo, 20% 
das jovens até 19 anos ficam gestantes.
Por conta dos cuidados com os filhos, as jo-
vens, geralmente, abandonam os estudos e 
isso acaba prejudicando o seu futuro. Além 
disso, há muitos riscos de saúde que não 
prejudicam somente a mãe, como também 
seu filho.
Após entrevistar 20 pessoas, sendo que 85% 
delas conhecia uma menina que ficou grá-
vida durante a adolescência, cheguei à con-
clusão de que a gravidez acaba atrapalhando 
os estudos e, consequentemente, o futuro 
da adolescente, é algo comum, sendo que a 
maioria dos entrevistados concorda.
Realmente, para cuidar do filho, creio que 
a adolescente acaba deixando de lado sua 
formação acadêmica para cuidar do recém-
nascido com muitas necessidades. Conse-
quentemente, a falta de estudos prejudica 
seu futuro, não só na faculdade, como tam-
bém na hora de conseguir um trabalho.
Há muitos riscos na gravidez de uma adoles-
cente que se devem não apenas à falta de in-
formação, mas também porque o corpo não 
tem preparo suficiente no sistema reprodu-
tor, há o risco de hipertensão cinco vezes 
maior, como também as chances do aborto 
espontâneo e anemia causando o nascimen-
to prematuro do bebê.
Todos esses problemas, tanto para a mãe 
quanto para o filho, são apenas alguns que 
levam a gravidez na adolescência ser um far-
do para todos os envolvidos. Há também a 
aceitação dos pais, que nem sempre acon-
tece, bem como as despesas com o filho, 
muitas vezes caras demais para a adoles-
cente e seus pais. 
Por isso, é preferível ter filhos na idade adul-
ta, quando já se tem melhor preparo físico, 
os estudos foram concluídos, a pessoa pos-
sui renda própria, tem mais informação e os 
pais aceitam mais facilmente. #
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Os textos narrativos são importantes na 
formação dos estudantes pois, fazem 
com que sejam capazes de organizar as 

ideias em sequências lógicas e expressá-las de 
forma clara.

No 8º ano, trabalharam contos de enigma. Para 
tal, fizeram a leitura de importantes autores, 
como Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, com 
o incrível Sherlock Holmes. Ao longo das aulas, 
os estudantes leram diversos textos, sempre 
muito atentos às pistas encontradas pelo dete-
tive, durante sua investigação para, junto com 
esse personagem, chegar à solução do mistério. 

Ao final, levando em conta tudo que aprenderam 
e exercitando sua imaginação, escreveram óti-
mos contos!

Gabriela Ferreira Cabrera
Professora de Língua Portuguesa

CONTO DE ENIGMA
Ensino Fundamental II - 8º ano
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A garota que sabia demais

Meu nome é Alexandre, Alexandre Floris. Sou detetive e estive com Hec-
tor, diretor do Museu do Louvre, para esclarecer um dos casos mais 
intrigantes e misteriosos da região: o caso de Marie LeClair, funcionária 

da manutenção de obras do Louvre. Como chefe dela, Hector sabia de seu assassinato:
- Eu estava no meu escritório, no primeiro andar, - disse Hector – vendo os valores de 
cada obra do museu. Era uma sexta-feira digna de um bom desfecho de semana. Eu havia 
pedido para alguns funcionários, inclusive Marie, e alguns guardas para vigiarem o museu. 
Eu escutava atentamente cada detalhe, e pedi mais informações:
- Como estava dizendo, desliguei os sistemas e apaguei as luzes, para ninguém acessar o sistema de 
segurança. Então, me retirei de lá. No carro, enquanto passava por viaturas policiais, recebi a ligação 
de um guarda para que eu voltasse para lá. Ao chegar, me deparei com a seguinte cena: Marie morta 
no chão toda ensanguentada, guardar rondando o seu cadáver e policiais por toda parte.
Como detetive, pedi a Hector para que eu pudesse analisar o Louvre, desde o escritório do diretor 
até o último andar. Analisei todos os cômodos e salas minuciosamente e encontrei pistas impor-
tantes: uma arma de porte policial, um pedaço de moldura e uma carteira. Esta carteira continha 
informações de Jean-François, que descobri ser um parente de Pierre, um dos integrantes da polícia 
de Paris. Ligamos para Pierre e em 30 minutos ele estava no local.
Pedi a localização da residência de Jean, Pierre me deu: Praça Charles Louis Secondat, 567. Eu, junto 
a Pierre e Hector, fui até Jean e, imediatamente, percebi que algo estava errado: a porta da casa 
estava derrubada, assim como as portas dos outros cômodos. Entrando na sala de estar, vi vários 
papéis e contas a pagar espalhadas pelo chão, revestido por um carpete bege, todo sujo. Assim, 
entramos, aparentemente em seu quarto, e vimos Jean François deitado, abraçado a um quadro da 
Monalisa com uma parte da moldura rachada, rindo muito. A rachadura era exatamente do tamanho 
do pedaço de moldura vista no museu. Demos a ele sua carteira com todos os seus documentos, e 
o levamos à delegacia de Paris.
No caminho até lá, Pierre veio rindo e resmungando algo do tipo “agora eu não vou ter piedade”. 
Com isso, percebi que sua voz saia, digamos, artificial, sem sentimento algum.
Chegando na delegacia, Jean tentou se explicar de todos os jeitos possíveis, porém teve que ser 
julgado mais tarde. Apesar de ter um ótimo advogado, Jean foi condenado à prisão perpétua. 
Eu já havia me desligado do caso, e iria ter minhas sonhadas férias no Havaí. Mas, deitado na minha 
confortável cama, comecei a refletir: no museu encontrei uma arma de porte policial, no escritório 
do diretor Hector, ouvi os resmungos sem sentido de Pierre a Jean, a carteira encontrada.... Havia 
algo errado nesta história. Então, me levantei da cama e já um destino: a casa de Pierre. 
Toquei a campainha, esperei um pouco. Pierre veio à porta, ainda de pijama. Não posso culpá-lo, 
eram 9 horas da manhã. Simplesmente pedi para que me recebesse em sua casa, apenas tomei um 
café. Pelas 11 horas, mesmo fazendo uma discreta observação na casa, não encontrei nada. Porém 
na saída encontrei algo muito peculiar: um frasco de spray, em uma estante de livros. Então, lhe 
perguntei o que era aquilo; ele respondeu:
- É apenas um spray de riso!
Imediatamente levei-o à delegacia, e expliquei:
- Pierre foi o culpado! Apenas ele tem o contato de Jean, então foi possível pegar sua carteira e dei-
xar na cena do crime. Qual o motivo? Simples. Havia boatos de que o quadro continha informações 
confidenciais sobre o governo francês. Porém, Pierre sabia que Marie LeClair estava com a senha, 
então a matou, pegou a senha e conseguiu incriminar o tio tão odiado!
Dito isso, prenderam Pierre e Hector, que era seu cúmplice e soltaram Jean François, inocente.
Neste dia de verão, foi solucionado o maior problema que Paris já teve. Aqui é Alexandre Floris, 
desligando. #

Gabriel Baroni e Lucas Lopes - 8º ano C
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POEMA DE CORDEL

O cordel é um tipo de poesia popular divul-
gada e vendida em formato de folheto e 
exposta em varais. Em geral, as capas são 

ilustradas com xilogravuras, técnica equivalente 
a um carimbo, que utiliza a madeira como matriz.  
Muito comum no Nordeste brasileiro, traz poe-
mas sobre a vida dos sertanejos, sobre questões 
atuais, e muitas vezes histórias bem divertidas.
 
Os estudantes do 8º ano também escreveram 
seus próprios poemas de cordel. Depois, pro-
duziram, por um processo semelhante a xilogra-
vura, as imagens que compuseram as capas. Ao 
final, fizeram os folhetos para a montagem dos 
varais. Dessa forma, os estudantes vivenciaram 
a experiência de cada um dos processos desse 
gênero tão importante para a nossa cultura.

Gabriela Ferreira Cabrera
Professora de Língua Portuguesa

Ensino Fundamental II - 8º ano

Irei contar uma história
Que fez o mundo parar
Uma lembrança terrível
Ninguém gosta de pensar
Todos ficaram chocados
Vendo o prédio desabar

Foi em oze de setembro
A Big Apple estremeceu
Um caso muito marcante
Em ue muita gente morreu
Dois aviões foram tomados
Todo mundo enlouqueceu

Acima, capa do Poema de Cordel.
Abaixo, o Poema por Maria Eduarda Bartilotti, 
Mariana Oliveira e Rafaella Thome - 8º ano D 

Quem chefiou foi Bin Laden
Com seu grupo de extremistas

Defendendo a religião
Em que são especialistas

`Para mostrar que quem manda
São eles, os terroristas

Mas isso não é verdade
Eles devem perceber

Que a guerra só traz tristeza
Fazendo o povo sofrer

Precisamos nos unir
Para a paz prevalecer.

Uma história
terrível
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As Aventuras
de Lulu 
Lulu morava fora
Fora do nosso país
E veio para São Paulo
Para ser mais feliz
Mas achou aqui bem pior
Bem pior do que Paris

Ela dizia “bonjur”
Sempre muito animada
Pessoas a ouviam
Não entendendo nada
E isso no fim viraria
Um longa jornada

E um dia acordou
Com vontade de chorar
Quando abriu a cortina
Estava a trovejar
Então assim pensou
Vou ao sótão procurar
Procurou e achou
Uma foto da França
E sentiu saudade
Daquela lembrança
Próxima ao “Louvre”
Quando era uma criança

Ela ficou abalada
Então resolveu mudar
E arrumou suas malas
Para Paris voltar
Dizendo “au revoir”
pois a França é seu lugar
#

Acima, capa do Poema de Cordel.
Ao lado, o Poema por Isabela Faria, Luiza 

Raposo e Mariana Saba - 8º ano B
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Somos a soma do nosso passado e da memória daqueles que amamos. A história de nossas 
famílias compõe a história de nossas vidas, se reflete no que somos e no que desejamos ser.

Pensando nisso, os estudantes do oitavo ano estudaram como se formaram as sociedades na Amé-
rica Latina, qual a influência e a importância dos imigrantes que chegaram às Américas, entre o final 
do século XIX e o início do século XX.

Para sensibilizar os estudantes e aproximá-los do tema discutido, fizemos um trabalho de resgate 
da memória de suas famílias: de que países vieram os primeiros imigrantes, o motivo pelo qual vi-
eram ao Brasil, o que buscavam aqui etc. Por meio desse trabalho de resgate e partilha de histórias, 
os estudantes aprenderam a falar sobre ações passadas, a descrever acontecimentos utilizando os 
pretéritos do indicativo.

Relato histórico:
historia y memoria de nuestras familias

En casi todas las familias hemos escuchado acer-
ca de sus antepasados, con historias de valor y 
trabajo. En la familia Gerbasi no podía ser dife-
rente. “El proceso de inmigración fue muy impor-
tante para la formación de la cultura brasileña.”.

Vicente Gerbasi nació 
en 1874 en Vibonati, 
una pequeña ciudad 
en el sur de Italia, en 
la provincia de   Saler-
no. Vino solo a Brasil, 
en un buque, con die-
ciséis años, en busca 
de oportunidades 
para trabajar, ya que 
muchos inmigrantes 
hicieron lo mismo en 
su época. Comenzó a trabajar como cadete en 
Pará y estaba aprendiendo poco a poco todo 
sobre extracción de látex. Él trabajó con la ex-
tracción y la exportación de látex, en el norte 
y noreste de Brasil, para marcas como Pirelli y 
Goodyear que lo exportaban hacia Europa, con-
virtiéndose en el único representante en Brasil 
para esas marcas.

Debido a su capacidad de trabajo y de negocios 
se enriqueció mucho. A los cuarenta y dos años se 
trasladó a San Pablo y se casó con una brasileña, 
nacida en una granja en Botucatu, llamada María 

José Marques, a quien 
conoció a través  de 
la gran amistad que 
tenían con los herma-
nos Villas – Boas, im-
portantes sertanistas 
brasileños. Tuvieron 
dos hijos y una hija 
adoptiva.

Durante la segunda guerra mundial tuvo sus 
bienes confiscados, así como todos los inmi-
grantes italianos y japoneses. Tuvo que trasla-
darse a Bauru, en San Pablo, para trabajar con la 
compra y venta de parcelas de tierra. Sin embar-
go, regresó a San Pablo alrededor de 1950 para 
hacer un tratamiento de salud. Murió en 1957 a 
los 83 años sin haber visitado su tierra natal.

En la época que Vicente Gerbasi llegó al Brasil, 
“el gobierno alentaba la entrada de inmigrantes 
europeos en su territorio por cuenta de la necesi-
dad de mano de obra especializada. Esto fue, a 
lo largo de los años, incorporando características 
de los cuatro rincones del mundo. Gracias a to-
dos ellos, Brasil es un país de muchos colores y 
sabores.” Un hermoso pueblo, con una cultura 
diversa y de gran valor histórico.

Asignatura: Español | Prof.: Thereza Cavalcanti
Alumno: Camila Gerbasi Lino Silva. Serie: 8A

Título: La vida de Vicente Gerbasi

Imagen ilustrativa de internet

Salerno - Imagen de internet
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Esta historia irá contar la vida de mi abuelo Celestino Ulacco, el italiano 
que ha construido toda nuestra familia. 

El 6 de abril de 1934 nacía Celestino Ulacco, el quinto de los siete hijos 
de su familia. En 1942 mi bisabuelo Francisco Ulacco fue llamado para 
luchar en la Segunda Guerra Mundial dejando solos a mi bisabuela 
Amalia y a sus hijos. Mi bisabuelo nunca regresó de la guerra, por eso 
mi bisabuela tuvo que crear sola a sus siete hijos, con mucha dificultad 
ya que Italia estaba devastada. No había trabajo y muchas personas 
estaban enfermas. Durante este tiempo mi abuelo, así como todos los 
otros niños, trabajaba en el campo para ayudar a su familia. Cuando 
cumplió 18 años decidió irse a Brasil donde había la promesa de una 
vida de abundancia y salud. 

Él llegó en una embarcación no muy cómoda y nada limpia. En el viaje 
se enfermó y contrajo una enfermedad muy peligrosa: fiebre tifoidea. 
Perdió todos sus dientes y parte del pelo del cuerpo. A pesar de todo 
pudo llegar vivo a Brasil y vino a vivir en São Paulo junto con su madre 
y todos sus hermanos.

Vivían en Vila Mariana y ahí tenían una tienda de zapatos, “Celestino 
Zapatos”. Conoció a mi abuela, Benedicta, en ese barrio y con ella se 
casó. Juntos tuvieron seis hijas, una de ellas mi mamá (la de número 
cuatro).

Este año mi abuelo cumpliría 83 años, hace tres que se murió. Siempre 
fue muy feliz y siempre le gustó ver a la familia unida. Tenía mucha fe 
en Dios y siempre decía que todos los días eran buenos. Así, tenemos 
que estar siempre juntos, perdonando a los otros y amándonos. #

Asignatura: Español | Prof.: Thereza Cavalcanti
Alumno: Gabriella Ulacco Wiesinger.  Serie: 8C

Imagen ilustrativa de internet

Título: Brasil e Italia, hermanos de corazón
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Ensino Fundamental II - 9º ano

No decorrer do primeiro trimestre letivo, 
os estudantes do 9º ano do Ensino Fun-
damental vivenciaram uma notável ex-

periência literária ao estudar e produzir contos 
de amor, nas aulas de Língua Portuguesa.

Dialogando com os principais arquétipos da Li-
teratura Brasileira, os estudantes refletiram sobre 
a perspectiva amorosa ao longo da história e a 
concepção de amor do mundo moderno.

O resultado desse projeto foi a elaboração de 
emocionantes contos que abordaram, além do 
amor tradicional, a importância vital da con-
solidação da afeição fraterna e de sentimentos 
positivos e construtivos em relação ao próximo, 
fatores essenciais para o desenvolvimento hu-
mano e social do jovem na atualidade.

Julieta Duarte
Professora de Língua Portuguesa

Experiência literária
Contos de Amor
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AMIZADE
ACIMA DE TUDO
Por Julia Scandura Zampol - 9º ano B

Depois daquela noite, tudo mudou! Um mês 
atrás, mais ou menos, Aurora e Helena man-
tinham extrema distância. Só se sabe que eram 
muito amigas, desde os seus oito anos, mas, 
certo dia, isso mudou. O motivo? Ninguém sabe! 
Aurora se tornou uma menina rebelde, sem nun-
ca ligar para nada e ninguém, e Helena se tornou 
uma menina mais fechada.
Já faz alguns dias que Aurora vem faltando à es-
cola e, apesar de as meninas não se gostarem, 
suas mães são muito amigas. Ao anoitecer, a 
mãe de Helena chama a filha para uma conversa.
- Meu bem, quero lhe dizer uma coisa. A Aurora 
tem faltado na escola, porque, há algum tempo, 
ela vem se sentindo fraca e cansada, e hoje ela 
foi diagnosticada com ELA - Esclerose Lateral 
Amiotrófica, uma doença sem cura. Os médicos 
estimam que ela tenha apenas mais um ano de 
vida. Eu sei que vocês não são mais amigas, mas 
a ajude no que ela precisar, pode ser?
- Claro, mãe!
Na mesma noite, Aurora, estando muito triste, 
liga para suas melhores amigas e também conta 
sobre sua doença, esperando que elas não falem 
para ninguém.
No dia seguinte, quando Aurora chega à escola, 
percebe diversos olhares de pena sobre si e vai 
falar com suas supostas melhores amigas.
- Não acredito que vocês espalharam para todos 
o que eu disse ontem para vocês! – diz Aurora, 
segurando no braço das meninas.
- Olha, talvez a gente tenha falado para um ou 
outro, mas dá para soltar a gente? Não quere-
mos ficar sendo vistas perto de você! – grita uma 
das meninas, fazendo com que todos olhem e 
comecem a cochichar, de modo que Aurora sai 
rapidamente, humilhada.
Depois da escola, Helena vai à casa de Aurora.
- O que você quer aqui? – pergunta Aurora.

- Vim ver como você está, depois o que a Camila 
lhe disse na escola... 
No momento em que Aurora ia responder, ela 
começa a se sentir mal. Ao perceber isso, Helena 
a leva até seu quarto.
- Obrigada – diz Aurora baixinho e com a voz 
fraca.
E assim se passaram alguns meses. Helena ia dia 
após dia à casa de Aurora, que só mexia a cabeça 
e as mãos, mas com dificuldades.
- Helena, posso lhe pedir para dormir aqui hoje? 
– pergunta Aurora.
- Claro! – responde Helena, surpresa pela propos-
ta.
Aquela noite foi diferente! Era uma da manhã, 
quando Helena acordou assustada com Au-
rora tossindo fortemente. Sua respiração já era 
ofegante, quando Helena ia chamar ajuda, Au-
rora a impediu.
- Não chame ninguém, por favor! Não quero 
passar meus últimos momentos em um hospi-
tal – diz ela, com dificuldade – mas quero que 
saiba de uma coisa. Desculpe-me por ter me 
afastado de você, por quase oito anos. Eu estava 
cega de inveja e raiva de você, porque todos iam 
quando fazíamos festas de aniversário juntas, 
mas naquele ano, em que todos, inclusive Enzo, 
o menino que você sabia que eu gostava, foram 
a sua festa, eu jurei me vingar de você, então, me 
perdoe!
Aurora começa a tossir de maneira mais intensa 
e ficou cada vez mais sem ar, até que ela parou 
de respirar. Seu corpo se soltou sobre a cama e 
seus olhos se fecharam lentamente. Helena, ain-
da a segurando em sua mão, disse, em meio ao 
choro, em seu ouvido:
- Você sempre será minha melhor amiga! Eu a 
perdoo!
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AMOR E GUERRA
por Rodrigo Bassi Guerreiro - 9º ano D

Meu nome é Jorge. Eu era somente um pai de 
família, até que, um dia, tudo começou a mudar. 
Alguns anos atrás, meu filho, Francisco, conhe-
ceu uma menina linda, educada e culta chamada 
Fernanda. Eu tinha certeza de que haveria algo 
entre os dois. Estava certo: poucas semanas de-
pois de se conhecerem, começaram a namorar. 
Desde então, os dois pareciam apaixonados um 
pelo outro, sem se importarem com qualquer 
um de Belgrado, Sérvia, que não gostasse deles 
juntos. Eu e minha esposa, Cláudia, apoiávamos 
fortemente o casal. Depois de vários anos juntos, 
veio o inevitável: os dois se casaram.
Eles queriam fazer uma viagem à Espanha para 
celebrar, levando a mim e a minha esposa tam-
bém. Entretanto, Cláudia não quis ir, pois achou 
melhor ficar cuidando da casa. Já que não havia 
meios de convencê-la, fomos somente Francisco, 
Fernanda e eu. 
Tudo corria bem na viagem até a fatídica notícia: 
minha esposa havia falecido em um bombardeio 
decorrente da “Grande Guerra”. Voltamos à Bel-
grado, às pressas, para seu funeral. Francisco es-
tava totalmente abalado. Nem eu, que já tinha 
passado por tantas desilusões amorosas, já havia 
chegado àquele estado. Decidi perguntar a ele o 
que estava acontecendo. Ele respondeu:
- Pai, não posso deixar isso passar! Os alemães 
mataram minha mãe, uma civil inocente. Ela era 
sua esposa também! Você não acha que deva ser 
tomada uma providência?
Meu filho, - eu respondi. – como você espera 
fazer isso?

- Eu vou lutar na Grande Guerra!
- Você está louco?! Eu já perdi sua mãe, 

não vou perde-lo também!
- Amor, seu pai está certo! – Fernanda 
exclamou. – De que adianta se você 
morrer também?
- Isso não vai acontecer, meu amor. 

– ele respondeu, novamente. – Nada, nunca 
poderá nos separar, ouviu?
- Está bem... – disse ela, hesitante.
A conversa parou por ali. Um mês depois, apro-
ximadamente, Francisco decidiu partir para a 
guerra. Entretanto, ao anunciar sua decisão, ele 
foi interrompido por Fernanda:
- Amor, espere, há algo que eu preciso lhe con-
tar...
- O que foi, meu amor? – ele respondeu.
- Eu estou grávida! Nós vamos ter um filho!
Um silêncio mortal tomou a sala. Estávamos in-
crédulos com a notícia. Fiquei pensando sobre 
o que poderia acontecer: ele deixaria o próprio 
filho? Iria à guerra? Logo, indaguei:
- Filho, o que você vai fazer? 
- Bem, pai, farei o que é necessário. Não deixarei 
meu filho. Entretanto, irei à guerra, sim. Esperarei 
meu filho nascer e, em seguida, partirei. E nin-
guém me fará mudar de ideia!
- Está bem... – dissemos eu e Fernanda, preocu-
pados.
Os meses se passaram, a guerra avançava e o 
filho de Francisco e Fernanda nasceu. A filha, na 
verdade. Batizaram-na de Gabriela. Alguns dias 
depois, Francisco partiu para a batalha. Preocu-
padíssimo com meu filho, eu lia o jornal e che-
cava as correspondências todos os dias, atrás de 
notícias. Fernanda, que morou comigo durante 
aquele período, também procurava se informar 
sempre. Isso tudo continuou até que, um dia, 
lemos que a guerra havia acabado e, logo em 
seguida, recebemos uma carta de Francisco, di-
zendo que ele estava bem e que voltaria logo.
Dois dias depois, alguém bateu na porta: meu 
filho estava de volta! Gabriela já tinha três anos a 
esse ponto. Fernanda estava muito alegre. Já fa-
zia um tempo que não via alguém tão feliz! Para 
celebrar seu retorno, decidimos refazer a viagem 
à Espanha.
Depois de passarmos uma semana revigorante, 
em família, voltamos para Belgrado e retoma-
mos nossas vidas normais. Então, com nosso 
país se recuperando da guerra e, com tudo de 
volta, como deveria ser, pudemos todos seguir 
em frente, ao lado da pequena Gabriela.
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A VOLTA
AO INFINITO
por Nicole Balbi Ayres de Camargo - 9º ano C

esse meu lado mágico. 
- Eu também. – Ele sorri. – São nossas melhores 
qualidades. 
- Mas... Blake, precisamos que você volte para o 
nosso mundo. Não pode simplesmente aparecer 
para ficar aqui na Terra. 
- E por que não? Eu durmo embaixo da cama. 
Prometo não atrapalhar. 
- Sua cauda é grande demais para ficar embaixo 
da cama. Eu ia acabar pisando em você todos os 
dias!
Blake me olha nos olhos.
- Por favor... eu não tenho para onde ir. Prometo 
voltar para casa assim que achar um portal para 
o nosso mundo. Me deixa ficar, vai...?
- Está bem. – Reviro os olhos de brincadeira e ele 
me abraça. – Será o nosso segredinho. 
E é assim que meu melhor amigo volta para mi-
nha vida. Ele, com seus poderes de transmorfo, e 
eu, com sangue roxo e capacidade curativa ace-
lerada. Depois de mais de um ano, é bom vê-lo 
outra vez, mesmo no mundo chato e sem graça 
que é a Terra, quer dizer, Wheters. Não conheço 
nada aqui, além do internato. 
Conforme os dias vão passando, ficamos cada 
vez mais próximos. Todas as manhãs, saio para 
as aulas e volto no almoço, para encontrá-lo dor-
mindo, preguiçosamente, sobre minha cama. À 
noite, contamos histórias e rimos muito, um ao 
lado do outro. Nunca em minha vida eu tinha 
sido tão feliz. Como se fôssemos apenas eu e ele. 
Sem outro mundo, sem poderes, sem problemas. 
Só nós dois. 
Duas semanas depois, na aula de Geografia, es-
cuto barulhos no corredor. Passos apressados, 
gritos e batidas nas portas. Meu coração ace-
lera imediatamente. Alguma coisa está errada. 
As outras alunas também percebem. Prestando 
mais atenção ao barulho, percebo que não são 
gritos, e, sim, rugidos. Começo a suar e, segun-

Cansada de mais um dia entediante em Wheters, 
abro a porta de meu quarto na esperança de me 
jogar na cama e esquecer de todo o resto. Entro, 
pisando forte no chão de madeira e meu pé es-
querdo entra em contato com uma protuberân-
cia dura e estranha. Tarde demais para descobrir 
o que é, ouço um miado alto seguido de algo 
pontiagudo perfurando minha canela. Grito de 
susto, pulo na cama e fecho os olhos. 
- Sienna, você está bem? – Uma voz masculina 
pergunta. – Ah, meu Deus, me desculpe!
Abro os olhos e me sento na cama. Vejo um ga-
roto de pele clara, cabelos negros e olhos cor de 
âmbar sentado sobre os calcanhares bem diante 
de mim, olhando o arranhão profundo em minha 
perna. 
- Está tudo bem, Blake. Vou me curar. – Dou um 
leve sorriso, que logo desaparece. – Espera aí. 
BLAKE? - Grito e ele começa a rir. 
- Shiu, Sienna. Quer que me vejam aqui? - Ele 
ainda sorri. 
- O que você está fazendo aqui, garoto? - Per-
gunto, surpresa. 
Ele pára de rir e senta na cama, ao meu lado. 
- Sabe que eu não sei? – Diz ele, pensativo. – Eu 
só lembro de estar aqui, um lince dorminhoco e 
tranquilo, até que alguém pisa em minha cauda, 
me acordando de repente. – Ele olha para mim 
com cara de deboche. Rio. – me transformei sem 
querer. 
- Desculpe por isso. Não estava esperando um 
gato gigante em meu quarto. 
Ele revira os olhos. 
- Desculpe também. – Blake desvia o olhar para 
minha ferida. – Eu adoro olhar seu sangue roxo... 
É tão bonito. Ah, e você viu que eu estou me 
transformando cada vez mais rápido? – Ele se 
anima. 
- Vi, mas prefiro você humano. É menos perigo-
so. – Rimos. – Olha só, acabei de me curar. – Ob-
servamos o local do corte já inexistente. - Adoro 
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dos depois, a porta da sala é derrubada com um 
imenso barulho. Sobre ela, está um enorme tigre 
de bengala. Sem mais nem menos, ele avança 
para mim, ignorando o desespero ao redor, meio 
arrastando, meio me carregando até o bosque 
da escola. Paramos na parede externa do colégio 
e Blake volta a ser humano. Ele deve estar mes-
mo com muita raiva, para ter quadriplicado seu 
tamanho de repente. Ele segura meus ombros. 
- Blake, o que aconteceu? Está tudo bem? – Per-
gunto, e ele me abraça. 
- Na verdade, nada está bem. Sienna,  estão nos 
chamando do Outro Lado. Precisam de nós. 
- Quem nos chamou? – Questiono, preocupada. 
Blake engole em seco. 
- Seus pais. – Ele olha em meus olhos. – Sienna, 
eu preciso lhe falar uma coisa. Eu... eu não estou 
aqui por acaso. Eu vim buscar você. Por favor, me 
perdoe por ter mentido...
Livro-me dos braços dele, que antes me envol-
viam. 
- Blake... por que não me contou?
- Eu não podia. Fazia parte de um acordo com o 
seu pai... – Ele diz, com os olhos marejando. 
- Acordo? Que acordo?
- Tem que prometer não ficar brava. – Ele afirma 
e eu concordo com a cabeça, curiosa. – Desde o 
começo, eu e o seu pai combinamos que minha 

função seria proteger você de todas as formas 
possíveis. E eu fiz mesmo isso, e muito bem, até... 
até o momento em que percebi que gosto de 
você. Quando seu pai me pediu para trazê-la de 
volta para cá, eu simplesmente não pude aceitar 
a ideia de ficar longe de você. Foi um sacrifício 
para mim, mas fiz o que ele pediu e mandei-a de 
volta. E agora... estou aqui porque precisamos ir 
para lá de novo. Dessa vez, não é uma escolha. 
Sienna, você não faz ideia da guerra que está 
começando. Se não voltarmos, nosso mundo vai 
ser atacado e todos vão morrer. No fundo, você 
sabia que isso ia acontecer. 
- Blake, mas... – olho para ele preocupada. – Nós 
vamos morrer.
- Sienna, confie em mim. Nós vamos ficar bem. 
Eu prometo. – Com isso, ele me beija no rosto 
e tira uma moeda com desenho em espiral do 
bolso. Em parte, transformado em lince, faz um 
corte em minha mão com a garra e duas gotas 
do líquido viscoso e roxo pingam na moeda. 
Blake a joga para cima e um portal discreto e 
pouco iluminado se abre. – No três, a gente pula. 
– Concordo com a cabeça, assustada. – Um... 
dois... três! 
Blake segura a minha mão com força, e nós dois 
começamos a mergulhar em direção ao infinito.  

Ensino Fundamental II - 9º ano
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O primeiro dia de aula na escola Celeste começou, o sinal tocou e os alunos entraram em suas salas. 
Lua era a novata, estava se sentindo nervosa, ansiosa, feliz e desesperada, se sentia perdida, mas 
uma menina a ajudou: 
- Oi! Você é a Lua que caiu no 1º ano A, né? A nossa primeira aula é Gravidade, já comprou todo o 
material?
- Oi... sim sou eu. Já comprei. Qual é o seu nome?
- Terra - responde andando - O professor de Gravidade é mega bravo, corre!
Ao entrar na sala 174, Lua observa um rapaz sentado no fundo, ela logo sente seu calor, sua alegria 
e confiança.
- Terra, qual é o nome daquele menino ali? – questiona, apontando, disfarçadamente, para ele.
- Sol, bonito né? As meninas são loucas por ele, mas...
- Silêncio, classe! – exclama Senhor Marte.
As primeiras aulas acabam e toca o sinal do intervalo. 
- Oi, Lua. De que escola você veio? – pergunta Sol.
- Ah, oi. Eu estudava em casa, minha mãe me ensinava.
Depois de conversarem um pouco, Sol simpatiza com Lu, sabe que ela é legal e se sente disposto 
para ajudá-la.
Ela foi para casa, fez suas coisas e, ao entardecer, mandou mensagem para Sol e conversaram a noite 
inteira. Lua sentia seu coração bater mais forte, estava feliz.
No dia seguinte, na aula de Universo, era para fazer grupos, então Terra, Lua, Júpiter, Vênus e Sol se 
sentaram juntos. Deram muita risada e, enquanto mapeavam estrelas, aproveitaram para conhecer 
melhor a Lua.
Depois do intervalo, no qual Lua é obrigada a experimentar Satelitos, a turma volta à sala. Quando 
Lua olha para o fundo, atrás das carteiras, percebe que Sol e Vênus estão se beijando. Ela sente seu 
coração parar por um instante, uma tristeza invade seu peito.
Coração partido. Confusa, sai da escola e corre para sua casa. Estava brava consigo mesma por ser 
tão vazia. Chega em casa. Deita em sua cama e, sem saber como reagir, fica ali, olhando pela janela.
No primeiro dia que Lua viu Sol, ele brilhava um amor que, para ela, era inexplicável, mas agora, 
após tudo o que aconteceu, ela vê que tem de amar seu próprio brilho, para iluminar suas decisões 
e enxergar claramente. Deve se amar antes de tudo. #

O Brilho da Lua
por Isabella Ugadim Borsato - 9º ano A

Ensino Fundamental II - 9º ano
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Biography 

Os estudantes do 9º ano estudaram o con-
teúdo BIOGRAPHY em três dimensões 
distintas, mas absolutamente comple-

mentares: socioculturais, cognitivas e linguística. 

Na dimensão sociocultural, foi problematizada 
a questão da desigualdade social no mundo, 
bem como a reflexão sobre a existência de di-
reitos humanos. Nesse sentido, por meio dessas 
questões, houve a proposta de leitura de biografias de jovens que fazem a diferença no mundo. A 
intenção foi desvincular a ideia de herói e mostrar como pessoas, aparentemente comuns, têm boas 
ideias e atuam nas comunidades em que vivem.

Do ponto de vista cognitivo, foi trabalhada uma habilidade mais complexa: a síntese, feita com o 
auxílio de esquemas. Assim, ao ler biografias e fazer esquemas sobre elas, os estudantes puderam 
pensar em como selecionar informações e organizá-las. 

Por fim, na questão linguística, propôs-se contrastar o uso do passado simples com o presente per-
feito. Ao final desse estudo, os estudantes produziram a biografia de uma pessoa que faz a diferença 
em sua própria comunidade.

Teachers: Alessandra Batista da C. Franco e Maira Barbosa Portugal

Ensino Fundamental II - 9º ano | Inglês

The woman who helps children with cancer
Her name is Erika Gonçalves, she was born on July 31, 1969, in Rio de 
Janeiro, Brazil. She was graduated at Federal Fluminense University, is 
married o with Marcos Gonçalves and has three children: Marina, Joana 
and Samuel. 
When she was a child, she had a neighbor who at ten years old was diag-
nosed with leukemia. After much struggle, surgeries and treatments, he 
unfortunately died. This experience really affected her. All that suffering 
made her decide to help people, especially children. 
At twelve years old, she earned a medical book from her parents, when 
she began to fall in love with the act of saving lives. Sometime after that, 
she graduated as a doctor and then got a specialization in pediatrics 
with the goal of helping all children to be healthy and have a long life 
ahead, she decided to go deeper into the profession and every weekend 
devoted at least two hours of the day reading to children with cancer.
Finally, Erika intends to open her own foundation, with her children when 
they became older, and her husband, with the aim of making more kids 
happy “…after all we have to respect and help everyone independently 
of the difference”. #

Helena Peixoto Stavridis - 9º ano A
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Narrativa visual: Não ao bullying!

É fundamental que as relações interpessoais 
dos estudantes sejam estabelecidas com 
harmonia, empatia e respeito. 

Por isso, nas aulas de Língua Portuguesa do se-
gundo trimestre letivo, os estudantes do 9º ano 
do Ensino Fundamental refletiram seriamente 
sobre o bullying. 

O resultado desse trabalho foi a produção, em 
grupos, de narrativas visuais sobre o tema. Os 
estudantes conseguiram expressar, com muita 
criatividade, as consequências do bullying  para 
a vítima  e também para os agressores. #

Julieta Duarte
Professora de Língua Portuguesa

Acima, produção “Medo de Mudança” por: Leonardo 
Fernandes Frank, Marcella Monteiro Abdallah, José 
Lucas dos Santos Bermudes, Mariana de Mello Franco 
Vieira, Rodrigo Bassi Guerreiro - 9º ano D

Acima, produção “O reflexo do fogo” por Carolina Ribeiro  
Crespo Zago, Erika Pedro Pagnard, Isabella Ribeiro Joannou, 
Jose Augusto Pinto Netto - 9º ano A
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Ritmos latinos:
cultura sin fronteras

Aprender um idioma é também aprender sobre sua cultura: música, artes plásticas, literatura, 
gastronomia, formas de ver a vida e de se relacionar.  Ao aprender a Língua Espanhola, faze-
mos uma espécie de viagem aos diferentes países que utilizam esse idioma como forma de 

expressão. Por isso, os diversos ritmos que povoam a América Latina fizeram parte dos estudos do 
9º ano. Escutamos muitas músicas e pesquisamos a história de alguns dos ritmos mais tradicionais 
da América hispânica. Como trabalho de conclusão dessa etapa tão intensa e estimulante, os es-
tudantes produziram letras de músicas baseados nos seus ritmos favoritos.

Vamos ser felices
hasta la vida acabar
Solo de guitarra

Viajar hace la naturaleza de la cultura
Haciendo con que se preserve
Las lenguas, las ropas,
Las formas de bailar y cantar.

Viajar es aprender a amar,
La cultura de un lugar.
Conocimiento no va a faltar
Y seremos felices
Hasta la vida acabar

Tenemos que viajar
Tenemos que viajar
Otros países iremos visitar
Para ver como allá viven
Comidas típicas vamos probar
Hacer amigos y disfrutar

Nuestra familia, vamos rever
Pero descansar también es un deber
Deportes podemos hacer
Y seremos felices
Hasta que la vida se acabe

Tenemos que viajar
Tenemos que viajar
Vamos ser felices
Hasta la vida acabar, hasta la vida acabar

Podemos estudiar
Amores encontrar
Nuevos aires vamos respirar
Y divertirnos vamos lograr

A los nativos vamos mostrar
Toda muestra cultural
Vamos mezclar
Y ser felices
Hasta la vida acabar

Tenemos que viajar
Tenemos que viajar
Vamos ser felices
Hasta la vida acabar, hasta la vida acabar

El viaje es muy importante
Mismo siendo en un lugar distante
Vamos economizar
Para poder viajar

Asignatura: Español | Prof.: Thereza Cavalcanti
Alumno: Henrique Sayeg Paneque, Leonardo 

Frank e Luis Felipe Batista. Serie: 9D
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Yo soy el Merengue
Soy un ritmo encantador
Los esclavos me crearon
Por eso no soy aceptado

Soy el rock latino
Pero no el norteamericano

Como rock nací en Estados Unidos
Y en otros países me convertí creativo y liviano.

Tenemos que respetar los gustos musicales
Pues libertad tenemos

Y así seremos

Sonidos de la naturaleza. #

Ensino Fundamental II - 9º ano | Espanhol

Tiene muchos ritmos musicales
Algunos son rápidos y otros lentos

A ti todos te deben gustar
Pues son radicales

Mi nombre es Tango
Y vengo de Argentina

Las personas que me bailan
Solo bailan en parejas

¡Hola! Soy el reggaetón
Nací en Panamá

Y sufro de discriminación
Porque mi ritmo es vulgar

Tenemos que respetar los gustos musicales
Pues libertad tenemos

Y así seremos

Me llamo salsa
Y vengo de Cuba

Mis movimientos son suaves
Y mi ritmo es afro americano

Los ritmos musicales
Sonidos de la naturaleza

Asignatura: Español
Prof.: Thereza Cavalcanti
Alumno: Giuliana Souza, Maria Vitoria 
Barral Vilarinho e Victoria Brighman 
Cohen Araújo.
Serie: 9B
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Ensino Médio
Nesta etapa, o estudante é desafiado pela proximidade da vida adulta.

Neste sentido, a escola busca orientá-lo e prepará-lo
para os desafios dos vestibulares, 

sem perder a alegria e a leveza, tão característicos dos jovens.
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Muitos especialistas questionam como a Educação se adaptará a nova sociedade. Será que o 
modelo de Educação, centrado na figura do professor, que repassa teorias presentes nos 
livros um dia irá morrer?  Muitos ainda questionam como iremos lidar com uma sociedade 

já inserida em um modelo digital, em que todo o conhecimento pode ser descoberto em uma série 
de buscadores online ou em plataformas de ensino. É pensando nessa nova sociedade e nesse novo 
modelo de ensino/aprendizado que nós, professores do Consa, apostamos nos desafios experi-
mentais como nova metodologia de ensino. Deixamos de lado o modelo lecionador repassando 
conhecimento aos lecionados e passamos a incentivar o protagonismo dos nossos estudantes, de 
modo com que eles busquem adquirir o conhecimento na prática, em situações do dia a dia, por 
meio do ensino por investigação.

Tânia M. D’Ávila Bozzi – Professora de Matemática e Física
Luciano Vieira Costa – Professor de Ciências, Física e Química

Ensino por Investigação
DESAFIOS EXPERIMENTAIS NAS AULAS DE FÍSICA

“O projeto do Desafio Experimental, foi implantado na sequência didática do Ensino Médio 
com o objetivo de expandir possibilidades para criações dentro do Colégio. Os estudantes 
devem encontrar formas de seguir a proposta, lidando com alguns pré-requisitos estabe-
lecidos pelos professores. Desta forma, ficam quase que totalmente livres para desenvolver 
o desafio, porém, são instruídos em relação a como devem realizá-lo.  
Nós, estudantes da 1ª Série do Ensino Médio do Consa, tivemos que criar um aquecedor 
solar para água, feito com materiais de baixo custo, de preferência recicláveis. O objetivo era 
nos fazer explicar o funcionamento de um tipo de aquecedor como esse, fazendo o uso dos 
conceitos de Transmissão de Calor, estudados em Física. 
Com o prazo para entrega definido, chegou o dia das apresentações. Notei que a maioria 
dos grupos conseguiu atingir o objetivo, ou pelo menos chegar perto do esperado. Para es-
tudantes como nós, que não fazíamos ideia de como começaríamos o trabalho, o resultado 
foi surpreendente. O projeto nos trouxe autonomia e autoconfiança para desenvolvermos 
nossas próprias ideias. Ensinou-nos que, como grupos, desenvolvemos habilidades como: 
nos organizar, dividir tarefas e ter a capacidade de resolver problemas (por conta dos obs-
táculos enfrentados no meio do percurso, até atingirmos o resultado final esperado). 
Na minha opinião, o Desafio Experimental é uma das iniciativas mais válidas do Consa. Por 
ter agregado tantas competências aos estudantes e por fazer com que se sintam proficientes 
em diversos aspectos.”

Maria Eugenia Trad Camara – 1ª série D

projeto do Desafio Experimental
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“Participar da montagem do circuito elétrico de uma casa, do zero, foi uma ex-
periência muito enriquecedora, tanto para mim quanto para os meus colegas. 
Além de poder aplicar os conhecimentos que adquirimos em sala de aula, durante 
as aulas de elétrica, esse trabalho é muito importante para o dia a dia, pois me en-
sinou que muitas vezes podemos solucionar os nossos problemas sozinhos, desde 
que se tenha empenho e dedicação.
Primeiramente, vale ressaltar que, o aprendizado na prática, tornou-se muito mais 
divertido e eficiente do que aquele realizado somente na teoria. Percebeu-se uma 
mobilização muito maior dos estudantes em ir às aulas no laboratório querendo 
trabalhar, tirando suas dúvidas, pensando em maneiras de ajudar. Ou seja, entre 
nós, a experiência da montagem do circuito elétrico foi um sucesso, já que todos 
estavam engajados no projeto, sempre coletando mais informações, mesmo fora 
do período de aula. Além disso, esse trabalho nos ajudou muito a entender a ma-
téria de elétrica do curso de Física, uma das mais difíceis de se aprender, já que 
ele mostrava o uso do que aprendíamos, no dia a dia, facilitando a visualização do 
conhecimento.
Entretanto, o ponto mais positivo, desse trabalho, foi o desenvolvimento da nossa 
autonomia. Esse projeto motivou os estudantes a buscarem o conhecimento, e 
esse foi o seu diferencial. Ele nos ajudou a entender como será no futuro, princi-
palmente no mercado de trabalho. Possuindo desafios como o trabalho em equipe 
e o autocontrole, diante de um problema, estimulou o estudante a pensar numa 
solução para o seu problema, e não ficar parado esperando alguém para re-
solver. Ele nos tirou da zona de conforto, e é justamente isso que forma um 
bom profissional: aquele que, mesmo não sabendo ou não possuindo 
todo o conhecimento técnico, corre atrás do que precisa, com muito 
empenho e dedicação.
Dessa forma, eu, e todos os estudantes do Ensino Médio, só temos a para-
benizar o projeto desenvolvido, pois ele foi uma ótima experiência que nos 
preparou para o que está por vir. Sem contar que, aliada a montagem do 
circuito elétrico, precisamos pensar num projeto sustentável para a nossa 
casa, ou seja, maneiras de economizar os recursos naturais que estão explora-
dos cada vez mais e com menos consciência. Logo, esse trabalho misturou tanto 
a parte da Física como o engajamento social relacionado ao nosso Planeta, um 
conceito muito presente no Consa, que é responsável por formar não somente 
estudantes, mas sim cidadãos conscientes.” #

Lucas Coffoni Morrone – 3ª série B

projeto do Desafio Experimental+
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Ensino Médio - 1ª série

Visita dos estudantes da
1ª série do Ensino Médio do Consa ao Parque 

Estadual Turístico do Alto do Ribeira.

PETAR

84 REVISTA DO CONSA 2018
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Ensino Médio - 1ª série

Para aprofundar os conhecimentos sobre 
biodiversidade e a evolução dos seres, os 
estudantes da 1ª série do Ensino Médio rea-

lizaram uma visita ao Parque Estadual do Alto 
Ribeira, também conhecido como PETAR, uma 
das unidades de conservação mais importantes 
do mundo.

O parque é situado no Sul do estado de São Paulo, 
entre os municípios de Apiaí e Iporanga, no Vale 
do Ribeira, abriga a maior porção de Mata Atlân-
tica preservada do Brasil e mais de 300 caver-
nas. Possui quatro núcleos de visitação: Santana, 
Ouro Grosso, Casa de Pedra e Caboclos, sendo  
Santana e Ouro Grosso os mais frequentados. O 
PETAR foi criado em 1958 e é atualmente admi-
nistrado pelo Instituto Florestal que cuida da in-
fraestrutura implantada. Lá, a principal atividade 
turística é a visitação das cavernas que são moni-

A biodiversidade no Alto do Ribeira

Ao visitar o PETAR, os estudantes do Consa veem de perto a Mata Atlântica e 
as cavernas milenares, aprendendo na prática conceitos como biodiversidade e 
preservação.

Chegada dos estudantes ao Quilombo

toradas por guias profissionais. Além disso, en-
tre as principais atrações do Parque estão os es-
portes radicais, como rapel em cachoeira e boia 
cross. A maioria dos visitantes são estudantes, 
famílias e grupos de amigos.

Reportagem produzida, coletivamente, pelos estudantes da 1ª série do Ensino Médio nas aulas
de Linguagem Jornalística e Publicitária
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Ensino Médio - 1ª série

A fim de preservar o ecossistema da região e evi-
tar acidentes, os guias do parque supervisionam 
as atividades e orientam os turistas a não tocar 
nos espeleotemas – estruturas próprias das ca-
vernas, como estalactites e estalagmites feitas 
de calcário. Essas cavernas, além de serem fonte 
de estudo geográfico, são também importantes 
para a compreensão da nossa evolução, pois lá 
é possível ficar mais próximo da realidade dos 
seres humanos que viveram há milhares de anos, 
como ressalta o professor de Geografia, Sil-
vio Villar, “O PETAR é um ambiente em que nós 
podemos ver como os seres humanos viviam an-
tigamente e as atividades que eles faziam. ”

Os estudantes da 1ª série do Ensino Médio visi-
taram o parque entre os dias 18 e 20 de maio 
de 2017. Para Ody Furtado, professor de História 
no Colégio e graduado pela PUC-SP “O PETAR é 
um grande laboratório, em que é possível mos-
trar para o estudante, de forma prática, o que ele 
aprende na escola, de forma teórica”.

Nessas visitas, os estudantes puderam perceber 
que há um cuidado extremo com a preservação 
daquele ecossistema e com as cavernas.

O parque também proporciona a oportunidade 
de conhecer o bioma Mata Atlântica, atualmente 
raro no Brasil, onde se pode observar a imensa 
fauna e flora brasileira. Ao compreender mais so-
bre plantas e animais, é possível entender a im-
portância da natureza para manutenção da vida 
humana, fazendo com que os estudantes que 
visitam o Alto do Ribeira, tenham uma experiên-
cia ímpar.

O PETAR, portanto, é um local de aprendizado, 
auxiliando a compreensão dos conceitos de 
preservação, respeito e integração do homem 
com seu meio. Ao visitar o parque e suas caver-
nas pré-históricas, presenciamos um verdadeiro 
testemunho da história de nosso planeta.

CUIDADOS AO VISITAR 
AS CAVERNAS

- Usar calças compridas e tênis para evitar pica-
das de insetos, cortes e escorregões;
- Utilizar capacetes;
- Levar lanternas para facilitar a locomoção;
- Gritar apenas em caso de emergência, pois o 
grito pode abalar as estruturas das cavernas.

Estudantes dentro da caverna do Petar
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Ensino Médio - 1ª série

Reprodução do desenho feito pelos estudantes da 1 ª série do Ensino Médio



88 REVISTA DO CONSA 2018

O domínio da expressão escrita é tido como uma 
competência essencial para quem completa a 
Educação Básica. Quando se pensa em um es-

tudante do Ensino Médio, logo se lhe associam apenas 
a capacidade de escrever dentro dos padrões formais do 
português brasileiro contemporâneo, desvinculando a 
formação discente do real desenvolvimento de sua com-
petência comunicativa, fora do ambiente escolar.

Dessa forma, o Componente Curricular de História Críti-
ca da Arte e da Literatura - HCAL, da 2ª série do Ensino 
Médio, tem foco não apenas no plano gramatical e grá-
fico de um texto, mas também em sua articulação com 
os planos interacional e textual, pressupondo um plane-
jamento e uma construção hierarquizada e sequencial de 
informações e argumentos que fundamentem a opinião 
do estudante para que seu discurso atinja um interlocutor 
específico.

Inserido em uma esfera sociointeracional específica, e 
tendo por base o referido planejamento, o estudante é 
orientado, então, a fazer a primeira versão de sua viagem 
textual. Com uma visão prévia de quais caminhos percor-
rerá, ele consegue costurar, com linhas mais coesas, seu 
texto, o qual é submetido, primeiramente, à revisão em 
duplas, por colegas de sala que obtiveram as mesmas ori-
entações em aula e, posteriormente, à avaliação e aos co-
mentários da professora, dando a oportunidade de uma 
nova e última versão de escrita, avaliada, por sua vez, pela 
corretora do Colégio.

Trabalhando, portanto, os planos interacional, textual e 
gramatical de maneira articulada, transmite-se não só a 
ideia, mas também a prática de que a escrita é o espaço 
das possibilidades expressivas, resultando em textos com 
opiniões fundamentadas, como o que você lerá a seguir. 
É importante salientar que eles são apenas dois de outros 
tantos escritos com domínio e propriedade, (re)afirman-
do o estudante como sujeito psíquico e social.

Fernanda Alvarenga Teles
Professora de História Crítica da Arte e da Literatura

Aprimorando a 
argumentação
artigo de opinião

Ensino Médio - 2ª série
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ARTIGO DE OPINIÃO
Usando celulares na escola

por Victória Busch Lustre – 2ª série B

Ensino Médio - 2ª série

Com o passar dos anos, os meios de comunicação 
evoluíram e, hoje em dia, um dos instrumen-
tos que usamos para nos comunicar, o celular, 
pode ser usado também para outras atividades, 
como acessar redes sociais, escutar músicas e 
fazer pesquisas na internet. Essa última função 
ajudaria muito no processo de aprendizagem 
de alunos em sala de aula, justificando, assim, o 
uso do aparelho nas escolas – o qual é proibido 
pelo decreto n°. 52.625 de 15 de janeiro de 2008, 
tornando-se, então, necessário apenas ensinar 
como essa ferramenta pode ser utilizada no am-
biente escolar.

Uma pesquisa publicada pela London School of 
Economics and Political Science (LSE) revela que 
as escolas britânicas, que baniram o uso de celu-
lares, tiveram um aumento de 6% no desempe-
nho escolar dos estudantes, o que reforça a ideia 
de que os dispositivos móveis são uma causa 
de distração. Porém, mesmo um dos autores 
do relatório publicado pela LSE, Louis-Philippe 
Beland, não descarta a possibilidade das esco-
las desenvolverem propostas que transformem 
a proibição em uma ferramenta didática para 
que o celular se torne uma motivação para os 
estudantes, aumentando ainda mais o desem-
penho escolar.

Dessa forma, com a permissão de ter os apare-
lhos em sala de aula, seria mais prático fazer pes-
quisas sobre os mais variados temas e subtemas 
dos componentes curriculares oferecidos nas sé-
ries, fato que permitiria que o professor pudesse 
focar em uma discussão específica, ajudando-lhe 
a expandir, cada vez mais, os limites do conheci-
mento atual com informações acessadas rapida-
mente.

Para que isso aconteça, é fato que os estudantes 
precisam saber a hora certa de usar o celular 
para manter a ordem dentro da sala de aula e 
respeitar o professor, portanto, ensiná-los a ter 
responsabilidade, é uma boa saída, pois, reali-
zando propostas de uso didático, os aparelhos 
móveis podem ser utilizados no ambiente esco-
lar sem maiores preocupações, já que, como o 
psicopedagogo Eugênio Cunha, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) afirma, “Disciplinar 
é mais eficiente do que proibir”. Além disso, o 
professor acredita que a grande questão é saber 
motivar a turma com atividades mais interes-
santes e atraentes do que os recursos oferecidos 
pela tecnologia de forma instantânea.

Assim, é possível (e preciso) compreender que 
os celulares podem trazer muitos benefícios pe-
dagógicos para os alunos e para a própria escola, 
principalmente, se a hora de usá-los for ensinada 
aos estudantes e respeitada corretamente por 
eles mesmos.

“Escolas britânicas, que baniram o uso 
de celulares, tiveram um aumento
de 6% no desempenho escolar dos 

estudante. Contudo, ‘Disciplinar é mais 
eficiente do que proibir’. Além disso,

a grande questão é saber motivar
a turma com atividades mais

interessantes e atraentes do que os
recursos oferecidos pela tecnologia

de forma instantânea.”
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ARTIGO DE OPINIÃO
Aparelhos celulares: o mal das escolas de hoje

por Guilherme Bittencourt – 2ª série B

Ensino Médio - 2ª série

O uso dos dispositivos móveis, nas salas de aula 
brasileiras, tem sido alvo de inúmeros debates. 
Apesar de muitos especialistas – como o psico-
pedagogo Eugênio Cunha, da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF) – defenderem o uso dos 
celulares como forma de motivar os estudantes, 
é necessário ter em mente que, o fácil acesso às 
redes sociais e aos diferentes websites, que es-
ses aparelhos proporcionam, podem prejudicar 
(e muito!) o desempenho escolar.

A variedade de conteúdo acessível através dos 
aparelhos celulares como jogos, músicas, vídeos, 
fotos e mensagens de texto instantâneas, dificil-
mente será superada pelas atividades escolares e 
a constante atualização e a chegada de novas in-
formações pela internet, por exemplo, parecem, 
aos olhos dos estudantes, infinitamente mais 
atraentes do que um longo texto de Literatura 
ou uma comprida lista de exercícios de Física, 
fazendo-os se distraírem rapidamente.

Para comprovar tal distração, uma pesquisa rea-
lizada pela London School of Economics and 
Political Science (LSE) revelou que a proibição 
do uso dos celulares, nas salas de aula britâni-
cas, aumentou o desempenho estudantil em 6%, 
chegando à conclusão de que os dispositivos 
móveis são a principal causa de desatenção en-
tre os estudantes.

Dessa forma, frente ao fato de que os alunos, na 
faixa etária entre 7 e 11 anos, com baixo aprovei-
tamento nas avaliações escolares foram os que 
mais se beneficiaram com o banimento dos ce-
lulares, Louis-Phillippe Boland, um dos autores 
da pesquisa da LSE, concluiu que “distrações 
atingem todo mundo, mas são piores em alunos 
com celulares, e ainda piores naqueles com notas 
mais baixas”, mostrando os benefícios em não se 
permitir o uso desse instrumento tecnológico 
dentro de sala de aula. #

Alunos, na faixa etária entre 7 e 11 
anos, com baixo aproveitamento 
nas avaliações escolares foram os 
que mais se beneficiaram com o 
banimento dos celulares, Louis-
Phillippe Boland, concluiu que

“distrações atingem todo mundo, 
mas são piores em alunos com 

celulares, e ainda piores naqueles 
com notas mais baixas”

Foto ilustração: istockphoto.com
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Produção textual
na área de Química

Durante o segundo trimestre de 2017, foi proposto aos estudantes 
da 2ª série, que produzissem uma reportagem sobre um incên-
dio a ser escolhido por eles. Os jovens tiveram por meta utilizar 

o conteúdo de teoria das colisões, bem como a linguagem científica, 
para explicar o fenômeno da combustão em uma situação real, pos-
sibilitando a integração e a aplicação prática do que foi estudado nas 
aulas de Química e Língua Portuguesa.

A atividade foi realizada em duplas, que trabalharam em equipe, 
planejaram, pesquisaram, escolheram imagens, escreveram e diagra-
maram, tudo isso sem deixar o rigor científico de lado.

A complexidade da execução do projeto promoveu o desenvolvimen-
to de diversas habilidades e possibilitou que os estudantes sentissem 
orgulho de suas produções, sentimento expresso com clareza pelo 
estudante Luiz Augusto Araujo, em seu depoimento.

“A oportunidade de utilizar meus conhecimentos de Linguagem Jor-
nalística, aprendidos na 1ª Série do Ensino Médio, em conjunto com a 
matéria de combustão, da 2ª série, foi excepcional e única. Essa inicia-
tiva de mesclar conhecimentos de várias áreas, Língua Portuguesa e 
Química provou-se uma medida eficaz para o meu desenvolvimento.”

O resultado do trabalho pode ser observado a seguir, uma reportagem 
que pode oferecer uma pequena amostra de como ocorre o processo 
de aprendizagem no Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida.

Tábata Rotger
Professora de Química

Ensino Médio - 2ª série
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Incêndio em Santos
e seus fatores químicos

por Augusto Aleotti e Luiz Augusto Araujo - 2ª série A

No ano de 2015, a cidade portuária de Santos (SP) sofreu brutalmente 
com um incêndio em um tanque de combustível da empresa Ultracargo. 
A química está diretamente ligada ao que se passou e pode explicar
algumas propriedades sobre o ocorrido.

No dia dois de abril de 2015, por volta das 10 ho-
ras da manhã, ocorreu, em Santos, um incêndio 
nos tanques de gasolina da empresa Ultracar-
go, o maior já registrado envolvendo empresas 
petrolíferas no Brasil. No total foram atingidos 
cinco tanques de gasolina e um de etanol. Até 
o dia de hoje as causas não são exatas mas, se-
gundo o Ministério Público (GAEMA), o fogo 
começou porque as válvulas ligadas a uma bom-
ba estavam fechadas. Após uma coletiva na sede 
GAEMA, os promotores concluíram que a falha 
nas válvulas causou o aumento da pressão in-
terna, gerando uma explosão.
Com mais de 950 pessoas, diversas empresas, 
como Petrobrás, Transpetro, Braskem e a própria 
Ultra, em parceria com o corpo de bombeiros 

Peixes ainda são encontrados mortos em Santos e Cubatão 
Foto: Robynson Señoraes / G1 - Fonte: https://goo.gl/SP1HFl

Ensino Médio - 2ª série

local, cederam equipamentos para o combate 
às chamas, que alcançaram mais de 60 metros 
e mais de 800°C. Foi necessária a ajuda do Go-
verno Federal e da importação de produtos para 
o combate ao fogo.
Felizmente ninguém se feriu, porém, a empresa 
foi multada em cerca de 3,6 bilhões de reais, pelo 
MP, sendo 22,5 milhões pedidos pela Compa-
nhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESP), 
ambos por dados ambientais.
Marcelo Pinheiro, zoólogo e especialista em 
manguezais e estuários e professor da Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp), prevê que os 
danos ambientais, que atingiram não só peixes, 
mas aves, animais herbívoros, árvores e a própria 
cadeira alimentar, perdurará por pelo menos 
mais cinco anos.  
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Quimicamente, o incêndio consiste em uma 
combustão, em que o comburente reage com o 
combustível liberando gás e calor. Nesse caso, a 
gasolina dos tanques reagiu com o oxigênio do 
ar junto à faísca, devido ao aumento da pressão 
dentro do tanque de gasolina, gerando uma ex-
plosão. Esse tipo de reação pode ser classificado 
como uma reação exotérmica, já que ocorre uma 
transferência de energia de um meio interior, 
para um meio exterior.

Ao utilizar água e outros recursos para apagar o 
fogo, o corpo de bombeiros e envolvidos utiliza-
ram da propriedade da troca de calor, em que o 
corpo mais quente cede energia para o mais frio, 
assim, os produtos perdiam calor em forma de  
energia para a água.

Para entender melhor o que aconteceu quimica-
mente dentro do tanque de combustível, pode-
se dizer que dentro desse há diversas molécu-
las se chocando pela alta agitação através da 
pressão. Quando mais a pressão interna aumen-
ta, essas moléculas estão em maior agitação, seja 
pela compressão do recipiente, seja pelo aumen-
to da temperatura, fazendo com que haja mais 
colisões e reações entre elas.
Outro fator que pode ter contribuído para a ve-
locidade das reações químicas é a superfície de 
contato entre os reagentes, pois quanto maior 
a área de contato entre os reagentes, maior o 
número de reações eficazes, ou seja, colisões 
efetivas. Por exemplo, uma carne moída terá 
menos tempo para ficar cozida do que um bife, 
pois, como é dividida em diversos pedaços, suas 
superfícies estão sendo mais atingidas pelo ca-
lor, do que se fossem todas agrupadas em um 
grande pedaço. A mesma lógica é aplicada na 
ingestão de remédios, do tipo em pó e compri-
midos. 
O fogo que continuou aceso por diversos dias, 
foi se alimentando do combustível altamente in-
flamável que estava contido ali no tanque, devi-
do a uma falha nas válvulas de escape, que foram 
atingidas pelo fogo e oxigênio. Ele só foi contido 
após o corpo de bombeiros ter usado cerca de 
oito bilhões de litros de água, que foram inúteis, 
pois evaporavam antes mesmo de atingir as cha-
mas. Também utilizaram um produto importado 
chamado “coldfire”, que atuou como isolante 
térmico, ampliando a capacidade de penetração 
da água.

Imagem aérea do incêndio
Sérgio Furtado/G1 - Fonte: https://goo.gl/LQrsZG

Durante o período que ocorreu o incêndio, houve 
muitos registros de pessoas que foram ao médi-
co, devido ao contanto com essa fumaça e gases 
tóxicos, que foram liberados na atmosfera. #

Ensino Médio - 2ª série
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O projeto Ciências na Mídia – PCM, vem suprir uma ne-
cessidade do cidadão do século XXI que está imerso 
em um mundo de informações que o atingem como 

avalanches todos os dias e, em especial, notícias que são 
oriundas dos meios científicos. Diferentes tipos de meios de 
comunicação trazem, até a população não especializada em 
ciências, informações, dados e notícias que envolvem o de-
senvolvimento e progresso alcançados, diuturnamente, pe-
las áreas das Ciências e suas Tecnologias. São descobertas 
que influenciam ou pretendem influenciar nossas vidas, no 
que se refere à medicina, à nutrição, à necessidade de prati-
carmos atividades físicas, à alterações em alimentos para os 
tornar mais saudáveis, à engenharia, ao uso de diferentes 
fontes de energia, à desastres ambientais, ao uso susten-
tável e preservação do solo e das florestas etc.

Como agir depois de ler tanta coisa? O que devemos ava-
liar? Que perguntas devemos fazer para desenvolver uma 
leitura crítica daquilo que a mídia nos traz a respeito das 
Ciências? É para isso que os estudantes de todas as séries 
do Ensino Médio do Consa, desenvolvem trimestralmente 
trabalhos que avaliam de forma crítica, e com base em ar-
gumentação, diferentes fontes de divulgação da ciência.

É uma maneira de trazer aquilo que a Ciência dos cientis-
tas produz nos laboratórios ou campos de pesquisa para 
dentro da sala de aula e permitir que nossos estudantes 
aprimorem suas habilidades referentes ao pensamento e ao 
letramento científico. Desenvolvem, assim, uma visão crítica 
a respeito de fatos e notícias que podem estar moldados 
segundo interesses que nem sempre são aqueles que me-
lhor trariam benefícios à população receptora dessas des-
cobertas.

Ler as mídias e, buscar enxergar além da notícia que ela 
propaga, é um exercício que deveria ser praticado por to-
dos nós, cidadãos preocupados em compreender o que 
ocorre à nossa volta.

Esse projeto tem por objetivo insistir nessa prática! Vamos 
buscar nas reportagens, temas que nos permitam apro-
fundar os conceitos estudados na área de Ciências da Na-
tureza, além de verificar sua relevância no que se refere às 
necessidades atuais de melhoria da qualidade de vida e 
sustentabilidade do planeta. #

Bruno Garcia Stranghetti
Professor de Biologia e Orientador da Área de Ciências 

da Natureza

Ensino Médio - 2ª série

Projeto
Ciências 
na Mídia
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Experimentos
fora da Sala de Aula

Os estudantes da 2ª série do EM apren-
dem leis de Newton e as suas diversas 
aplicações. No meio de tantas fórmulas e 

cálculos aprendemos na teoria o significado de 
diversos conceitos, entre eles o de tração (ato ou 
efeito de puxar, arrastar, movimentar), por exem-
plo, mas sempre temos aquele pensamento de 
“quando eu vou usar isso na minha vida?”  Porém, 
realizando os experimentos práticos propostos 
pelo professor Luciano Vieira da  Costa, como 
carrinho movido a ar, máquina de atwood ou até 
mesmo um “elevador” caseiro, eu, Ana Beatriz, 
como estudante, consegui ter uma visão da sua 
importância no meu dia a dia, além dos aprendi-
zados que eu garanti construindo cada um deles.

Foi um desafio fazer com que os três experimen-
tos fossem realizados com sucesso. Com essa 
atividade aprendi a importân-
cia da responsabilidade e do 
compromisso, muitas vezes, eu 
tive vontade de desistir, mas 
sabia que não podia, pois tinha 
dado a minha palavra de que 
iria construí-los e foi isso que 
me motivou a continuar. Não 
foi de primeira, nem de segunda que eles deram 
certo. Para que o carrinho e a máquina tivessem 
100% de eficácia, eu tive que ter paciência e per-
sistência, todas as vezes, que não deu certo, e no 
final eu cheguei à conclusão que é errando que 
se aprende. Sim, é uma frase bastante clichê, mas 
que me ensinou bastante a não desistir logo na 
primeira vez e aprender com os meus erros.

Já no processo de montagem do “elevador”, eu 
e meu grupo, Isabela Maciel e Guilherme Bitten-
court, fizemos várias tentativas e, a maioria delas, 
foram falhas, o que nos deixou bastante angus-
tiados. Trabalho em grupo é sempre um desa-
fio, pois temos que lidar com diferentes opiniões 
todo o tempo, mas esse experimento me mos-
trou a importância de saber trabalhar em equipe, 
cooperar com os outros e, principalmente, saber 
ouvir.

Ensino Médio - 2ª série

Demoramos um mês para que conseguíssemos 
acertar sua montagem e todo seu processo de 
funcionamento e, durante esse mês, eu percebi 
o quanto era importante saber ouvir e manter a 
calma, até nos momentos mais difíceis. Foi pos-
sível perceber, durante a montagem desse ex-

perimento, como a integração 
entre os membros do grupo é 
fundamental para que ocorra 
um bom resultado no final.

Dessa forma, é possível afirmar 
que os experimentos fora da 
sala de aula nos proporcionam 

diversos aprendizados, não apenas da matéria 
aprendida, mas também sobre como conviver 
de uma maneira bem-sucedida consigo mesmo 
e com os outros, porque, afinal de contas, não 
adianta ser bom no que faz sozinho se você não 
consegue trabalhar junto com os outros. #

Ana Beatriz Matsas Bruno – 2ª Série B

“Com essa atividade aprendi a im-
portância da responsabilidade e do 
compromisso, muitas vezes, eu tive 
vontade de desistir, mas sabia que 
não podia, pois tinha dado a minha 
palavra de que iria construí-los e foi 
isso que me motivou a continuar.”
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Cegueira botânica: quando os olhos são
saudáveis mas sua percepção do ambiente não.
Como tratar da cegueira botânica?
Você tem cegueira botânica?
Cegueira botânica, será que você sofre desse
mal e não sabe?

Imagine que você é apresentado a uma foto de 
crianças brincando em um parque, como o Ibi-
rapuera, em São Paulo. Certamente as crianças 

e possíveis animais, como cachorros, saltariam 
a sua visão logo de pronto, mas, e a grama, as 
árvores, as flores? Será que chamariam a sua  
atenção rapidamente? Provavelmente a resposta 
é que não, não chamariam sua atenção e, facil-
mente, esses componentes da fotografia pas-
sariam em branco.

Com a vida moderna agitada é praticamente im-
possível nos lembrarmos de ter reparado, com 
maior cuidado, nas árvores que estão no percur-
so entre nossas casas até o trabalho ou à escola. 
Certamente, passamos por uma ou várias ruas 
arborizadas, mas não temos memória viva de tê-
las reparado.

Esse fenômeno da inobservância das plantas, no 
geral, recebeu o nome de cegueira botânica. Esse 
termo foi cunhado pelos pesquisadores Wander-
see e Schussler, no final do século XX, para ex-
pressar a incapacidade de reconhecermos a im-
portância das plantas, percebermos seu aspecto 
estético e biológico e de acharmos que as plan-
tas, por não serem seres que se locomovem, são 
inferiores aos animais. Essa cegueira se intensifi-
ca com a agitação dos grandes e modernos cen-
tros urbanos que, nos põem em uma condição 
de correria constante, que não nos deixa prestar 
atenção em tantas coisas de nosso cotidiano, 
quanto mais às plantas.

Nossa cidade não é uma das mais arborizadas do 
Brasil. Aliás, carece de árvores e há bairros com 
condição bastante precária quanto à presença 
do verde. Isso tudo, aliado à cegueira botânica, 
faz com que nos preocupemos pouco ou nada 
com essa questão que tanto influencia, não só 
a climatologia, mas também a nossa saúde e a 
sensação de bem-estar.

Pensando nisso, os estudantes da segunda sé-
rie, do Ensino Médio do Consa, trabalharam o 

Fotografia do estudante Guilherme Bittencourt - 2ª série B

Cegueira
Botânica
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conteúdo de Botânica, em Biologia, também por 
este viés: o de tentar “curar” a cegueira botânica 
de sua visão enviesada. Um dos trabalhos foi o 
que chamamos de “Árvore na Cidade”. Nele dis-
cutimos a importância e a situação do verde em 
nosso Município e, também quais medidas de in-
tervenção, poderiam ser tomadas para melhorar 
essa crítica situação, não só de forma estética, 
pela aparência mas, biologicamente funcional, 
por meio de diferentes agentes, tais como o 
poder público, suas secretarias municipais, o ci-
dadão como indivíduo ou como coletivo, asso-
ciações de bairro ou ONGs, institutos etc.

Os estudantes produziram textos em que avalia-
ram e analisaram a questão proposta e propuse-
ram também possíveis soluções para o proble-
ma. Além disso, saíram às ruas para registrar, em 

fotografias, como se dá a relação da cidade e sua 
arquitetura com as árvores, demonstrando um 
olhar crítico sobre as condições em que esses 
seres vivos estão inseridos no ambiente urbano.

Os estudantes certamente terão um olhar dife-
rente para a botânica daqui para frente, sen-
do sabedores da importância de se planejar a 
questão do verde nas cidades e os benefícios 
que a presença desses seres vivos trazem para 
o meio ambiente. É o que se pode observar nas 
imagens e nos relatos dos estudantes ao longo 
destas páginas.

Bruno Garcia Stranghetti
Professor de Biologia e Orientador da Área 

de Ciências da Natureza

Árvore na cidade
por Enzo Alexandre de Almeida - 2ª série B

Neste trabalho busquei retratar bem o contraste 
entre a natureza e a cidade. 
Sobre as fotos, eu escolhi este organismo, não 
pela proximidade deste do Consa, mas sim 
porque achei que ele preenchia adequadamente 
a relação árvore e a cidade. 
Essa figueira, que se localiza no cruzamento da 
Av. Moema com a Ibirapuera, aparenta ter idade 
avançada, dado ao estado de desenvolvimento 
de suas raízes, caule e ramos adjacentes. A área 
em volta do tronco, assim como algumas cercas 
na calcada, foi completamente tomada por raí-
zes aéreas que, muito provavelmente, tiveram 
que se expandir por cima do concreto e asfalto 
da avenida, dado a falta de acesso ao solo. 
Como é comum, no caso de árvores dessa es-
pécie em ambientes urbanos, essa figueira, 
provavelmente, cresceu em uma rachadura da 
calçada ou foi plantada em um canteiro pequeno 
demais para ela. 
Achei a visão das raízes ‘inundando’ a área em 
volta bastante peculiar, dado que estamos acos-
tumados a presenciar exatamente o contrário, 
na urbanização desenfreada de áreas inteiras de 
floresta. 
É interessante que possamos traçar um paralelo 
desse tipo bem no meio de uma das maiores ci-
dades do planeta.Fotografia do estudante Enzo Alexandre de Almeida - 2ª série B
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Árvore na cidade
por Rafaela Toledo - 2ª série A

A árvore do projeto “Árvore na Cidade” que eu 
fotografei localiza-se na Alameda dos Aicás, 
número 668 no bairro de Moema, Zona Sul da 
capital de São Paulo. Eu a observei por estar no 
caminho que eu sempre faço para ir à casa de 
um amigo, já que passo por esta calçada com 
frequência.
O quarteirão, no qual ela está, possui muitos 
cenários parecidos ao da foto, árvores com as 
raízes expostas, fato que chama a atenção de to-
dos que passam por ali, tendo que pular as raízes 
ao caminhar pela calçada.
É possível, no entanto, observar um grande con-
traste entre a natureza e a arquitetura urbana 
moderna, na qual muros, calçadas, construções e 
asfalto estão continuamente tomando conta da 
paisagem local.
O bairro de Moema era uma região de grandes 
chácaras, com muita vegetação e, aos poucos, 
assim como em todas regiões da cidade, a ur-
banização fez com que esse cenário fosse se 
modificando. Nesse caso, as raízes das árvores 
tentaram crescer e acabaram “destruindo” a 
calçada, que ficou irregular. Sabe-se também 
que, casos como esses, podem afetar até mesmo 
fios aterrados e tubulações de esgoto e água.
Sendo assim, é possível concluir que a arquitetu-
ra urbana atual muitas vezes impede a natureza 
de seguir seu modo de vida natural, já que o 
concreto tomou posse de um local que seria o 
habitat desse vegetal, modificando seu modo de 
vida e muitas vezes prejudicando não só a ár-
vore, mas causando danos até mesmo às obras 
humanas.
As plantas são extremamente necessárias para os 
seres humanos por realizarem fotossíntese, con-
trolar a poluição e a umidade do ar. Por existirem 
ruas de asfalto e calçadas de concreto, a água 
da chuva, necessária para a sobrevivência destas 
plantas, muitas vezes não chega nas raízes, que 
por sua vez, quebram as barreiras em busca de 
tal bem.
Além disso, podem ser observados outros ele-
mentos da composição urbana, como placas, car-
ros, pichações, muros (que afetam o crescimento 
da raiz, que sofre para expandir-se também aci-
ma do solo), prédios e postes com fiações. #

Fotografia do estudante Joaquim Kohn - 2ª série A

Fotografia da estudante Rafaela - 2ª série A

Fotografia do estudante Amany Mazur - 2ª série A



99REVISTA DO CONSA 2018

Ensino Médio - 3ª série

O projeto de Matemática Financeira do 
Consa inicia-se no 9º do Ensino Funda-
mental e termina na 3ª série do Ensino 

Médio, e seu objetivo é fazer com que os es-
tudantes reflitam sobre o consumo, conheçam 
termos de Economia que aparecem em jornais 
e telejornais e entendam o funcionamento do 
mercado de capitais.

No 9º ano já são abordados alguns temas, tais 
como, propagandas enganosas, formas de paga-
mento, juros em financiamentos, empréstimos, 
cartões de crédito, cheque especial, impostos, 
cálculo do imposto de renda, previdência social 
e privada. Além disso, os estudantes pesquisam 
termos de Economia para a produção de um 
glossário, visitam a BMF&BOVESPA, onde co-
nhecem a história das Bolsas de Valores do país, 
participam de palestras ministradas por econo-
mistas sobre planejamento financeiro e o mer-
cado de capitais.

Depois desse conhecimento teórico, cada es-
tudante aplica dez mil reais virtuais em ações de 
empresas selecionadas por eles e acompanha 
o andamento da sua aplicação semanalmente, 
visando compreender os fatores que influenciam 
o mercado financeiro.

Na 3ª série do Ensino Médio, os estudantes am-
pliam os conceitos de juro simples e composto, 

MATEMÁTICA FINANCEIRA: DA SALA DE AULA PARA A VIDA

calculando taxas de juros e valor das parcelas em 
uma compra a prazo. Para finalizar, os estudantes 
participam do desafio BMF&BOVESPA, a única 
competição brasileira que simula o mercado de 
capitais.

Assim, buscamos um caminho que, além 
de proporcionar um sólido conhecimento 
matemático, mostre para nossos estudantes que 
a Matemática não é só resolução de equações e 
problemas, mas também está presente em suas 
vidas e pode ajudá-los no planejamento do seu 
futuro.

Luciana Rogers - Professora de Matemática
Tânia D’Ávila Bozzi - Professora de 

Matemática e Física
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A ação da união
por Sabrina Akemi Mori - 3ª série B

Quando minha turma estava no 9º ano, em 2014, 
nós tivemos o que eu chamaria, em termos ela-
borados, de “Iniciação à Economia”, em nossas 
aulas de Matemática. Meu vasto conhecimento 
nessa área, basicamente, se resumia ao que se 
referia à minha mesada e, em termos do macro...  
Até então, tudo o que eu sabia sobre Bolsa de 
Valores se resumia a cenas de filmes hollywoodi-
anos, nos quais um amontoado de pessoas as-
sistia um painel com números indecifráveis, 
gritando umas com as outras ou, se estivessem 
em telefones, berravam com a pessoa do outro 
lado da linha.
Minha professora era a Tânia, outras salas tinham 
aula com a professora Luciana. Aos poucos, elas 
nos ajudaram a entender o que era, de fato, o 
mercado de ações e que o trabalho de alguém, 
nesse ramo, era muito mais do que entender 
números em um papel e gritar com todo mundo. 
Aliás, que surpresa quando, em nossa excursão 
para a BOVESPA, vimos grandes painéis digitais, 
conforme o prometido, mas estavam ali mais 
para enfeite, já que ninguém trabalhava naquele 
salão, não havia situação caótica alguma. Para 
variar, os filmes mentiram para nós.
Eu não fazia ideia que, em 2017, voltaria àquele 
salão com um objetivo bem diferente daquele 
que eu tinha durante a excursão... De qualquer 
forma, ainda no nono ano, tivemos uma pequena 
simulação de compra de ações como atividade 
escolar. Cada um “recebia” uma quantia pré-
determinada de “dinheiro”, escolhia 3 empresas 
e monitorava os valores das ações mudando ao 
longo de um mês. Os conceitos, estudados em 
aula, foram aplicados na prática e, de repente, 
realmente tínhamos um conhecimento maior de 
economia.
Como mencionei antes, voltei para o prédio da 
BOVESPA agora, na terceira série do Ensino Mé-
dio. Dessa vez, nem todos os colegas participa-
ram da visita, pois agora tínhamos, literalmente, 
um desafio novo: O Desafio BOVESPA.
A primeira etapa foi teórica: fizemos um pequeno 
curso online e respondemos a um breve ques-
tionário, dias antes do real desafio. A segunda 
etapa foi presencial e contamos com o apoio da 
Luciana, professora de Matemática, da Fátima, 
Coordenadora do Ensino Médio e de alguns 

Ensino Médio - 3ª série

colegas que se ofereceram para nos dar apoio 
moral, naquele sábado tão tenso.
Então, no dia 30 de setembro, fomos ao centro 
de São Paulo enfrentar nossa missão. A etapa 
presencial também tinha uma prova teórica e, 
dentre as trinta escolas daquele dia, nós ficamos 
em quarto lugar, o que foi inesperado e ajudou 
(um pouco) a amenizar a tensão. Não posso dizer 
que “não precisávamos ficar tão tensos assim”, 
já que a experiência era uma bolha de ansiedade 
e adrenalina, mas é inegável que foi algo único 
e divertido, pois nossa atividade de “compra de 
ações” no nono ano foi elevada a um novo pata-
mar: Foi nos apresentado um cenário econômico 
e tínhamos que analisar as medidas de 15 dife-
rentes empresas diante da situação, escolhendo 
em quais investir.
Apesar de não termos nos classificado para a fi-
nal e ficarmos um pouco chateados, nosso grupo 
não se arrependeu de nossa pequena aventura. 
Os minutos foram energéticos e foi a oportuni-
dade de vivenciar um enredo sem comparações. 
Conforme eu já disse, o Desafio BOVESPA foi 
uma experiência única, porém, o senso de co-
letividade daquele dia também foi singular. Foi 
uma honra ter representado o Consa na com-
petição e um orgulho particular ter contado com 
essa equipe que se respeitou do começo ao fim, 
confiando um nos outros, de olhos fechados. 
Em nossa matéria preparatória para o vestibu-
lar, Linguagens Técnicas e Estratégias de Estudo, 
nós precisamos fazer um currículo profissional e 
poderei citar que participei do Desafio BOVESPA 
2017. #

“Foi algo único e divertido, pois nossa
atividade de “compra de ações” no 9º ano 

foi elevada a um novo patamar: 
Foi nos apresentado um cenário econômico 

e tínhamos que analisar as medidas de 15 
diferentes empresas diante da situação,

escolhendo em quais investir.”



101REVISTA DO CONSA 2018

Ensino Médio - 3ª série

O curso de História desenvolveu, na 3ª série, uma reflexão sobre os movimentos sociais que 
marcaram o início da formação da estrutura política do Brasil no século XIX.  O objetivo 
foi proporcionar uma análise do desenvolvimento das forças políticas que influenciaram as 

raízes do estado brasileiro. 

Para desenvolver a transposição do conteúdo proposto, os estudantes realizaram pesquisas, de-
bates em grupo, elaboraram um mapa conceitual e participaram de uma aula teórica para retomar 
os elementos de uma carta argumentativa.  Esse gênero textual foi selecionado  para estimular a 
criatividade e o prazer de produzir um texto diferenciado, redigido em primeira pessoa, no qual o 
estudante deveria representar um protagonista do movimento selecionado, o que exigiu um re-
pertório contextualizado na realidade social e política do Brasil Imperial.

Revolta do Período Regencial
Pedro Henrique Oliveira – 3ª série B

Mato Grosso, 3 de julho de 1843
A Vossa Alteza, Dom Pedro II

Eu, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira Barroso, médico, político e jornalista, como 
representante da elite nordestina, venho por meio desta carta intensificar e relembrar as 
reivindicações feitas pela Revolta na Bahia, entre 1837 e 1838, que ficou popularmente 
conhecida como Sabinada. Nossos objetivos como a autonomia política e o federalismo 
republicano não foram atendidos e nossos problemas não foram solucionados. A região 
Sudeste ainda é o centro das decisões políticas e o Nordeste, que ainda enfrenta uma grave 
crise econômica, fica à mercê das grandes capitais.
Primeiramente, é necessário discutir a crise econômica que persiste no Nordeste. Desde a 
queda do comercio do açúcar e do algodão e com a mudança de capital de Salvador para 
o Rio de Janeiro, que favoreceu a mineração, o povo nordestino vem enfrentando várias 
adversidades e, como não se configura mais como uma região importante economica-
mente, o governo regencial se esqueceu de nós, mas espero que Vossa Alteza não cometa 
o mesmo erro.
Com a capital instalada no Rio de Janeiro, as decisões políticas se voltaram para a região 
Sudeste, visando a melhor situação e o melhor acordo para eles, sem consi-
derar as outras regiões do país. Logo, nós, nordestinos, ainda reivindicamos 
a autonomia provincial e o federalismo republicano, que aqui enuncio 
como uma recomendação para o governo de Vossa Alteza.
Tenho convicção de que, ao ler nossas reclamações, Vossa Al-
teza Real irá entender a situação do povo nordestino e, ao 
agir para tentar melhorar essa condição, terá um reinado 
muito melhor, fato que não ocorreu com Dom Pedro I e 
seu governo ineficiente.

Atenciosamente,
Francisco Sabino #
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A 3ª série do Ensino Médio é marcada pelas 
preocupações dos estudantes com relação 
à chegada dos vestibulares e do ENEM e, 

com elas, vem o constante desejo de produzir o 
melhor texto dissertativo-argumentativo possí-
vel, já que a nota da redação, hoje em dia, possui 
um peso significativo para o ingresso em reno-
madas universidades públicas e particulares, tan-
to brasileiras, quanto estrangeiras.

Nessa etapa, o Componente Curricular Mídia 
e suas Tecnologias ajuda o estudante a com-
preender que argumentamos, seja oralmente, 
seja por escrito, o tempo todo, em nossas inte-
rações comunicativas. Dessa forma, na 3ª série 
do Ensino Médio, o estudante continua a desen-
volver suas habilidades de produção de um texto 
dissertativo-argumentativo, aprendidas desde 
o 9º ano do Ensino Fundamental, porém agora 
com o foco no desenvolvimento de argumentos 
sólidos para fundamentar a tese defendida.

Contando com a ajuda do repertório ensinado 
pelos demais Componentes Curriculares e com 
o conhecimento sociocultural adquirido pelo 
estudante, ao longo de toda sua formação, um 
dos modelos aprendidos é o cobrado pelo ENEM 
- como o que você lerá a seguir, cuja proposta 
exige um posicionamento crítico do estudante, o 
qual deve apresentar soluções em uma proposta 
de intervenção para o problema social abordado. 
Assim, o estudante demonstra conhecer o con-
texto sociocultural em que vive e discutir sobre 
ele com propriedade.

Fernanda Alvarenga Teles
Professora de Mídia

Nessa etapa, o Componente 
Curricular Mídia e suas

Tecnologias ajuda o
estudante a compreender 
que argumentamos, seja 

oralmente, seja por escrito, 
o tempo todo, em nossas 
interações comunicativas.
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Com a constante mudança nos padrões de vida 
da sociedade brasileira, devido ao crescente de-
senvolvimento urbano, alimentar-se adequada-
mente tem se tornado um hábito raro na roti-
na dos habitantes. As indústrias alimentícias no 
Brasil podem ser consideradas o principal agente 
responsável pela má alimentação no país, visto 
que, além do descompromisso com a qualidade 
dos produtos, estimulam o consumo desenfrea-
do de seus alimentos, altamente processados e 
prejudiciais à saúde da população.
Primeiramente, no âmbito da qualidade ali-
mentar, observa-se que há falta de 
garantia de uma boa procedência 
da comida que o brasileiro in-
gere. Em operações como a 
“Carne Fraca”, que investigou 
os frigoríficos de muitas ci-
dades do país, fica evidente 
a falta de comprometimen-
to das indústrias em ofe-
recer um produto adequa-
do para o consumo. Muitas 
vezes, movidos pela busca in-
cessante do lucro, acabam ig-
norando as normas da vigilância 
sanitária e adicionam muitos compos-
tos aos alimentos para diminuir os custos de 
produção, entretanto não se importam com os 
efeitos causados na população. Logo observa-
se um comportamento inadequado das grandes 
empresas, que acabam por agravando a situação 
alimentar no Brasil.
Já na esfera social, o impacto que as escolhas 
dessas grandes indústrias provocam na popu-
lação é perceptível quando se analisa a quali-
dade de vida do povo brasileiro. Como o pro-
cesso deve ser o mais rentável possível, muitas 
empresas utilizam os alimentos transgênicos, já 

A segurança alimentar deve prevalecer sobre o lucro
por Lucas Cofoni Morrone – 3ª série B

que eles oferecem menor tempo de maturação 
e permitem a produção em larga escala, em um 
curto espaço de tempo. Em contrapartida, há es-
tudos científicos que comprovam os prejuízos 
causados por esse tipo de alimento, porque ele 
pode ser o precursor de alguns tipos de câncer 
e outras doenças. Portanto, nota-se que a busca 
pelo lucro excede os limites da segurança ali-
mentar, pois essas empresas estão prejudicando 
a saúde da sociedade.
Dessa forma, conclui-se que deve haver uma 

mudança significativa no comportamento 
da indústria alimentícia no Brasil. O 

Ministério da Agricultura deve criar 
postos de fiscalização em todo 

estado brasileiro que contiver 
plantações que abastecem 
as fábricas a fim de erradi-
car o uso de agrotóxicos 
e transgênicos para que a 
saúde da população seja 
preservada. Além disso, o 

governo, em parceria com a 
iniciativa privada, deve elabo-

rar uma campanha informativa 
veiculada, por meio das mídias te-

levisivas e redes sociais, com o intuito 
de informar a população sobre o alimento 

que consomem diariamente e quais prejuízos 
podem causar, os ingredientes que esse possui. 
Por fim, cita-se a ação da escola, um importante 
agente formador de opinião, que deve promover 
palestras explicativas para os jovens, tanto de es-
cola pública, quanto privada, sobre a importân-
cia de possuir uma consciência alimentar, ou 
seja, saber o que se consome. Assim, o problema 
da má alimentação brasileira consegue ser solu-
cionado beneficiando a todos, principalmente, o 
povo brasileiro. #

No 
âmbito da quali-

dade alimentar, observa-
se que há falta de garantia de 

uma boa procedência da comida 
que o brasileiro ingere. Na esfera 
social, o impacto que as escolhas 
dessas grandes indústrias provo-
cam na população é perceptível 

quando se analisa a quali-
dade de vida do povo 

brasileiro.
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happen as noises 
and storms in the 
castle.
This story can be 
very confusing. 
The reader will 
have to read more 
than once to have 
a better unders-
tanding of what 
is happening. And 
the tale gives us so 
much information 
during the nar-
rative that is not necessary, which only makes 
more difficult to keep reading it.
This is a story that does not involve you, just if 
you like macabre stories with mystery. If you en-
joy reading a lot of extra, not necessarily, infor-
mation in the middle, this story is for you, then 
only being appreciated by a few people.

Luísa Nunes – 3ª série B

Ensino Médio - Inglês

Edgar Allan Poe is a very well-know author in the 
classic stories, and his works involve mystery and 
macabre tales. All his work is based on his life, 
which was tragic with the death of the woman he 
loved. He is the writer of ´´The Raven``. Among 
all the stories he wrote, there is one called ´´The 
Fall Of the House of Usher``, with a title that 
gives the reader an idea about what will happen 
in the story. This tale was published in Burton´s 
Gentleman´s Magazine, in 1839.
The story is based on a friend of Roderick Usher, 
who was called to visit and spend a few days with 
Usher in his castle, after his sister, Madeline, had 
died, so he could help the old friend. Nowhere in 
the story the name of the protagonist is given, 
which is common in Poe´s stories, and it is not 
necessary, but it would be better to read the tale. 
Moreover, there is an odd relationship between 
the brother and the sister.
After days helping Usher with his mourning, the 
protagonist also helps to bury his friend´s sister. 
In addition, in the next days, the two characters 
get paranoid and agitated for no apparent rea-
son. After that, strange and scary things start to 

Foi com esse questionamento que iniciamos o nosso trabalho de leitura e análise literária durante 
as aulas de Língua Inglesa na 3ª série do Ensino Médio.

Com o intuito de promover a reflexão sobre os clássicos literários, os estudantes escolheram os seus 
contos nas versões originais, em Inglês, o que lhes proporcionou um grande ganho, tanto de co-
nhecimento histórico, como da ampliação do vocabulário. E como transposição de todo o trabalho 
e conhecimento desenvolvido durante o semestre, resenhas críticas sobre a obra escolhida foram 
produzidas com muita competência, como poderemos ler a seguir.

Teachers Alessandra Franco, Robertha Silva e Maíra Portugal

Why does
reading literature

matter?

A strange thing
in the tale

Review
Língua Inglesa

Cover of “The Fall of the House of 
Usher” book. Image of the internet.
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Ensino Médio - Inglês

Oscar Wild is one of the best English authors in 
literature. His book, “the Picture of Dorian Grey” 
lies on the pantheon of classic books. However, 
his work exceeds dense books and plays. He also 
wrote child stories, such as “The Nightingale and 
The Rose”, an interesting story which will be re-
viewed in this present text.
The text is set 1888, England – the same year it 
was published – and it is a tale about different 
meanings of love. Whereas a skeptical boy cries 
because he may not dance with a girl he likes, a 
nightingale, also known as the bird of longing 
love, overhears him and starts to sing about the 
indescribable feeling of love. During the boy’s 
lamentations, the bird decides to help him by 
catching a red rose from a bush. It is important 
to register that the girl would only dance with 

Cover of “The Nightingale and The Rose” book
Image of the internet. internet

Oscar Wilde.
Image of the internet.

What does that story want 
to teach children? That true 
lasting love does not mat-
ter? That money outcomes 
love? I hardly think so. Mainly 
because in the short story, 
Nightingale is built to be a 
charismatic character, mea- 
ning that his sacrifice is much 
nobler than all human actions.

him if he got a red rose for her. And, in order 
to take the rose from the bush, the Nightingale 
would have to sing during a full moon pressing 
his heart on a thorn until his own death. After 
that, the boy gives the rose to the girl and she 
dumps him for a richer boy.
What does that story want to teach children? 
That true lasting love does not matter? That 
money outcomes love? I hardly think so. Mainly 
because in the short story, Nightingale is built to 
be a charismatic character, meaning that his sa-
crifice is much nobler than all human actions. In 
fact “The Nightingale and the Rose” criticizes the 
way love – the mystical, abstract love – is taken 
for granted in society, due to the skeptical way 
the boy treats his disillusion – he decides to give 
up on love and focus on books – as well as the 
materialistic way in which the girl acts towards 
his feelings.  
Overall, “The Nightingale and the Rose” points 
to an interesting discussion, but on a subtle way. 
Under no circumstances can this be seen as a 
negative aspect, because it is a children’s story. 
Likewise, this detail is to be taken in considera-
tion when analyzing the text, as the reader can-
not expect a dense text in such work. Therefore, 
I recommend “The Nightingale and the Rose” as 
long as you are prepared to an interesting topic 
with a “shallow”, but justified, view. #

Pedro Artigas – 3ª série A

Oscar Wilde
in child stories
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Ensino Médio

Experiências que promovem o
Protagonismo

No Ensino Médio, o estudante é o protago-
nista do seu processo de aprendizagem, 
constrói o seu conhecimento desenvol-

vendo habilidades cognitivas e preparando-se, 
não só para os vestibulares de excelência, como 
para uma vida significativa e de qualidade. Desse 
modo, aliados à experiência de educação fran-
ciscana e as competências que orientam a nova 
BNCC, garantimos ao estudante uma formação 
integral de excelência que o habilita a enfren-
tar os desafios futuros em sua vida acadêmica, 
profissional e pessoal. 

“A educação deve afirmar valores e estimular 
ações que contribuam para a transformação da 
sociedade, tornando-a mais humana, socialmente 
justa e, também, voltada para a preservação da 
natureza”. (BNCC - BRASIL, 2013)

O Consa forma pessoas capazes de transformar o 
meio em que vivem, preparando-as para enfren-
tar os desafios do futuro no meio social, profis-
sional e pessoal. Para que o adolescente seja 
um verdadeiro agente transformador, o Colégio 
oferece espaços de estudos e experiências que 
favoreçam o desenvolvimento de um olhar vol-
tado para a coletividade, o amadurecimento das 
relações sociais e tornando o jovem responsável 
pelo exercício da democracia. 

Empoderar o estudante possibilita a ampliação 
dos horizontes reflexivos sobre o papel da re-
presentação e liderança frente às possibilidades 
e necessidades que a vida adulta demandará, 
por isso acreditamos que os Projetos elencados 
a seguir, liderados pelo Ensino Médio, são im-
portantes ferramentas de diálogo entre escola e 
estudante.

Por meio de experiências práticas em diversos contextos
socio-educacionais, o jovem compreende melhor a sociedade
em que vive.



107REVISTA DO CONSA 2018

Ensino Médio

Representatividade
Projeto que desenvolve habilidades e competências 
que ajudam na formação de cidadãos autônomos, 
que se comprometem com a cidadania, enquanto 
sujeitos da construção de uma sociedade mais justa 
e solidária. 

Os estudantes do Ensino Médio participam de as-
sembleias, momentos de reflexão e tomada de de-
cisões, organizam campeonatos, realizam atividades 
artísticas e promovem diversas ações solidárias que 
mobilizam todos os estudantes do Colégio.

Cada turma do Ensino Médio elege os seus repre-
sentantes e, esse grupo, torna-se responsável por 
intermediar os interesses dos estudantes junto aos 
professores, orientadores e direção do Colégio.

Fatima Regina Tavares Carneiro Lopez
Coordenadora do Ensino Médio

Copa Recreio
A Copa Recreio é um campeonato preparado pelo Ensino Médio. Todos 
os dias, durante o recreio, é promovido um jogo, em uma das quadras 
do Colégio. A organização das partidas é feita por meio de uma tabela 
gerenciada pelos estudantes da 3ª série do Ensino Médio e encami-
nhada para as demais séries envolvidas no campeonato, com apoio do 
departamento de Educação Física e da Equipe de Seguranças do Consa.

Embora tenha fase classificatória, semifinal e final, o evento não oferece 
premiação ao primeiro colocado, pois a finalidade da Copa Recreio, 
além de divertir, é buscar a interação entre as turmas, proporcionando 
momentos de bem-estar, alegria e ampliação das relações de amizade 
entre os jovens. #

Ações Sociais
O Consa promove a formação do estudante não apenas na esfera 
do aprendizado de conteúdos educacionais, mas também pelo 
prisma do cidadão e, por isso, preza que virtudes e valores fran-
ciscanos sejam incluídos nas atividades cotidianas.

Trabalhar conceitos de voluntariado, solidariedade, cultura de 
doação, empatia, por exemplo, proporcionam aos estudantes a 
possibilidade de vivenciar experiências que engrandecem a alma, 
a mente e o coração e que, acima de tudo, acontecem em prol de 
um bem maior, o próximo.

As ações sociais desenvolvidas pelo Colégio, em apoio a insti-
tuições beneficentes, buscam envolver os jovens e crianças com 
o objetivo de despertá-los para as reais situações da sociedade 
e mostrar que todo indivíduo é agente de transformação e mu-
dança para um mundo justo, igualitário, de Paz e Bem.
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Ensino Médio

Projeto
Integração

As distâncias que separam os bairros de 
Moema e Jardim São Luis, periferia da 
Zona Sul de São Paulo, estão cada vez 

mais curtas. Em parte, graças ao Projeto Inte-
gração e à vontade dos estudantes do Consa na 
realização das ações de voluntariado.

Mais uma vez um grupo de voluntários do Con-
sa, formado por estudantes do Ensino Médio, e 
liderados pelos professores, se organizou para 
uma atividade pedagógica, recreativa e social no 
Colégio Franciscano Santa Isabel, unidade be-
neficente filantrópica, que, assim como o Consa, 
tem como Mantenedora, a Associação Cultura 
Franciscana – ACF.

Além de promover a integração entre as duas 
unidades educacionais da ACF, o projeto pos-
sibilita mostrar aos jovens do Ensino Médio do 
Consa, a paradoxal realidade existente na cidade 
de São Paulo e distante apenas 10km do Colégio.

Trabalhar em ações onde a empatia pelo próxi-
mo é cultivada, ou seja, vivenciar a realidade des-
sas crianças em situação de vulnerabilidade so-
cial, aumenta as chances de formarmos adultos 
conscientes de seu papel sociorresponsável na 
busca por um futuro com equidade entre todos.

Os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental 
do Santa Isabel receberam, com muita alegria, 
os estudantes do Ensino Médio do Consa e, para 
iniciarem as atividades do dia escolhidas como 
temas do projeto para este ano, foram ao Labo-
ratório de Ciências para aprender sobre como o 
lixo impacta o meio ambiente, as variadas ma-
neiras que o ser humano adota para dar destino 
correto ao lixo produzido e a importância dessa 
prática, observando e aplicando conceitos de 
ecologia e sustentabilidade, assim como ensina 

O Projeto Integração almeja 
oportunizar a convivência 

entre as diferenças e mostrar 
que todos temos a aprender 
um com o outro não impor-
tam as distâncias e nem as 
distintas realidades sociais.
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Ensino Médio

São Francisco de Assis. Essa aula foi especial-
mente preparada e apresentada pelos próprios 
estudantes do Ensino Médio do Consa.

Após a aula no Laboratório de Ciências, chega-
va a hora do lanche comunitário que, inclusive, 
havia sido preparado também pelos estudantes 
do Consa.

Depois de desenvolverem seus conhecimen-
tos no laboratório e de se alimentarem com o 
delicioso lanche, veio o momento que toda cri-
ança adora: brincar! Os estudantes voluntários 
haviam produzido diversos brinquedos feitos a 
partir de material reciclável (com papelão, garra-
fas PET, plástico) e organizaram um momento de 
recreação com os estudantes do 2º ano. Várias 
brincadeiras e muita diversão para estreitar laços 
entre os estudantes das duas unidades educa-
cionais.

O Projeto Integração almeja oportunizar a con-
vivência 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: somos todos agentes de trans-
formação e, assim, construiremos uma nação em 
que a real noção da sociedade na qual vivemos 
será considerada para pensarmos a nossa res-
ponsabilidade enquanto brasileiras e brasileiros.
#

Bruno Stranghetti - Professor de Biologia e 
Orientador da Área de Ciências da Natureza

Guilherme Alves  - Coordenador de
Comunicação e Marketing da ACF



Eventos e Projetos
Momentos de partilha e conquistas

dos estudantes com as famílias.
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Eventos - Olha Aí

Anualmente, os estudantes do Consa, do  
6º ano ao Ensino Médio, têm a oportuni-
dade de performar seus talentos no Olha 

Aí, o festival de música, dança, arte e cinema, que 
é totalmente organizado e provido pelo grupo 
do Ensino Médio do Colégio. 

Desde o começo, houve uma busca constante 
para deixar o evento cada vez melhor para os 
participantes e espectadores. O grande envolvi-
mento do Consa, junto aos estudantes, trouxe ao 
final uma grande vitória e satisfação coletiva. 

Uma significativa experiência para os envolvidos, 
na qual todos saíram ganhando. #

Fernanda Santarlasci, Gabriela Camargo, 
Luana Perez, Luiz Augusto Araújo e Mariana 

Saab - 2ª série do EM

O Legado 
Artístico

“Eu escolhi pintar um lobo, pois para mim 
os lobos representam algo muito forte, eles 
mostram que, quando estão sozinhos, não 
têm muitas chances de sobreviver, já quando 
um lobo está em sua matilha, seu bando, ele 
consegue sobreviver muito mais facilmente, 
além de se tornar muito mais forte e sábio. E 
foi isso que eu aprendi com minhas amigas no 
Consa, me tornando uma pessoa muito me-
lhor e mais forte. Obrigada!”

Maria Vitória B. B. Vilarinho - 9º ano B
1º lugar na categoria Artes Plásticas

Felipe Franco Jordano – 7º ano E
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Eventos - Internacional

A Feira de Intercâmbio Educateen, no Consa, foi um su-
cesso e agradou pais e estudantes que tem a intenção 
de viver experiências de educação no exterior, princi-

palmente no Ensino Superior.

Com a presença de renomadas Instituições Internacionais de 
Educação, como TESS USA, New Zealand Education, Campus 
France, Enforex, Full Sail University, Fanshawe London/Canadá, 
entre outras, os estudantes do Consa puderam conhecer os 
programas de intercâmbio e ampliar os horizontes das pos-
sibilidades de formação educacional.

Além da feira que aconteceu no ginásio do Colégio, na qual 
os estandes das Instituições Educacionais foram montados, 
também aconteceram diversas palestras com temáticas liga-
das ao universo do intercâmbio e que apresentaram aos pais 
e estudantes interessados os detalhes para trilharem o cami-
nho da vivência internacional e como se prepararem para essa 
etapa.

O Consa valoriza a oportunidade de contato de seus es-
tudantes com vivências internacionais porque enxerga a multi-
plicidade de conhecimentos que podem ser adquiridos nessas 
experiências e, ao vislumbrar a maior parcela de contribuição 
possível na Educação de um estudante, projeta seus objetivos 
de formar cidadãos preparados para o mundo globalizado. #

Guilherme de Caroli T. V. Alves
Coordenador de Comunicação e Marketing da ACF

Feira Educateen
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Exames Cambridge English

Proficiência em Inglês

Aprender uma segunda língua, sobretudo o 
Inglês, é fundamental para que possamos 
nos desenvolver tanto pessoal quanto 

profissionalmente.

Na questão pessoal, é por meio de outras línguas 
que estabelecemos contato com pessoas de ou-
tros países, que expandimos nossos horizontes 
ao viajar e conhecer outras culturas.

Profissionalmente, a fluência em um idioma per-
mite às pessoas se desenvolverem e se desta-
carem no mercado de trabalho. Com a compro-
vação de proficiência é possível, por exemplo, ter 
acesso à programas de graduação e pós-gradua-
ção internacionais, entre outras inúmeras opor-
tunidades que surgem devido a essa habilidade.

Considerando os dois aspectos supracitados, 
nós, da equipe de Língua Inglesa do CONSA, es-
timulamos nossos alunos a estabelecerem víncu-
los positivos com o idioma e se destacarem ao 
obter as certificações da renomada Universidade 
de Cambridge.

Ao longo de todo Ensino Fundamental e Médio, 
as aulas são norteadas para que os estudantes 
se preparem para obter bons resultados nesses 
exames, por meio de atividades que contemplam 
diferentes propostas dos exames de Cambridge.

A partir do 6º ano, além dessas atividades, os 
estudantes são preparados para fazer simula-
dos que possibilita um diagnóstico preciso de 
sua proficiência. Com esses resultados em mãos, 
o CONSA, enquanto centro preparatório dos 
exames Cambridge English, encaminha os es-
tudantes para realizarem as provas oficiais.

Para que todas as habilidades – leitura, escrita, 
expressão oral e compreensão auditiva – sejam 
plenamente atingidas, a partir do 8º ano, as tur-
mas são divididas e possuem salas ambiente que 
favorecem o desenvolvimento pleno dessas ha-
bilidades.

O ensino de Língua Inglesa, portanto, é mais uma 
ferramenta do Colégio para formar cidadãos 
conscientes e qualificados. #

Claudia Barros Lima - Professora
 de Linguagem Jornalística e Publicitária, 

História Crítica da Arte e da Literatura
e Orientadora de LEM Inglês e Espanhol

O ensino de Língua Inglesa,
portanto, é mais uma ferramenta 
do Colégio para formar cidadãos 

conscientes e qualificados.



114 REVISTA DO CONSA 2018

Pensar e agir como um cientista não requer, neces-
sariamente, que sejamos um cientista. Qualquer 
estudante pode e deve ter acesso à alfabeti-

zação científica que o torne um cidadão capaz de de-
senvolver habilidades que lhe serão úteis no seu co-
tidiano ou em sua área profissional, seja ela qual for. 
Saber observar uma situação, extrair dela perguntas 
e elaborar possíveis hipóteses, que respondam satis-
fatoriamente às perguntas acerca daquilo que obser-
vamos, é uma das maneiras de agir de acordo com 
as habilidades integradas ao pensamento científico. 

Para além dos Componentes Curriculares da área de 
Ciência da Natureza, que também dão ênfase a esse 
tipo de alfabetização, o Consa investe em um projeto 
extracurricular para todos os estudantes que queiram 
participar, do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio.

São os próprios estudantes que determinam o que 
estudarão e a metodologia que utilizarão em seus 
projetos de pesquisa. Os professores agem como 
orientadores e dão todo suporte necessário, junta-
mente com as Laboratoristas de Ciências, para que 
os projetos dos estudantes frutifiquem naquilo que 
se propuseram.

Os projetos podem ser tanto de investigação cientí-
fica como de invenção. Os de investigação partem de 
uma pergunta sobre uma problemática em que ex-
perimentos são realizados, para se buscar respostas 
e, no de invenção, se busca produzir algum protótipo 
ou mecanismo que dê uma solução para aquele ob-
jetivo que os estudantes determinaram no início do 
seu projeto.

Todos os trabalhos produzidos são apresentados à 
comunidade escolar, ao final do ano, em uma Mostra 
de Ciências. Dessa maneira, buscamos disseminar o 
gosto pelo fazer científico entre todos os estudantes 
que já chegaram ou que chegarão ao Ensino Funda-
mental II ou ao Ensino Médio, para que se juntem 
ao Projeto Jovem Cientista, podendo crescer e de-
senvolver ainda mais suas habilidades conceituais, 
atitudinais e procedimentais, dentro dos saberes da 
Ciência. #

Bruno Garcia Stranghetti
Professor de Biologia e Orientador da Área de 

Ciências da Natureza

Projeto
Jovem Cientista

“Este tipo de projeto é importante porque estimula a aprendi-
zagem de Ciências nos estudantes do Consa. Comecei a gostar de 
Ciências por causa desse projeto e isso me fez ficar interessado 
em participar porque, como fui eu que escolhi meu tema de pes-
quisa, eu pude ter mais caminhos para estudar da melhor forma 
para mim e a professora Aline Conte, que me orienta no projeto, 
me dá todas as dicas que preciso para fazer o trabalho”.

Bruno Cavassani Rodrigues – 6º ano B

“É uma oportunidade do estudante do Ensino Médio desenvolver 
habilidades que vai precisar lá na faculdade, quando fizer seu tra-
balho de iniciação científica, já que lá as habilidades são mais exi-
gentes e vou chegar na universidade mais preparado. Funciona 
como um primeiro contato com o trabalho que um cientista faz. 
Juntou o que aprendemos em Biologia, no começo do ano, sobre 
o desenvolvimento da Ciência Moderna e eu pude aplicar no meu 
projeto, além de me permitir fazer um trabalho em grupo onde 
tenho que compartilhar as tomadas de decisão de maneira ética. 
A oportunidade de escolher meu tema de interesse é bastante 
importante, porque eu defino, junto com o professor que me dá 
tutoria, o melhor jeito de me aprofundar no assunto. Acho que 
o Consa ganha bastante com o projeto porque aproxima mais os 
estudantes da Ciência”.

Luiz Augusto Belucio de Araujo – 2ª série A 114 REVISTA DO CONSA 2018



Pastoral
Além de permear a formação acadêmica dos estudantes,

são planejadas atividades pastorais,
em todos os níveis de ensino,

que proporcionam experiências de crescimento, partilha, da Paz e do bem! 
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Estudantes adotam
as novas árvores do Consa

As novas árvores que foram plantadas no Colégio, 
como parte do plano de Compensação Ambiental, 
receberam o mais honesto e verdadeiro sentimento 

de cuidado e carinho, por parte dos estudantes das turmas 
do Infantil 4, Infantil 5 e 3º ano.

São 80 anos de uma história, na qual o Consa influencia e é 
influenciado pelos estudantes que constituem o ambiente 
vivo do Colégio constituindo-se em seu maior legado.

Ao todo foram 50 novas árvores plantadas no Colégio 
e, algumas delas, destinadas ao cuidado das crianças da  
Educação Infantil e Ensino Fundamental I - 3º ano, para 
que pudessem, literalmente, criarem suas histórias e raízes 
por aqui.

Cada turma do Infantil 4 e 5 adotou uma dessas árvores e 
teve que estudar sobre as espécies para que pudesse par-
ticipar ativamente de seu cuidado e crescimento. As Cere-
jeiras, Mirindibas, Manacás e outras espécies são as mais 
novas companheiras das crianças, em uma parceria que 
perdurará por gerações, trazendo frutos e alegrias para to-
dos que fazem parte da família Consa!

De maneira muito especial, a simbologia da adoção das ár-
vores semeia o amor à natureza e aos animais no coração 
das crianças, assim como ensinou São Francisco de Assis. #

Equipe de Pastoral

Pastoral
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Muitas são as experiências de congraça-
mento que vivemos no Consa! A Sema-
na Franciscana é sempre um momento 

esperado porque os estudantes, embora muito 
jovens, compreendem, com muita clareza, o que 
pretendemos com as nossas ações educativas e 
pastorais, sendo muito receptivos às reflexões, às 
ações de partilha e de convivência pautada pelos 
valores franciscanos.

Ao participarem da preparação para a Semana, 
bem como da gincana cultural e dos momen-
tos posteriores de reflexão, os estudantes com-
preendem o legado da consciência da integração 
da natureza humana à natureza ecológica; das 
interações indissociáveis entre os seres vivos e 
seu ambiente; do olhar pela vida, do cuidar da 
vida; da responsabilidade sobre a preservação 
que recai sobre nós; do amor e cuidado a tudo 
que nos é próximo.

Ao longo de sua história, o Consa procurou re-
velar todas essas nuances por meio de suas ações 
educativas, voltadas para a consciência ética, so-
cial, ambiental, cultural e espiritual.

Pastoral

Uma semana
para lembrar São Francisco,
seus ensinamentos
e o cuidado com a vida!

(...) Nessa estrada não sabemos
bem ao certo o que virá

A certeza é que nesta semana 
São Francisco vai abençoar!

Não importa se você é diferente ou igual
O que vale é o respeito
que teremos no final
(...) E todos juntos

somos um só caminho!
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Na entrega por inteiro à responsabilidade de 
procurar ser mais humano cotidianamente, as 
crianças nos ensinam a dar sentido à vida. 

Aproveitem para ler os conhecidos gritos de 
união da Gincana Cultural da Semana 
Franciscana, composições coletivas repre-
sentativas de seus grupos e de suas lindas e 
inspiradoras mensagens:

Avança com coragem
Com alegria e respeito
A nossa esperança
é ganhar esse torneio!
Não tem enganação
É pura emoção
São Francisco é o capitão
Consa 80 anos de tradição
Vocês falam, falam, falam
A gente joga, joga, joga
Não importa ganhar ou perder
nos divertimos para valer!
Somos do time branco
Temos o melhor canto
Nossa turma merece
Somos segundo F

2º ano F

Pastoral

São Francisco de Assis, dotado de tanta sabedo-
ria, sempre propagou mensagens de paz e bem 
que, ainda hoje, nos permitem olhar para a vida 
em plenitude, de modo que o interior do ser hu-
mano se integre com as outras formas de vida 
ao redor, pois toda a criação merece ser reveren-
ciada e respeitada fraternalmente.

A confraternização de todos os seres é a grande 
inspiração para que possamos superar todos os 
obstáculos da vida e celebrar essa dádiva!

No ano em que o Colégio completa 80 anos 
de existência, mais uma vez os estudantes nos 
presentearam com a beleza da determinação e 
emoção em estado puro, com as intenções ex-
pressas por meio do envolvimento com o tema 
que remete à celebração pelos 80 anos do Con-
sa, revelando apresentações artísticas, atitudes, 
esforços múltiplos e a adesão ao convite de viver 
intensamente os princípios franciscanos.#

Ana Lúcia Rodrigues dos Santos
Coordenadora de Segmento e

Orientadora Pedagógica



119REVISTA DO CONSA 2018

O 5º B veio aqui pra jogar
E ninguém vai nos separar
Comemoramos 80 anos
Do nosso colégio franciscano
Com as bênçãos de São Francisco
Hoje é dia de harmonia
E com amizade, vamos competir
Com muita dignidade
E não importa se perder
Valores que nos levam
ao bem viver:
respeito e amizade
É o nosso dever
Como estudantes do CONSA

É o Cinza!!! É o Cinza!! O Cinza está aqui!
O 5º B veio aqui pra jogar
E ninguém vai nos separar
Comemoramos 80 anos
Do nosso colégio franciscano
Com as bênçãos de São Francisco
Uhuuu! É o 5ºB!!!
Uhuuu! É o 5ºB!!!

5º ano B

Vem com a gente nesse sonho
Brincar muito e se divertir
Viver mais esse momento

Ninguém deixa o outro desistir.
 

Vem pra Semana Franciscana, vem aí!
E com a amizade nós vamos ganhar, sim!
De qualquer jeito juntos nós vamos estar

E uns 80 anos, CONSA, eu vou te amar!
 

Ô ô ô ô ô “tamo junto, fechou!”
Ô ô ô ô ô 5º verde eu sou! (2x)

 
Vem junto com São Francisco

E o legado que o CONSA nos dá
Um mundo sustentável e de Bem

Vem cantar com a gente, vem também!
 

Vem pra Semana Franciscana, vem aí!
E com a amizade nós vamos ganhar, sim!
De qualquer jeito juntos nós vamos estar

E uns 80 anos, CONSA, eu vou te amar!
 

Ô ô ô ô ô “tamo junto, fechou!”
Ô ô ô ô ô CONSA, CONSA eu sou! (4x)

5º ano D

E na Semana Franciscana felizeees
Com tolerância e amor
E com a benção de São Francisco eeee
Vamos nos divertir sem rancor.

São Francisco
Vamos tolerar as diferenças, amigo
Com união é tudo mais divertido
O verde claro veio pra virar mitoooo.

São Francisco
Já faz 80 anos que o Consa é abrigo
Ensina, aprende e cresce junto comigo
O verde claro veio pra virar mitoooo.

Quero ver você jogar com o verde claro
É tudo tão tranquilo
Nesse lugar favorito
Favorito, favorito é verde.

Pastoral
Na Semana Franciscana,
nós vamos competir
Com respeito e alegria,
o preto vai jogar
Não é para ganhar ou perder,
é pra se divertir
E para ser uma boa equipe,
nós vamos todos nos unir
Oitenta anos, o Consa vai fazer
E São Francisco, vai nos proteger!
Neste dia, além de brincar,
também vamos doar
E as pessoas que precisam,
nós vamos ajudar
A cor preta representa o 3°E
E todos juntos brilharemos,
sempre, sempre mais
Oitenta anos, o Consa vai fazer
E São Francisco, vai nos proteger!
3°E, 3°E, 3°E...

3º ano E

E na Semana Franciscana
Venha com garra e alegria

Vamos cantar, vamos brincar
Durante todo este dia !

(Refrão)
        

Oitenta anos de história
Fazem parte dessa escola
Paz e Bem no coração
O que importa é união

     
E o time branco

Traz responsabilidade
Vai entrar nessa gincana

Com respeito e com vontade!
         

O 3ºF
Vai pedir em oração
São Francisco abençoe 
Nossa comemoração!

(Refrão)

3º ano F

Vamos brincar e jogar
Com harmonia
Nesse dia de alegriaaaa.

São Francisco
No 4°D todo mundo é amigo
Pra gente todo mundo é bonito
E é por isso que jogamos limpoooo.

São Francisco
No Consa tem muito amor e carinho
E todos juntos somos um só caminho
E assim ninguém fica tão sozinhoooo.

São Francisco
Com a sua benção somos mais unidos
Nos 80 anos o Consa “tá” mais bonito
O verde claro veio pra virar mitoooo.
São Francisco!

4º ano D



120 REVISTA DO CONSA 2018

Catequese no Consa

Pastoral

A catequese é uma formação na fé das cri-
anças, adolescentes e jovens que se realiza 
em primeiro lugar na família. Essa missão 

da família tem as suas raízes no bom convívio, 
tanto na rotina do lar, quanto nos encontros de 
espiritualidade e formação cristã.

No centro da catequese encontra-se essencial-
mente uma Pessoa, a de Jesus Cristo de Nazaré, 
Filho único do Pai. O catequizando vivencia mo-
mentos de fé e de experiência com Jesus, criando 
vínculos de amizade com Ele e com o seu projeto.

A catequese de Primeira Eucaristia tem como ob-
jetivo formar os catequizandos para a vivência da 
fé em comunidade. Apresentando a pessoa de 
Jesus e os conteúdos de nossa fé.

A catequese de Crisma pretende formar os ado-
lescentes e jovens para uma vivência compro-
metida com o Reino de Deus. A Crisma é o sa-
cramento do compromisso. Por isso, a catequese 
deve levar o catequizando ao compromisso com 
a comunidade de fé.

Na catequese crianças, jovens e suas famílias 
fazem uma experiência espiritual e comunitária, 
que orienta e anima à participação profunda 

na Igreja, e como disse o Papa Francisco: “A ex-
periência da catequese é colocar Cristo no centro 
da própria vida, e isso faz acontecer o dinamismo 
do Amor”.

Os encontros de Primeira Eucaristia e Crisma, 
disponibilizados aos estudantes que desejam dar 
continuidade a sua caminhada na fé, acontecem 
uma vez por semana, em horário extraclasse. A 
Primeira Eucaristia é oferecida às crianças a partir 
do 4º ano, tem a duração de um ano e meio e a 
Crisma, a partir do 9º ano, com duração de um 
ano. #

Fernando Gianetti de Souza
Orientador de Pastoral



Celfran
Em todas as fases do desenvolvimento, a atividade física é fundamental, 

pois favorece a aquisição e ampliação das habilidades
motoras, cognitivas e sociais, bem como a saúde e o bem-estar.
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Durante os Espaços Culturais, em cele-
bração pelo Dia das Mães e dos Pais, 
os alunos do Circo viveram momentos 

memoráveis em família.

Os pais desafiaram a gravidade com movi-
mentos, saltos e acrobacias, arriscando-se sem 
temor porque eram estimulados pelos filhos, 
que, com maestria, transmitiam a eles os seus 
aprendizados.

Vale destacar que, as semanas que antece-
deram os eventos foram vividas com intensa 
alegria pelos estudantes, que pensaram, jun-
tamente com os professores, nas atividades e 
nos detalhes que poderiam tornar o momento 
em família ainda mais especial. #

Celfran

Aulas abertas
de Circo

O Consa valoriza

o contato com a

família.

122 REVISTA DO CONSA 2018



123REVISTA DO CONSA 2018

Festivais de Natação

Celfran

A 24ª e 25ª edição do Festival de Natação acontece-
ram nos dias 20 de maio e 21 de outubro, respec-
tivamente.

Em maio, o evento festivo reuniu mais de duzentos alu-
nos dos Níveis Bebê 1, Bebê 2, Bebê 3, Adaptação e Ini-
ciação. Já em outubro, os alunos do Aperfeiçoamento 1, 2 
e 3 se somaram aos quase trezentos inscritos, e nadaram, 
entusiasticamente, na forma de revezamento. Foi emo-
cionante!

Nas duas edições, a participação vibrante das crianças e 
a presença dos familiares produziram belíssimas recor-
dações e tornaram possível a concretização dos nossos 
objetivos:
• Integrar os familiares, partilhando com eles o desen-
volvimento dos filhos;
• Propiciar vivências significativas e prazerosas aos alunos, 
por meio de situações que os impulsionassem a exercitar 
e aprimorar as habilidades desenvolvidas nas aulas;
• Potencializar a participação e a inclusão de todos, en-
volvendo diferentes alunos, necessidades e expectativas, 
a fim de despertar o interesse e o prazer pela prática es-
portiva sadia e educativa. #
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O Festival de Artes Marciais chegou a sua  
4ª Edição em 2017. Foi concebido em 
2014, a partir do desejo de integrar fami-

liares e alunos das turmas Extracurriculares, Inte-
gral e Semi-integral, das modalidades Tae kwon 
do e Judô.

Convictos que a competição é componente in-
dispensável na formação esportiva, acreditamos 
que o Festival tornou-se uma etapa 
complementar de grande valia às 
aulas.

Dentre os principais objetivos, 
destacamos:
• Integração das famílias, profes-
sores e alunos;
• Despertar e estimular o gosto 
pela prática esportiva sadia e edu-
cativa;
• Propiciar troca de experiências entre os alunos, 
por meio de situações que os impulsionem na 
busca de solução e superação de obstáculos e 
limites;
• Promover o desenvolvimento de atitudes pací-
ficas, fortalecendo laços de humanidade e de  
respeito, tais como: honestidade, honradez, per-

Celfran

Festival de Artes Marciais
severança, comprometimento e esportividade;
• Promover intercâmbio esportivo entre os alu-
nos das diversas turmas de Tae kwon do e Judô;
• Potencializar a participação e a inclusão de to-
dos, envolvendo diferentes alunos, necessidades 
e expectativas, a fim de despertar o interesse e o 
prazer pela prática esportiva, valorizando o pro-
cesso participativo em detrimento do “resultado 
a qualquer custo”.

Assim como na edição de 2016, os 
alunos tiveram a oportunidade de 
vivenciar lutas casadas, de acordo 
com os seguintes critérios: peso; 
idade e cor da faixa.

Nessa edição, o evento teve um 
componente ainda mais especial: 
a medalha gravada com o símbolo 
que marca a comemoração dos 80 

anos do Colégio Consa!  Todos os atletas partici-
pantes foram premiados e poderão carregar essa 
linda recordação ao longo dos anos!

Nossa gratidão, carinho e reconhecimento a to-
dos os participantes! #

A competição 
é componente 
indispensável 
na formação 

esportiva
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Festival de Futsal
“Virtudes”

Celfran

Em Celebração ao octogésimo aniversário do 
Colégio Franciscano Nossa Senhora Apare-
cida e, em consonância com o Plano de Ação 

Pastoral: Virtudes, elegemos o tema “Virtudes” 
para o Festival Interno de Futsal deste ano.

Justificamos nossa escolha com base nos re-
ferenciais do Plano de Ação Pastoral, concebido 
pelo SEFRAN – Sistema Educacional Franciscano, 
que tem como um dos objetivos oportunizar 
aos seus educandos o desenvolvimento de uma  
consciência social que lhes motive a conviver de 
maneira pacífica e solidária.

Nossa escolha também foi embasada nas inú-
meras definições da terminologia virtude e seu 
significado a partir de sua etimologia, que ad-
vém do latim, virtus e que, segundo Pegoraro 
(2006, p. 47) “quer dizer energia, vigor, vitalidade, 
potencialidade”. Considerando a virtude uma po-
tencialidade, acredita-se que todo ser humano 
poderá desenvolvê-la a partir de referenciais  
adequados desde a mais tenra idade.

Em outra definição, segundo Silva e Montagner 
(2009, p. 522), o vocábulo virtus define-se como: 
“virtude, mérito, superioridade, excelência, quali-
dade de alma e corpo que enobrecem o homem; 
bondade, habilidade (…)”.

A partir dessa perspectiva, nota-se a estreita 
relação das virtudes com a prática esportiva, so-
bretudo, no âmbito das competições, quando os 
domínios motor, social, moral, cognitivo e afe-
tivo são postos à prova, numa união perfeita de 
alma e corpo em busca dos méritos individuais e 
coletivos.

Cabe destacar que, as virtudes escolhidas para 
cada categoria foram pautadas no Plano de 
Ação, de acordo com os conteúdos abordados 
pela equipe pedagógica e agentes da Pastoral  
ao longo do 2º Semestre.

Em tempo, o Festival Interno de Futsal é um 
evento realizado todos os anos pelo Celfran, com 
a finalidade de incentivar os estudantes a partici-
parem das atividades esportivas, ao mesmo tem-
po, promover a integração das turmas de Futsal 
Extracurricular, Semi-Integral e Integral.

O Celfran agradece aos estudantes e familia-
res que participaram, fazendo do evento uma 
grande celebração! #
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Celfran

Participação dos alunos do Celfran 
em eventos externos
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Para o Colégio, ver seus estudantes partici-
pando de situações que os impulsionem a 
superar desafios, como Festivais, Amistosos 

e Campeonatos, é motivo de grande orgulho, 
pois acredita no esporte como um campo privi-
legiado de formação.

Acreditamos que, no lugar de fim, a com-
petição assume papel fundamental como meio 
de aprendizagem, devendo ser entendida não 
como um momento de culminância das aulas, 
mas como uma etapa complementar a elas.

Por esse motivo, anualmente, incentivamos nos-
sos estudantes a participarem dos eventos para 
os quais somos convidados.

Nossa homenagem aos brilhantes alunos pelo 
comprometimento, perseverança e alegria que 
mostraram em todas as situações nas quais par-
ticiparam! #

Os textos do Celfran foram produzidos por
Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenadora Esportiva do Celfran

Por meio dos Festivais, 
Amistosos e Campeonatos 
os estudantes vivenciam 

situações que os
impulsionem a superar desafios.



Reprodução da Fachada do novo Teatro Consa.


