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Editorial

CONSA

E SEUS 80 ANOS

É

com muita alegria e gratidão que celebramos os 80 anos
do Consa.

***
Colégio Franciscano Nossa Senhora
Aparecida,

unidade da Associação Cultura Franciscana
- ACF.

A ACF é uma entidade beneficente,
sem fins lucrativos, que oferece
educação regular para mais de 4.000
estudantes nos seus seis colégios localizados em: Baependi-MG, São Paulo-SP, Embu-Guaçu-SP, Ponta GrossaPR e São Miguel do Iguaçu-PR e no
Centro Franciscano de Acolhimento
no bairro Jardim São Luís, zona sul de
São Paulo. Aproximadamente 1.097
estudantes, em situação de vulnerabilidade social, são bolsistas integrais
das unidades filantrópicas ou participam de projetos sociais com gratuidade total no ensino.
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Todo nosso reconhecimento ao trabalho desempenhado
pelas queridas Irmãs Franciscanas de Ingolstadt, de maneira
especial, às pioneiras e àquelas que, durante oito décadas,
estiveram a frente da Educação deste Colégio.
Contar a história do Consa vai além de projetos
educacionais; ultrapassa um trabalho desenvolvido dentro de
uma organização que busca excelência pedagógica.
Contar a história desta Instituição é discorrer sobre a
vida de milhares de pessoas que participaram desse percurso,
deixaram um legado da sua presença, levaram marcas das
experiências, aprendizado e conhecimento construído nesse
ambiente, na interação com as outras pessoas que aqui se
doaram e, generosamente, contribuíram para que o Colégio
Franciscano Nossa Senhora Aparecida cumprisse sua Missão.

O Consa – personificado – assume a voz das gerações
que por ele passaram, agradece todo o empenho e a dedicação
das destemidas Irmãs e dos Educadores.
Hoje, o Consa reafirma seu compromisso com a qualidade
da Educação, projetando sonhos de Paz e de Bem no bairro de
Moema e na cidade de São Paulo.
Nessa revista apresentaremos a trajetória do Consa e
depoimentos que expressam a voz dos estudantes que aqui
estudaram e levam como herança formação acadêmica e
humana, experiências significativas, amigos e saudade, muita
saudade.
Em 2017 também celebramos o Ano Mariano, 300 anos
da aparição de Nossa Senhora Aparecida. A Mãe Aparecida
abençoe e proteja nossa Pátria, que está sob a sua proteção,
também derrame graças sobre as famílias e a Missão do Consa
pois, nesses 80 anos, sempre confirmou seu auxílio admirável e
miraculoso a esse Colégio que leva seu nome.

Paz e Bem!
Irmã Priscilla Rossetto – Diretora

MATÉRIA DE CAPA - CONSA 80 ANOS

Em 2017 o Consa completa 80 anos dedicados à Educação,
alinhando tradição às necessidades do mundo atual
o Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida se consolida no bairro de Moema
e comemora com todos aqueles que fizeram e fazem parte da sua história.

Em 2017,
o Colégio Franciscano
Nossa Senhora Aparecida
celebra 80 anos
de presença atuante no
Bairro de Moema.

E

m 1937, famílias que residiam no bairro, no
entorno da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, sentiram a necessidade de uma escola
que ofe-recesse educação de qualidade para
seus filhos. Na época, Moema era um bairro com
poucos habitantes, afastado e sem ruas calçadas.

As Irmãs Servas do Espírito Santo, atendendo
ao pedido da comunidade, iniciaram, em uma
casa cedida pela família do Dr. Raul Loureiro –
procurador Geral do Fisco de São Paulo, uma
pequena escola na Avenida Ibirapuera, denominada Instituto Nossa Senhora Aparecida. Ali
ficaram até 02 de fevereiro de 1940, quando as
Irmãs iniciaram a construção da nova sede, na
Alameda Paiaguás – atual Jauaperi. A escola
manteve os cursos pré-primário e primário.
Em 1947, as Irmãs Franciscanas de Ingolstadt,
recém chegadas da Alemanha - 1938, as quais
seguem a inspiração e os ensinamentos de São
Francisco de Assis, assumiram a missão de educar a infância e a juventude locais, construindo
um estreito vínculo com os moradores de Moema e bairros vizinhos. Assim nasceu o Consa apelido carinhoso pelo qual o Colégio é conherevista do consa
2016
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cido - uma Instituição de Ensino com heranças
paulistana, alemã e franciscana, pluralismo do
ponto de vista geográfico, cultural e de ideais.

O Colégio cresceu junto com Moema e bairros
vizinhos. A evolução física das instalações do
Consa foi uma resposta às necessidades de cada
tempo de forma que o crescimento da Escola se
entrelaçou com o desenvolvimento da comunidade do seu entorno, em cada período histórico,
e se consolidou como um marco na paisagem
paulistana.

O Consa atravessou oito décadas porque ancorou seu trabalho educacional em pilares fundamentados nos valores franciscanos, considerados universais, que sustentam sua atuação
pedagógica: estudo, pesquisa, inovação, fé,
respeito, solidariedade, acolhimento, fraternidade sustentabilidade e cuidado com a Casa
Comum. Desse modo, redimensiona
o valor dos diferentes agentes educativos: família, instituição escolar, educadores, para possibilitar aos estudantes a
construção de habilidades e competências, na busca do “sabor do saber” e da
felicidade.

6

A Instituição sempre contou com um
Corpo Docente altamente qualificado
que trabalha os conteúdos de forma
integrada e contextualizada com a realidade na qual os estudantes estão inseridos, construindo o conhecimento por
meio de ferramentas apropriadas a cada
uma das etapas da formação.
revista do consa
2016

Sou muito grata pela formação
que tive no Colégio Franciscano
Nossa Senhora Aparecida. Hoje
sei o quanto foram importantes os
valores sociais, humanos,
ambientais e religiosos que
obtive na escola, além de todo o
conhecimento teórico.
Estou a um ano de me formar em
Medicina.. E sei o quanto minha
formação escolar foi essencial.
Obrigada!! Indico a todos o Consa!
Giulianna Sibillo

MATÉRIA DE CAPA - CONSA 80 ANOS

O Consa promove o cuidado especial com os
estudantes em cada uma das etapas do seu
desenvolvimento e com o processo de ensinoaprendizagem, visando à formação do ser humano em sua totalidade. Oferece uma educação
que busca o equilíbrio entre a importância do
saber acadêmico e as exigências do cotidiano,
sem abdicar dos valores humanistas, respeitando
a diversidade sociocultural em prol da qualidade
de vida. Tem por finalidade desenvolver o ser humano em todas as suas dimensões, considerando
potencialidades e limitações, valorizando-o enquanto ser íntegro que atua sobre sua realidade,
tendo consigo o poder de transformá-la. Visa a
levar o estudante a ter um contato mais intenso
com as áreas do conhecimento, capacitando-o
para ações sócio-transformadoras como instrumento de graça e paz, fundamentando-se nos
ideais franciscanos.

Metade do que sou devo
a formação recebida no Consa.
Os valores, as amizades, a família.
E hoje tudo continua...Minha filha
estuda e é uma estudante crítica, com
valores bem consolidados devido ao
aprendizado recebido das irmãs, dos
professores. Ensino de referência e
de diferença. CONSA sempre!
Ana Beatriz Assali
Meu Colégio do coração.
Estudei nesse Colégio de 1964 a 1973.
Muitas lembranças e saudades: Irmã Erentrudis
Rieder, Ir. Carmem Polo, Ir Paula Krindges....
Meu sucesso profissional teve início aí.
Espelhei-me na professora Maria Lídia De
Caprio Bei, fiz faculdade da Matemática e hoje
coordeno essa área na Diretoria de Ensino.
Sou eternamente grata a todos.
Marialice Dela Plata

Os esforços, nesse sentido, renderam frutos.
Desde a sua fundação, o Consa é reconhecido
em São Paulo como uma Instituição que oferece
à sociedade jovens conscientes e atuantes, capazes de enfrentar os desafios da vida adulta. E o
mais importante: de transformar sonhos de paz
e bem em realidade. *

Amor incondicional por esta escola!!!
Nesta casa fui um feliz professor por 16 anos,
passando momentos de crescimento espiritual e
profissional inesquecíveis.
Sempre serei grato.
Família,
Precisou é só chamar!
Mauricio Paraventi
Queridos,
Sou nascida em 1971.
Fui aluna do Consa e foi aí que, pela primeira vez,
pisei no palco. Hoje sou atriz, moro no Rio mas
minha família continua em São Paulo. Lembro com
muito amor da Irmã Priscilla, minha professora na
1ª série. Tenho até hoje uma boneca que ganhei e
batizei com o nome dela.
Quando eu for a São Paulo quero muito passar no
Consa para fazer uma visita e levar meu filho para
conhecer o Colégio.
Quero registrar meu amor e minha saudade.
Mareliz Rodrigues

O Consa permanece e continuará no Tempo, de portas abertas,
para a construção de novas histórias!

revista do consa
2016
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AO CONSA

Giovanna Nocker e Lucas Spirandelli - 3ª série do Ensino Médio

A

o estudar durante 10 anos em um mesmo Colégio, o estudante ganha
uma segunda casa, conhecendo desde o estudante mais velho, que está
para se formar, até aquele professor que acabou de entrar. Após uma
vida passada no mesmo ambiente, convivendo com as mesmas pessoas, essa
segunda casa traz também uma segunda família. Apesar de tudo, os três últimos
anos são os mais especiais, são os anos de formação, despedidas e preparo para
uma nova vida.
Todas as transições de fase escolar traziam novidades, de início coisas simples,
como poder escrever de caneta no caderno, depois não seria apenas um professor em sala, além da escolha de Artes - CCA . Até o 9º ano, as mudanças são
apenas nas aulas, adicionando matérias, aumentando tempo de provas, então
vem a penúltima passagem, a formatura do Ensino Fundamental II, todos choram, amigos mudam de escola e, quem continua, agora está no Ensino Médio.
Os últimos anos começam com a frase “isso cai no vestibular!”. Na primeira
série há um choque pela quantia de novidades: aulas até mais tarde, escolha da
modalidade em Educação Física e preparo para o vestibular, isso tudo torna essa
segunda casa cada vez mais presente. A segunda série passa tão rápida quanto
a primeira: trabalhos, provas, viagens e tudo que se passaria com uma família,
até que chega o último ano escolar.

A terceira série é marcada por heróis disfarçados de professores. Em meio aos
desafios de ir bem em provas, fazer a escolha profissional - o maior desafio
de todos, a pressão aumenta e parece vir de todos os lados..., aí entram os
heróis, que além do preparo para a nova fase e o conhecimento que passam,
dão apoio! Independente da escolha profissional, os professores estão dispostos a ajudar, apoiar e fazer de tudo pelos estudantes. Além disso, a Coordenação
está sempre, sem exceções, aberta para desabafos, conselhos, horas de carinho,
para que ninguém sofra com toda a pressão.
De todos os anos, o último é o mais difícil e o melhor, difícil por conta das
despedidas, pressão, cobranças, escolhas, mas o melhor pelas amizades, trotes,
carinho e liberdade com os professores e Coordenação. Nessa terceira série e
Ensino Médio, como um todo, há apenas agradecimentos e saudades!
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Entre os 60 e os 80 anos do CONSA,
uma breve história ...

E

ra 1988, tempo de fazer escolhas para a vida, afinal
já ti-nha 15 anos. Terminava o Ensino Fundamental
e precisava encontrar um caminho para seguir em
frente. Dentre as únicas certezas, estavam as que me instigavam a querer uma escola com boa qualidade de ensino
para cursar o chamado 2º grau e a clareza de que desejava
estudar e aprender para sempre, pois amava a vida escolar.
Ao ouvir uma menção ao Colégio Nossa Senhora Aparecida e ao curso Magistério oferecido pela Instituição, pedi
a meus pais que me levassem para conhecê-lo e fazer um
teste sem compromisso, pois estávamos em dúvida sobre a decisão a tomar. Embora morasse em Moema, do
lado conhecido hoje como Moema Índios, não conhecia as
atividades do Colégio com muita propriedade, estava sempre de passagem por ali ... Fui recebida pela Irmã Stella
Krautler e, de imediato, gostei das primeiras impressões, o
ambiente me cativou. Senti a tranquilidade que procurava,
pois uma adolescente está sempre angustiada buscando
um rumo...
Ingressei no Consa e mudanças se apresentaram: estudar
numa turma formada somente por meninas era uma
novidade e, ao mesmo tempo, um desafio, mas rapidamente consegui fazer amizades e adequar-me às novas
exigências. Tudo isso acontecia de forma muito natural, a
admiração por tudo o que me rodeava fez com que me
envolvesse profundamente com o Colégio, tornando os
laços cada vez mais fortes.
Nos anos seguintes, os do curso Magistério, as ricas experiências se multiplicaram e gradativamente a “veia de
professora” começou a pulsar bem forte! Durante a formação, passei a trabalhar como auxiliar de classe na
Educação Infantil do Consa, vivência marcante que despertou o desejo de não me afastar mais do Colégio... Com
empenho e estudo, o desejo se tornou realidade! Então
fui convidada pelas Irmãs Priscilla Rossetto e Carmem
Polo para assumir uma turma da 1ª série, atual 2º ano.
Concomitantemente, ingressei na graduação em Pedagogia, na Universidade de São Paulo, passaria a realizar duas
grandes paixões: estudar e compartilhar conhecimentos
com meus estudantes.
O tempo vivido com a 1ª série foram os que garantiram
os alicerces da minha trajetória profissional, pois pude
concretizar os meus ideais de professora aliados aos de
formação franciscana. Enquanto formava pessoas também pude estruturar a minha identidade. Foram 13 anos
de lindas vivências, numa fase em que a criança é muito
espontânea, verdadeira, curiosa, cada vez mais articulada
e descobridora de que pode fazer novas experiências por
conquistar as habilidades de leitura e escrita.
Após esse período, a procura por novos caminhos me encaminhou para pedir uma nova oportunidade de trabalhar
com outras séries do Ensino Fundamental, a latente vontade de aprender me conduziu para outras descobertas.

Na foto, Ana Lúcia com estudantes do Ensino Fundamental do Consa.

Fui acolhida em minhas intenções e, assim, dei continuidade ao trabalho no Consa com estudantes do final do
segmento. Aprender a me relacionar com os estudantes,
respaldada pela afetividade e pela intensidade do conhecimento, também foi uma vivência que me arrebatou
completamente. Mais intensamente se fez presente a necessidade de trabalhar com os valores franciscanos com
as crianças para que pudessem, de fato, serem pessoas de
PAZ e BEM! Lá estava a essência franciscana viva e atuante. Estudantes participativos, questionadores e alegres
me faziam estudar e buscar respostas a partir de perguntas inusitadas e desconcertantes, tornando esse período
muito especial!
Finalmente, chegou o momento de compartilhar com outras professoras e, em outra dimensão, os conhecimentos
apropriados nos anos de magistério no Consa e estudos realizados em outros espaços. Deste modo, torneime Orientadora Pedagógica e Coordenadora do Ensino
Fundamental 1 posteriormente. Experiência desafiadora,
que comporta o peso da responsabilidade e a satisfação
de compartilhar e multiplicar o que aprendi! Como é sublime observar os estudantes que entram nas salas do
1º ano, com aquela inquietação curiosa e ternura próprias
da idade e os do 5º ano, cheios de razão e a esta altura
bem conscientes de suas capacidades e habilidades, prontos para darem início a uma nova jornada! Eles enchem de
alegria todos os espaços do Colégio e permitem perceber
que todos os esforços empreendidos, ao lado dos professores, vão muito além do que se pode imaginar...
Enfim, só posso agradecer ao Consa por me oferecer tantas oportunidades de viver experiências profissionais tão
generosas, por me humanizar continuamente e me aproximar de Deus todos os dias, quando adentro a Capela para
agradecer e pedir discernimento, ternura, sabedoria e vigor necessários para dar sentido a tudo que faço, penso e
sinto! *
Ana Lucia Rodrigues dos Santos
Coordenadora do Ensino Fundamental I - Ex-aluna

revista do consa
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INFANTIL 1

ARTES NO INFANTIL 1

N

os diversos momentos da rotina do
Infantil 1, os estudantes são estimulados
a adquirir gradualmente alguns procedimentos que os ajudarão a construir sua autonomia e, quando falamos de artes para esta faixa
etária, não seria diferente! Deste modo, o Colégio se coloca como espaço privilegiado, pois é
um lugar que favorece inúmeras vivências e são
por meio delas, que os estudantes se apropriam
da rotina e de tais procedimentos.
Sabemos que as crianças desta idade são
curiosas e usam diferentes partes do corpo para
conhecer o mundo: utilizam, principalmente, as
É importante ressaltarmos que não há uma premãos para sentir, explorar e descobrir seu
ocupação com o produto final, porém,
próprio corpo e o do outro. Por
a aquisição dos procedimentos é
isso, propor atividades artísticas
Sabemos que as
uma etapa essencial para que
crianças desta idade são
é uma forma de instigar esta
a criança possa desenvolver e
curiosas e usam diferentes partes do
curiosidade, promover a exampliar sua habilidade artísperimentação, a expressão e corpo para conhecer o mundo. Por isso,
propor atividades artísticas é uma forma tica. São pequenos combio encantamento.
de instigar esta curiosidade, promover a
nados que auxiliam a crianexperimentação, a expressão e o
ça em seus movimentos na
Ao oferecermos diferentes
encantamento.
atividade, ajudando-a cada vez
materiais, instrumentos e sumais a desenvolver-se e avançar
portes, há, gradativamente, a amno processo artístico, possibilitandopliação de seu repertório de experiências
lhe construir instrumentos e estabelecer camie respeito aos caminhos traçados por cada um.
nhos que favoreçam a realização de suas ações. *
Assim, vão desenvolvendo sua sensibilidade, escolha pessoal e uma maior consciência de todos
Professora Elaine Bastos
seus sentidos.

revista do consa
2016
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INFANTIL 2

O ENCANTO
PELA APRENDIZAGEM

O

caminho para a construção do conheci- Dentre tantas propostas, podemos destacar:
mento é fascinante!
aulas de movimento; brincadeiras livres e com
regras; rodas de leitura na Biblioteca; rodas de
Diríamos até, que este percurso é tão importante conversa; projeções de vídeos informativos; auquanto à aquisição do conhecimento, pois levará las no Laboratório de Informática com a realia descobertas valiosas que deixarão marcas para zação de atividades no computador e na lousa
o resto da vida.
digital; pesquisas sobre os projetos; observação
e confecção de cartazes; atividades de classifiA Proposta Pedagógi- cação, observação, comparação, manipulação
ca do Consa conside- de animais no Laboratório de Ciências; vivências
ra os conhecimentos investigativas e atividades de culinária, sob a oriconstruídos pelos es- entação da nutricionista da Nutriconsa.
tudantes a partir de
suas experiências e in- Deste modo, o Infantil 2 se coloca como uma
terações com o meio série privilegiada para a aquisição de novos
físico e social. Também conhecimentos, pois as crianças aprendem de
são estabelecidos ob- forma investigativa, lúdica e participativa, sendo
jetivos e habilidades a que cada estudante é o autor da construção de
serem desenvolvidas seu conhecimento. *
e definimos os temas significativos para o
estudo, de acordo com as características desta
Professoras do Infantil 2
faixa etária.

Nosso trabalho é instigá-los e provocá-los com
propostas de atividades, cuidadosamente planejadas. Para tal, elaboramos Projetos de Estudo,
como: “Se eu fosse um peixinho...” e “O que tem
dentro desse ovo”. Os estudantes participaram
de situações de descobertas e desenvolveram
diferentes habilidades, tais como: observação,
descrição, experimentação e questionamento.
12 revista do consa
2016

INFANTIL 3
INVESTIGANDO O FORMIGUEIRO

O contato com a natureza, a exploração e a descoberta fazem parte do processo de contrução do
conhecimento e do desenvolvimento da autonomia da criança.

O

projeto do Infantil 3 “Vida das
formigas”, foi um interessante
processo de pesquisa. As crianças participaram de procedimentos de
investigação, elaborando hipóteses para
conhecer a vida das formigas, suas características, moradia e divisão de trabalho.

Sair pela escola com lupas para encontrar
esses pequenos insetos, foi a primeira
etapa deste estudo! Conhecer as formigas que habitam nosso ambiente foi um
começo significativo para que as crianças se envolvessem com esse universo.
As idas ao Laboratório de Ciências e à
Biblioteca tiveram como objetivo buscar
novas fontes de pesquisa e verificar as
hipóteses levantadas no grupo.
Durante todo o projeto, os estudantes
produziram pesquisas com as famílias
e apresentaram seus estudos aos colegas, descrevendo e explicando os temas
abordados a cada semana. Outra atividade permanente foi a elaboração de
um caderno de registros, no qual foram
anotadas as informações e descobertas
realizadas pela turma.
A visita ao Zoológico de São Paulo foi
uma importante Vivência Investigativa
para observar o funcionamento de um
formigueiro e como as formigas vivem. *
Professoras do Infantil 3

revista do consa
2016
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INFANTIL 4

COMO SE APRENDE

?

MATEMÁTICA

atividades.   Além das situações-problema que
são desenvolvidas e traduzidas em registros,
estimulamos os aprendizes a elaborarem estratégias para resolver situações do cotidiano
escolar, envolvendo contagem ou não. Ao distribuir, por exemplo, materiais aos colegas, os
estudantes são estimulados a calcular quantidades, por meio de estimativas, bem como
vivenciar situações concretas de divisão.
As brincadeiras e as experiências com espaço e
forma também são oportunidades para explorar
os saberes matemáticos, como relações de
medida, direção e posição no espaço, assim como
o Infantil 4, os estudantes aprendem apreciar a geometria presente em seu mundo.
Matemática por meio de oportunidades
que ampliam suas competências para Os jogos numéricos são atividades permanentes
além das linguísticas e lógico-matemáticas. em nossas aulas, pois permitem a utilização de
Competências espaciais, pictóricas, corporais, números e suas representações, ampliação da
contagem, estabelecimento de correspondênmusicais, interpessoais e intrapessoais.
cias, entre outros. Pelo seu caráter coletivo, os
O conhecimento matemático é uma grande jogos e as brincadeiras permitem que o grupo
variedade de ideias não apenas numéricas, se estruture, que as crianças estabeleçam
mas também relativas à geometria, às medidas relações ricas de troca, aprendam a esperar sua
e às noções de estatísticas, que permitem aos vez, a lidar com regras, conscientizando-se que
estudantes desenvolver com prazer, curiosidade podem ganhar ou perder.
sobre a Matemática, adquirindo diversas formas
de perceber a realidade, incorporando, dessa É desta forma, com o uso social da Matemática,
que se aprende no Infantil 4. *
forma, contextos do mundo real.

N

A resolução de problemas é parte integrante
do nosso trabalho e permeia todos os eixos das

14
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Professoras do Infantil 4
Fonte: Referencial curricular nacional para a Educação Infantil.

INFANTIL 5

VAMOS DOAR

O

AMOR?

• Identificar as atitudes de respeito e cuidado
com o outro;
• Destacar atitudes positivas para o bom convívio
em grupo e em sociedade;
• Entender a importância de realizar atitudes e
comportamentos bons nos relacionamentos humanos;
• Participar de situações sociais diversas, demonstrando cooperação.

Consa preocupa-se com a formação para
a cidadania e convívio social, trabalhando
com os estudantes o respeito às diferenças. Para tanto, o Infantil 5 realiza há 5 anos, uma
campanha social de arrecadação de lacres que
são doados à Associação Beneficente Comuni- A cada ano a campanha vem ganhando maior
dade de Amor Rainha da Paz.
repercussão dentro do Colégio e, com a ajuda
do Ensino Fundamental, os estudantes do InfanEssa Associação tem como missão “Acolher, me- til 5 conseguiram arrecadar cerca de 237 garrafas
lhorar a qualidade de vida, resgatar a cidadania pets de lacres, no ano de 2016. Se pensarmos
e a dignidade de crianças e adolescentes porta- que em cada garrafa cabem aproximadamente
dores de deficiências múltiplas e de suas famílias 2 mil lacres, arrecadaram no total, cerca de 474
pelo tratamento e acompanhamento nas diver- mil lacres.
sas áreas terapêuticas, atividades e projetos sociais e oficinas dirigidas”.
Certamente esta ação ficará marcada nos estudantes como convite à solidariedade. *
A Associação recebe os lacres e os troca por
dinheiro e, com essa verba arrecadada, adquire
Professoras do Infantil 5
novas cadeiras de rodas para as crianças e os
adolescentes que ali frequentam.

Essa campanha coloca em prática diversas
virtudes que são trabalhadas ao longo de toda
a Educação Infantil, além disso, possibilita:
• Refletir que as pessoas são diferentes e que algumas têm necessidades específicas e como é
possível contribuir para ajudá-las;
• Realizar atos concretos de solidariedade e generosidade;
• Observar que cada um possui uma maneira
própria de sentir e viver;
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INFANTIL 5
CASTANHOLAS NAS AULAS DE MÚSICA

Diversas habilidades desenvolvidas em uma só atividade de maneira lúdica.

C

onfecção de instrumentos musicais.
Esse foi o tema das aulas de música do
Infantil 5.

Os estudantes pintaram, cortaram, colaram e
ao final do processo tocaram, alegres, suas
próprias castanholas! Descobriram também
que esse é um instrumento de percussão muito tocado na Espanha, e assistiram um vídeo
do Ballet Nacional da Espanha, no qual os
bailarinos dançam e tocam suas castanholas.
A maior alegria veio ao final: saber que poderiam levar suas castanholas para casa para
tocar com seus familiares!” *
Mariana Manse
Professora de Música e Orientadora de Arte
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INFANTIL 5 - INGLÊS
RUN, AS FAST AS YOU CAN!

O inglês desenvolvido com as crianças é divertido e prático, aprende-se com a brincadeira e a vivência.
- como pular e correr - e animais da fazenda
- personagens da história. Primeiramente, há um
levantamento de hipóteses acerca do destino
do biscoito, por meio de uma experiência “e se
o biscoito atravessasse o rio?”. Em seguida, os
estudantes precisaram organizar e trabalhar a
sequência lógica da história, além de participar
de jogos de movimento. Por fim, criaram uma
nova versão da história com seus próprios personagens.
Dessa forma, contextualizando o vocabulário e
as expressões orais comumente utilizadas para se
comunicar em Inglês, o conteúdo se torna mais
fluido e, consequentemente, apresenta mais
sentido para criança, que demonstra mais
confiança para se expressar com
espontaneidade no idioma.
Como parte do projeto, os estudantes participaram de uma aula bem diferente: ajudaram
na preparação do biscoito que conheceram na
história! Foram explorados todos os ingredientes
da receita e cada estudante teve um papel importante, ajudando de alguma maneira. Foi um
possível aprender um novo idioma por meio processo muito recompensador e, com certeza,
de histórias, brincadeiras e jogos? Nas au- uma experiência muito divertida para guardar na
las de Inglês do Infantil 5 os estudantes são memória. *
introduzidos à língua estrangeira de maneira
Teacher Larissa Ribeiro Montino
divertida, proporcionando uma aproximação
afetiva.

É

As crianças participaram de um projeto que gira em torno da história
tradicional The Gingerbread Man.
Nessa história, um biscoito foge
do forno e corre pela fazenda provocando alguns animais dizendo:
“run, run as fast as you can, you
can’t catch me, I’m the gingerbread
man!” até ser enganado por uma
raposa faminta.
Com base na leitura da história,
são desenvolvidas diversas atividades em que é trabalhado o vocabulário de partes do corpo, ações
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ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º ANO
BRINCADEIRA INFANTIL COMO PARTE DO ACERVO CULTURAL

O brincar é um meio fundamental para aquisição do conhecimento e da comunicação.

A

brincadeira é uma importante forma de
comunicação; por meio dela a criança
pode reproduzir o seu cotidiano. Brincar favorece o processo de aprendizagem, pois
propicia a construção da reflexão, da autonomia
e da criatividade.

É importante perceber e estimular a capacidade
criadora das crianças, possibilitando a formação
de seu percurso criador, pois esta se constitui
numa das formas de relacionamento e recriação
do mundo.

Com releituras e produções de autoria, os estudantes vivenciaram a experiência de retratar,
em suas produções, a ludicidade da sua infância. Fizeram desenhos e pinturas das suas brincadeiras preferidas, relembrando com a ponta dos
lápis e dos pincéis o prazer destes momentos
Eles conheceram as histórias desses artistas e lúdicos. *
puderam valorizar as brincadeiras tradicionais da
nossa cultura apreciando diferentes formas de
Professoras do 1ª ano EF I
expressão artística, como esculturas e pinturas
a óleo, a tinta acrílica e a giz carvão. Fizeram Aprecie algumas das produções dos estudantes!
“releituras” das obras utilizando materiais como
guache, aquarela, giz carvão e os tradicionais
lápis de cor, giz de cera, canetinha hidrográfica,
dentre outros.
Os estudantes do 1º ano se inspiraram em artistas como Sandra Guinle e Portinari, que representaram um pouco de sua infância em suas
obras.

Portinari retratou sua infância por meio de muitos
quadros, dentre os quais:
Roda Infantil (1932), Futebol em Brodowski (1935),
Meninos soltando Pipas
(1941 e 1947), Menino
com Pião (1947), Menino com Estilingue
(1947), Meninos Brincando (1955), Palhacinhos na Gangorra (1957), Cambalhota
(1958), Futebol (1958), Moleques Pulando Cela (1958), Pulando Carniça (1959),
Meninos no Balanço (1960), Brincadeiras
de Crianças (S/D).
Sandra Guinle trouxe para
o tema “Brincadeiras da
Infância” esculturas que representam os tradicionais
brinquedos e brincadeiras,
como amarelinha, bambolê, bolinha de gude, carrinho de rolimã, pular corda, pião, ciranda,
peteca, pipa, bolinha de sabão, carniça,
balão, rabo no burro, corrupio, balanço
de corda e brinquedos de parque.
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ENSINO FUNDAMENTAL I - 2º ANO
A ARTE DE ESCREVER À MÃO: UMA APRENDIZAGEM DO 2º ANO

A aprendizaegem da letra cursiva é um momento muito especial e aguardado pelos estudantes que,
desde cedo, percebem a importância e a alegria de se aprender a letra cursiva.

N

o 2º ano do Consa os estudantes vivenciam um processo marcante e de grande
importância em suas vidas: o aprendizado da letra cursiva. No começo do ano eles já
demonstram interesse por esse novo universo
letrado e logo surgem as primeiras perguntas:
“Professora, quando vamos escrever com letra
cursiva?”; “Já podemos começar?”.

Respeitando o ritmo de cada estudante, iniciaram
fazendo uso das lousinhas individuais e da lousa
digital para exploração dos movimentos, depois
brincaram com traçados de tamanhos variados e,
por último, escreveram na folha pautada.

Foi bonito ver os avanços e a alegria dos nossos estudantes ao traçarem cada letra nova, ao
aprenderem a uni-las,
Estudos do desenvolvimento motor formando palavras e,
Aos poucos, ainda no
indicam que, de forma geral,
primeiro semestre, os
finalmente, ao escrevepor
volta
dos
7
anos,
a
criança
traçados vão surgindo
rem textos inteiros que
alcança o nível de coordenação os encheram de orjunto com a descoberta
motora fina ideal para a
gulho! O sorriso surgiu
de cada movimento e o
aprendizagem da letra de mão.
desvelar de um pouco
largo, quando eles perda identidade de cada um. “A escrita é uma ceberam que podem ler textos que até então famanifestação gráfica da pessoa, traz em si ziam parte apenas do universo dos adultos, como
sua identidade”, explica a neurocientista Elvira os recados escritos nas agendas. Mostraram-se
Souza Lima. “Há sempre uma pessoa por trás de dedicados e muito caprichosos e não mediram
um texto escrito. Por isso é tão importante apre- esforços para traçar, da melhor forma, cada um
sentar as várias formas de escrita. Depois a pes- do seu jeito, cada um com a sua marca tão caracsoa escolhe pela que melhor lhe convier”, diz ela. terística e exclusiva, como uma impressão digital.
Escrever a mão é uma arte, é cultura, como desenho, pintura e música. Por esse motivo, não
podemos deixar de nos maravilhar com esse
belo processo, no qual os estudantes tornam-se
únicos e insubstituíveis pelas suas escritas! *
Professoras do 2º ano - EF I

Escolhemos o 2º ano para essa atividade, pois
os estudos do desenvolvimento motor indicam
que, de forma geral, por volta dos 7 anos, a criança alcança o nível de coordenação motora fina
ideal para a aprendizagem da letra de mão. Também sabemos que, conforme comprovado pelos
teóricos da área da Educação, durante o início
do processo de alfabetização, a letra bastão é
visualmente mais fácil de ser reconhecida e grafada, sendo uma facilitadora no aprendizado da
escrita e da leitura.
O processo de aprendizagem da letra cursiva
acontece de forma gradativa e bastante lúdica.
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ENSINO FUNDAMENTAL I - 3º ANO
QUEM ESCREVE CARTAS HOJE EM DIA?

Em tempos de tecnologia, escrever uma carta à mão tem sido menos comum, contudo, os estudantes
do 3º ano retomaram esta prática tão especial!

C

om a tecnologia a todo vapor, escrever
cartas não é um hábito mais utilizado entre
as pessoas, mas não foi isso que aconteceu
com os estudantes do 3° ano do Ensino Fundamental.

Os estudantes observaram e realizaram a leitura
de algumas cartas compartilhadas pelos professores e colegas e outras apresentadas nos livros
paradidáticos, em especial, o livro “Felpo Filva”.
Escreveram versões de cartas para os colegas,
para a professora e para as mães.

Os estudantes vivenciaram e aprofundaram o
trabalho com esse gênero textual, perApós todas essas etapas, os estudantes
mitindo a integração com o conproduziram a escrita de uma carta,
Ao
trabalhar
só que dessa vez, fazendo uso
teúdo trabalhado em História,
com
a
escrita
de
cartas,
com foco em meios de comuda função social que esse
tornou-se possível desenvolver
gênero apresenta, ou seja,
nicação.
aspectos da Língua Portuguesa...
ela foi enviada pelo correio
A tarefa de escrever cartas
O trabalho foi desencadeado
ao seu destinatário, pois
proporcionou um avanço
“Quem escreve ... escreve
com a leitura do livro “Felpo
significativo na produção escrita
para alguém”.
Filva” e repertoriado durante
dos estudantes.
as rodas de leitura com outras
A tarefa de escrever cartas proporreferências literárias: “Tem um segcionou um avanço significativo na produção
redo nas cartas de Marisa”, “De carta em
escrita dos estudantes. Isso foi perceptível ao
carta”...e outros.
observar a escrita da primeira e da última carta
Ao trabalhar com a escrita de cartas, tornou-se produzida, além do envolvimento e empenho de
possível desenvolver aspectos da Língua Portu- todos durante a produção. *
guesa como: uso da letra maiúscula, pontuação,
organização de ideias e construção textual. As
Professoras do 3 º ano – EF I
etapas desse gênero foram apresentadas e exploradas por meio de atividades diversas no
decorrer das aulas.
Nesses dias eu senti muito
a sua falta: da gente brincando,
dançando e dando gargalhadas.
Aqui no Consa as coisas
estão bem legais:
já fiz novas amizades
e a professora é muito divertida
e bacana.

ara alguém

carta p
screver uma
e
m
é
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ENSINO FUNDAMENTAL I - 4º ANO

A CONSTRUÇÃO DO

SABER CIENTÍFICO

C

omo compreendemos o mundo que nos
cerca? Como as substâncias se misturam?
É possível separá-las?

Puxa, quantas coisas interessantes para os estudantes do 4º ano aprenderem em Ciências! Usando a evaporação e a condensação, conMas como ajudá-los a se apropriarem de tantos ceitos anteriormente trabalhados, propuseram
conhecimentos científicos?
a construção de um mecanismo próximo ao
destilador, que foi montado com eles para que
Devemos pensar, em primeiro lugar, que ensi- pudessem observar o seu funcionamento.
nar Ciências é fazer Ciência. Como? É simples:
precisamos utilizar procedimentos próprios da Depois das descobertas e dos registros conCiência, como observar, formular hipóteses, ex- clusivos, chegou o momento da partilha. Num
perimentar, registrar, rever as hipóteses, sistema- encontro no Laboratório, trabalharam com os
tizar o conhecimento e... transformar o mundo!
pais, demonstrando e dividindo o conhecimento
obtido.
Mas tudo isso tem que estar baseado na curiosidade e na exploração ativa. É preciso construir e
Ao estudar Ciências, se faz necessário
instigá-los na busca de resposta, sobretudo, gevivenciar, com prazer e encantamento,
rar a indagação e o interesse pela ciência como
cada descoberta, formando assim
fonte de prazer.
cidadãos capazes de responder
Os estudantes fizeram um estudo sobre misturas e separação de misturas. Durante todo o
desenvolvimento do trabalho, os procedimentos
citados acima foram contemplados.

às necessidades do mundo atual e de
perceber que a vida está em constante
movimento. As respostas nunca estão
prontas, são sempre provisórias!

Enfim, o estudo baseado na troca construtiva de
Iniciaram fazendo um levantamento de hipóte- ideias, onde o conhecimento é realmente deseses: “Depois que uma mistura é realizada, con- jado, faz a diferença. *
seguimos separá-la? Quais procedimentos e materiais devem ser utilizados?”.
Professoras do 4º ano - EF I
Os estudantes foram desafiados a buscar formas
de separar diversas misturas, utilizando materiais
diversos sem que se repetissem, com um desafio.
As substâncias deveriam estar novamente no recipiente inicial, nada poderia ser perdido.
As hipóteses foram testadas, mas eles deveriam
pensar sobre o modo mais rápido e eficaz para a
separação.
Depois de muitos testes, encontraram um desafio que parecia sem solução. Para separar água e
sal foi usada a evaporação, mas a água se perdia
misturada no ar, como vapor. Precisaram, portanto, elaborar um projeto onde esta água pudesse ser captada.
22 revista do consa
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ENSINO FUNDAMENTAL I - 5º ANO

CIRANDA LITERÁRIA
UMA VIAGEM PELOS MUNDOS DOS LIVROS

Q

uem lê um livro viaja nos braços das palavras e encontra, dentro de si, um
mundo totalmente novo. Faz amizade com pessoas que não são reais,
mas permanecem dentro da memória como lembranças vívidas de um
tempo que já passou.
Foi esse o convite feito aos estudantes do 5º ano. Nós desejávamos que, abrindo
as páginas dos livros, eles permitissem à imaginação sair de casa e os levar para
passear, que tivessem o prazer de descobrir outros lugares, percorrer caminhos
diferentes e conhecer personagens especiais, encantando-se com suas histórias.
E que ao fechá-las, guardassem memórias tão reconfortantes quanto chocolate
quente num dia frio.
A prática da leitura se faz presente em nossa vida desde o momento em que
começamos a conhecer o mundo, no constante desejo de decifrar e interpretar
o sentido das coisas que nos cercam. E por meio dela é possível ampliar conhecimentos, desenvolver a compreensão, a habilidade de comunicação, a criatividade e o espírito crítico. Mas a leitura precisa ser estimulada, para que se torne
um prazer e desperte o encantamento.
No Consa, acreditamos que a melhor maneira de incentivar a criança a ler é
proporcionando-lhe experiências prazerosas não só com a leitura, mas também
com a literatura e com a linguagem. É com esse intuito que os estudantes do
5º ano realizam a Ciranda Literária: um rodízio de livros escolhidos, que dura o
ano inteiro, transformando as salas de aula, o tapete da biblioteca e qualquer
outro lugar em um transporte para os mundos dos livros.
O melhor, para nós, foi ver que, nas entrelinhas destas histórias, os estudantes
encontraram motivos para pensar e repensar o mundo real em que vivemos. Eles
registraram as impressões, reflexões, sensações e sentimentos após a leitura de
cada um dos sete livros escolhidos.

Vamos viajar com eles?!
Professoras do 5º ano - EF I
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ENSINO FUNDAMENTAL I - 5º ANO

Mistério no Museu Imperial
Autor: Ana Cristina Massa
Editora: Biruta

Eu amei esse livro!! Foi o livro que eu mais gostei até agora. Ele é muito divertido! Teve uma hora em
que eu até tremi de tanta vontade de ler! Quando a Isadora sumiu, eu não queria mais largar o livro!
Este livro é perfeito: tem aventura, suspense, diversão, comédia e uma turminha super divertida.
Adorei as características dos personagens e também a descrição dos locais.
O livro passa uma mensagem bem escondida (já que é um livro de mistério): que o trabalho em
grupo e a amizade são muito importantes e que todos erramos, mas temos que perdoar.
Eu recomendo para todas as pessoas (não importa a idade) e tenho certeza que todos vão adorá-lo.
Boa leitura!

Maria Carolina Fazano Ávila - 5º ano B

Tito Bang!
Autor: Caio Tozzi
Editora: Sesi-SP

Esse livro foi um dos melhores que eu já li.

As Bruxas

Autor: Roald Dahl
Editora: Martins Fontes
Gostei muito do livro. Achei ele muito legal!

A parte que eu mais gostei foi quando o menino e sua
Se você for pensar um pouco, perceberá que ele avó transformam todas as bruxas em ratos. Foi legal e
tem um pouco a ver com o Jardim Secreto, pois engraçado! E uma das partes que eu comecei a ler e não
Tito acredita que irá ter uma aventura. No Jardim parei mais foi quando Bruno e seu amigo viram ratos.

Secreto isso é chamado de “mágica”, eu chamo
de força de vontade, mas cada um chama como O livro é interessante e os capítulos envolvem o leitor.
quiser.
Hermentito se superou, pois era um menino
estranho e virou herói de um dia para o outro.
Rodrigo Franco de Moraes - 5º ano D

O Jardim Secreto

Autor: Frances Hodgson Burnett
Editora: Salamandra
Eu adorei esse livro. A história é sobre uma
menina chamada Mary. Um dia, o lugar onde
ela mora é devastado por uma doença que
mata a todos. Então, mandam Mary para a
casa do tio, onde ela ouve várias coisas sobre o
Jardim Secreto.
Uma das lições desse livro é nunca desistir dos
seus sonhos, por exemplo: Mary nunca desistiu
de procurar a chave do jardim.
Você acha que ela achou a chave do jardim?
Que aventuras ela viveu? Só lendo para saber!
Guilherme de Sousa Lameiro Paiva - 5º ano E
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Vale a pena fazer a leitura!
Beatriz Martins Nunes - 5º ano A

Terra de Histórias
O feitiço do desejo
Autor: Chris Colfer
Editora: Benvirá

Você conhece os contos de fadas?
E se eu lhe contasse que a Cinderela terá uma
filha, que a Cachinhos Dourados é uma fugitiva
e que até a Rainha Diabólica já teve um bom
coração?
Viaje junto com Alex e Conner para dentro da
Terra de Histórias, onde você descobrirá tudo
isso e muito mais! E, como eu, se apaixonará por
cada palavra.
Você sabia que há mais livros desta coleção?
Estou super ansiosa para lê-los!

Ana Beatriz Ribeiro Makdissi - 5º ano G

ENSINO FUNDAMENTAL I

SEMANA FRANCISCANA

U

ma semana para ser solidário, parceiro, A Semana Franciscana foi concluída com a Bêncompreensivo e tudo mais que o trabalho ção de São Francisco.
em equipe faz despertar!
Para São Francisco toda a criação deveria ser
reverenciada e respeitada fraternalmente, pois
A Semana Franciscana, mais do que um evento provinha das mesmas Mãos que lhe deram a
sócio-cultural, constitui-se em um espaço para vida.
favorecer um encontro autêntico de convivência,
no qual os participantes consolidam relaciona- Que São Francisco de Assis, exemplo por exmentos fraternos e experienciam atividades em celência do cuidado pelo que é frágil e por uma
grupo, para transformar a vida em bem e graça. ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade, seja nossa inspiração, ensinando-nos a
Os estudantes de cada série refletiram sobre os fraternidade entre nós e com todos os seres. *
seguintes aspectos que envolvem a convivência
fraterna:
- 2º ano: Ganhar ou perder: uma questão de coEm 2016 adotou-se para a
ragem e respeito.
- 3º ano: Somos todos responsáveis por construir
Semana Franciscana
uma boa equipe!
- 4º ano: Aceitar as diferenças é a grande vitória.
Tema
- 5º ano: Amizade: um elo para a vida.

Valores do esporte para a vida.

Lema
Valores que nos levam
ao bem viver: respeito, amizade
e excelência nas atitudes.
revista do consa
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ENSINO FUNDAMENTAL I - INGLÊS

Yes, we are blogging!

O

projeto do 5º ano em Língua Inglesa, ao longo do ano, tem como um dos objetivos a postagem de textos em um blog interno, criado pelos estudantes, com o intuito de expandir
o aprendizado do idioma para falar de si de forma autêntica e descontraída. Além disso,
o projeto dialoga significativamente com o mundo digital, possibilitando um maior contato dos
estudantes com ferramentas e recursos tecnológicos.
No 1º trimestre, os estudantes foram incentivados a desenvolver diversas atividades que os ajudaram a aprender a falar e, principalmente, a escrever sobre si mesmos, descrevendo idade, nacionalidade, família e preferências: esporte, comida, matéria escolar, sob o tema “WHO AM I?”.
No 2º trimestre, ampliaram suas habilidades ao produzir e publicar textos descrevendo suas rotinas
sob o tema “WHAT DO I DO?”. Como complemento, postaram fotos relacionadas aos textos.
O 3º trimestre proporcionou um fechamento mais que especial para os estudantes, pois permitiu
expressarem ainda mais a identidade pessoal de cada um sob o tema “HOW DO I FEEL/THINK?”.
O trabalho envolveu uma produção criativa pelo estudo e escolha de um dos gêneros de expressão
artística, abordados durante as aulas, como meio de finalização das postagens no blog.
Entre as opções, puderam escolher artigo pessoal, poema, história em quadrinhos, fotografia, desenho ou produção
musical.

O processo foi muito gratificante! Os
estudantes desenvolveram inúmeras habilidades, dentre elas: produzir um texto em formato de
blog, ler e postar comentários adequados aos posts de seus colegas, respeitando o texto e as fotos
de cada um e trabalhar em ambiente virtual, descobrindo novas ferramentas digitais, aprimorando
seu conhecimento de maneira divertida e interacional.
Teacher Thassia Brazil

O

There were some students who performed in English!

projeto final do 1º ano em Língua Inglesa teve como um dos objetivos proporcionar aos
estudantes uma experiência teatral composta por música, poesia e dança.

Os estudantes foram expostos a uma rima bastante famosa em países falantes de Língua Inglesa
chamada “There was an old lady who swallowed a fly”. Essa exposição se deu de diversas maneiras: ouviram a leitura da história cumulativa, ritmada pela professora, conheceram a versão musical
e, por fim, assistiram a uma animação bastante divertida da história.
Após o estudo da obra de Simms Taback, os estudantes desenharam adereços que utilizaram
durante a encenação aos colegas do Infantil 5 embalados por uma senhora nada convencional que
engoliu não somente uma mosca, mas também uma aranha, um pássaro e outros bichos!

Assim, após esse processo, foram capazes de, ao seu modo, fazer reflexões acerca da obra. Além da
chance de apresentar um musical para outra série, prepararam convites aos colegas expectadores
fazendo desse momento um desejo de boas-vindas aos futuros estudantes do 1º ano!
Teacher Nathalia Guerra
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ENSINO FUNDAMENTAL I - INGLÊS

V

Green Eggs And Ham
a presentation in English

ocê por um acaso já disse que não gosta de comer certo alimento, mesmo sem
nunca o ter experimentado antes? Bom, se
esse for o seu caso, há um personagem dos livros do autor americano Dr. Seuss que pode lhe
convencer a de fato experimentar coisas antes
de dizer que não gosta.

Esse personagem é o Sam-I-Am, de uma das
famosas histórias de Dr. Seuss, pseudônimo de
Theodor Seuss Geisel. A história Green Eggs and
Ham faz parte do projeto coletivo de Inglês do
2º ano.
O enredo é sobre um
personagem que diz
não gostar de ovos
verdes com presunto,
mesmo que nunca
tenha
experimentado. Sam-I-Am, o
outro
personagem
principal da história,
sabe que esse prato é delicioso e, por
essa razão, tenta, de
todas as maneiras
possíveis e inimagináveis, fazer com
que o outro personagem o experimente. Nós,
leitores passamos por diálogos intensos e engraçadíssimos entre os dois personagens - um
oferecendo o prato de ovos verdes incessantemente e o outro o recusando encarecidamente. Claro que seu desfecho não poderia ser diferente: Sam-I-Am, depois de muito
insistir, consegue convencer, pelo cansaço,
o outro personagem a provar o prato e que,
supreendentemente adora, dizendo que o
comeria em qualquer lugar, de qualquer forma
e termina agradecendo por ter sido apresentado a algo tão gostoso.

escolha de palavras e realmente muito didática.
Isso por conta das ilustrações que o autor faz elas são muito representativas do texto que as
acompanha.
Aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental foi apresentada essa narrativa como parte
do projeto coletivo que envolveu fazer uma
apresentação da história em forma de jogral.
Essa apresentação foi para o público interno do
Colégio – os colegas do Infantil 4 da Educação
Infantil.
Ao longo do trabalho, os estudantes conheceram a história
Green Eggs and Ham,
ouviram sua leitura a
partir de falantes nativos e a assistiram
em versão animada,
desenho clássico de
1973.
Após conhecerem o
enredo e personagens principais da
história,
entraram
em
contato
com
o roteiro, um diálogo entre os dois personagens principais, que é a base para a
apresentação. Os estudantes conheceram
suas falas, para assim se apropriarem desse
texto, além dos gestos que acompanharam
algumas delas.
As apresentações foram realizadas e filmadas
para serem disponibilizadas às famílias no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Esse projeto é muito querido pelos estudantes
devido à construção de uma relação afetiva com
a história e às atividades lúdicas, significativas
Por ser uma típica história de Dr. Seuss, há uma e contextualizadas que são propostas durante
diversidade de situações divertidas em Inglês, as aulas. Muitos estudantes acabam lembrando
rica em sonoridade, repleta de perspicácia na as falas da apresentação por anos seguintes! *
Teacher Denise Kobara Bais
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ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO

MY LIFE MY BEING

E

AUTOBIOGRAFIA
por Ana Luiza Kakuda - 6º ano A

u nasci no dia 09/11/2004, às 11h40 da manhã. Meu nome é Ana Luiza
Kuchiniski Kakuda, tenho onze anos e moro em São Caetano do Sul, SP.

Moro com os meus pais, Andrea e Sandro, que são dois professores. Ainda
tenho minha bisavó que tem oitenta e seis anos e é japonesa.
Em 2005, fui batizada em 25 de fevereiro e, neste mesmo ano, comecei a
andar, três dias antes do meu aniversário de um ano.
No ano seguinte entrei no Consa, no Infantil 2, junto com o Nicolas, o Luís,
a Marcela e o Luigi.

Em 2008, viajei para Florianópolis - SC sozinha, a fim de visitar a minha
família por parte de mãe.
No ano de 2009, iniciei o Fundamental I, foi uma experiência muito diferente, começamos a ter notas de classe, conheci novas pessoas, como a
Larissa, a Melissa e a Sofia, todas ainda estudam comigo.
Quando viajei para Caldas Novas, em 2011, descobri que tenho muito
medo de pedalinhos, mas foi uma viagem incrível, acho que nunca me diverti tanto.
Em 2013 fiz minha primeira comunhão, com uma preparação de dois anos,
e me despedi da minha melhor amiga, Amanda, que foi para Cotia.
Espero que o sétimo, o oitavo, o nono e o Médio sejam mais fáceis, pois
o sexto ano está começando a complicar. Sei que é muito precoce, mas já
penso no meu vestibular. Acho que vou bem, porque todos dizem que sou
uma boa aluna, vou fazer uma faculdade pública lá em Florianópolis, onde
toda a família da minha mãe mora.
Ainda tenho muito o que contar, minha vida só está começando, então,
caro leitor, aproveite sua vida ao máximo, cada segundo dela, pois o tempo
passa voando. *
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ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO

SAINDO DE CASA

Relato de memórias a partir de fotografia

T

por Juliana Santos - 6º ano A

enho certeza de que esse foi o dia mais triste e mais feliz da minha vida. Era bem ensolarado,
começo de dezembro, faltando um pouco mais de um mês para me mudar para São Paulo,
onde vivo hoje.

Ainda morava em Fortaleza, minha terra natal, naquele lindo condomínio imenso, com
piscina, parquinho, deck e campo. Era um paraíso! Aquele era o dia da minha despedida,
havia convidado toda a minha turma do colégio e do condomínio.

Minhas amigas Lala, Laura, Manu, Manuella, Leti, Letícia, Thata e
Thaís, foram para minha casa mais cedo para me ajudar nos
preparativos finais da festa. O resto do pessoal só chegou às
16h, como estava combinado. Entramos na piscina e, em
menos de um segundo, formavam-se várias minis ondas
Tenho
na água.
Umas 19h saímos da piscina e começamos a brincar de
polícia e ladrão, que é nossa brincadeira favorita. Às 21h
foi o momento mais difícil da minha vida. Era hora de fazer o
discurso de despedida!

certeza
de q
esse foi
o dia m ue
triste e
ais
mais fe
liz da
minha
vida.

Lágrimas para todos os lados, beijos, abraços e presentes. Até às
23h todos se foram e a festa acabou. E isso indicava a minha partida... *
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ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO
MINHA AUTOBIOGRAFIA
por Manuela Pupp - 6º ano D

E

u me chamo Manuela Pupp Abada. Nasci em 09/06/2005,
em São Paulo, no Hospital Santa Catarina, em uma família
de classe média. Éramos eu, meu pai, minha mãe, minha
irmã (por parte de pai) e a cachorra do meu pai, a Onda.

Era a segunda filha, porém já tinha muitos primos. Cheguei
a morar com dois deles na casa da minha avó, Piera e Lucca.
Só saí da casa de minha avó quando a minha mãe engravidou do meu irmão Felipe. Viemos morar no apartamento em
que vivemos até hoje. Quando meu irmão nasceu, eu tinha
um ano e onze meses. Éramos dois bebês, na verdade, e por
isso nunca tive ciúme dele e sempre nos demos bem. Nessa
época, estudávamos no Colégio Maria Montessori.
Sempre fomos uma família que gosta muito de viajar. Meu pai
adora aventuras e minha mãe também, então eu e meu irmão
aprendemos com eles. Por causa disso, já conhecemos muitos
lugares diferentes. Fomos desde São Roque até Havaí. O que
gosto mesmo é de viajar e de preferência em boa companhia.
Minha avó paterna e minha tia moram na Califórnia e meus
avós maternos são meus vizinhos no Bairro. Todos são imigrantes ou filhos de. De verdade? Minha família é uma “mistureba”. Tem italianos, poloneses, austríacos, iraquianos e espanhóis.
Sou uma menina que gosta de música e arte. Faço aula de
dança e comecei a fazer aula de teatro no grupo infantil Celia
Helena. Lá, faço interpretação, aula de circo, artes e brincadeiras. Não sei ainda se vou ser atriz, mas estou adorando essas
aulas.
Por enquanto, sou só uma estudante do 6º ano do Colégio
Consa que ama Matemática, Português e Artes, conhecendo
novos amigos que espero levar para a vida toda. E é aqui no
Consa que tenho bons momentos. Tive e tenho momentos e
histórias engraçadas, viagens inesquecíveis e professores que
marcaram a minha infância. *
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ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO

MEU PRIMEIRO SHOW
Autobiografia por Sofia Godoi - 6º ano B

M

eu nome é Sofia Oliveira Godoi e eu nasci no dia 26 de julho de 2005.
Eu nasci depois das 6 horas da tarde e fui batizada em 2005, no mês
de novembro.

Meu pai nasceu em 1968, a minha mãe no dia 10 de julho de 1971 e meu
irmão no dia 12 de setembro de 2007, quando eu tinha dois anos.
Quando eu entrei na escola, conheci as minhas melhores amigas, que são:
a Melissa, a Gabriela, a Flávia e a Giovanna. Meu amigo é super legal, ele se
chama Matheus.
Em 2012, fui para a Disney e fiquei em um hotel chamado Liki-Tiki,  no quarto
desse hotel há uma cozinha. Em 2014, fui novamente para a Disney e fui para
o mundo de Harry Potter, minha série favorita.
Mas em 2014, eu cortei a testa na escola, no dia do aniversário da minha
amiga, e tive que levar 15 pontos.

Em 2015, encerrei o Fundamental I e fiz uma viagem incrível para o Rio de
Janeiro, no dia do aniversário em que eu completei 10 anos. E no final do ano,
meu tio se casou pela 2° vez!
Em 2016, eu completei 11 anos e comecei o Fundamental II com a melhor
professora de Língua Portuguesa do mundo! Planejo ir para Porto Seguro no
meu aniversário e vou no show da banda chamada Marron 5, e vai ser o meu
1° show da vida!
Além de estudar, faço aula de violão, de futebol, de inglês e de ballet. O que
eu mais gosto de fazer é a aula de futebol, porque eu adoro correr.
Minha vida mal começou, tenho muitas noites para dormir e muito chão pela
frente! *
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ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO

A DESCOBERTA DO FIGO DA ÍNDIA

Relato a partir de entrevista por Beatrice Baptistella - 6º ano D e Letizia Baptistella - 6º ano E

N

uma tarde, nossa avó Marlene, de 71 anos, loira, baixinha, sempre com
frio e simpática, me contou uma história que se lembrava. Era assim:

Quando ela era pequena, com mais ou menos a nossa idade, 11 anos, ouviu
falar que o figo da Índia era uma fruta muito boa e docinha, pensamos: como
uma fruta com esse nome pode ser boa?

Em um dia bonito, de Sol, céu azul e sem nuvem, minha avó andava na rua,
naquela época não era perigoso andar sozinha na rua, deu uma olhada na
plantação do vizinho e viu que havia a fruta figo da Índia e que já estava bem
amarelinha no cacto... sim, ela nascia no cacto. Estava pronta para comer,
então resolveu pegar uma. Quando tocou na fruta sua mão ficou cheia de
espinhos!
Voltou para casa correndo e, quando chegou, sua mãe tirou todos os
espinhos da mão e ela levou uma bronca! Nunca pensei que minha avó faria
isso!
O que mais me chamou atenção foi que ela me disse que o figo da Índia
nem é tão bom assim, ele tem a consistência gelatinosa e hoje já vem sem
espinhos.
Adoramos essa experiência de entrevistar alguém para escrever sua vida, foi
bem legal. *
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ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO
RELEVO TERRESTRE: FORÇAS INTERNAS E EXTERNAS

Por meio da construção de maquetes, o estudante consegue trabalhar a inteligência espacial.

C

om o objetivo de construir um conhecimento significativo e, ao mesmo tempo,
expressá-lo nas aulas de Geografia, os
estudantes do 6º ano construíram maquetes e
realizaram apresentação oral sobre seu trabalho.
O conteúdo estudado foi o relevo da superfície
terrestre e, após estudos realizados a partir da
discussão de documentários, imagens e textos,
os estudantes foram divididos em grupos e
confeccionaram maquetes sobre temas relacionados à gênese e transformação do relevo.

Nesse trabalho, todos participaram.
Aprendemos várias coisas como,
por exemplo, as camadas da Terra
e seus materiais. Gostamos muito dessa
proposta e damos cinco estrelas para ela.
As apresentações dos colegas foram
bem detalhadas e claras para nós,
todos se saíram muito bem.”
Giovanna A. Pantaleoni, Helena C. Graeff,
Murilo B. Passos, Rafael G. Faria – 6º ano B
A confecção das maquetes colocou os estudantes
em contato direto com a espacialidade dos
temas estudados que deixaram de ser abstratos
e distantes da compreensão, tornaram-se significativos na medida em que cada estudante vivia
a experiência de manipular o espaço físico, ainda
que de forma simulada, tornando-se sujeito da
sua aprendizagem. Assim, estimulou-se o desenvolvimento de saberes geográficos, a consciência espacial, autonomia e atitudes necessárias ao
trabalho em grupos. *
Professora Rosiane da Silva Mateus

Achamos que o trabalho
em grupo foi bom e gostaríamos
de realizá-lo novamente.
Aprendemos que existem diferentes tipos de rochas, o processo
de erosão, planalto, depressão...
e a trabalhar em grupo.
Ana Luiza K. Kakuda, Júlia B. El-Tawil, Juliana
A. Santos, Guilherme D. Prata, Lucas Gimenes
- 6º ano A
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ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO - INGLÊS
ADIVINHAS EM INGLÊS

De maneira divertida, a atividade estimulou os estudantes do 6º ano quanto à produção de textos e
nomeação de ambientes diversos, em Inglês.

N

o 2º trimestre, os estudantes do 6º ano produziram adivinhas (riddles)
chamadas “GUESS WHERE?”, nas quais descreveram um espaço do Colégio para que os colegas de sala decifrassem.

Durante o processo, estudaram a importância das imagens em textos descritivos
e incluíram em seus trabalhos a foto do espaço descrito. Aprenderam que
as imagens podem complementar, contradizer ou ilustrar um texto. Também
aprenderam que as imagens, dependendo do contexto onde aparecem, podem
ser mais importantes que o próprio texto.
Além de ampliarem ainda mais suas habilidades de produção escrita e fotográficas
(linguagem não-verbal), aprenderam a nomear e caracterizar ambientes dentro
da escola (school facilities) e de seu bairro (neighborhood) e a articular linguagem
para descrever o que há e o que podemos fazer nesses lugares.

Na fase de fechamento do projeto e usando os conhecimentos aprendidos em
todo o processo, os estudantes trouxeram uma foto de uma grande cidade e
escreveram um texto com a descrição do local. E foram desafiados a descobrir
os lugares misteriosos das adivinhas uns dos outros, claro!*
Professora Miriam Cavalli Machado

revista do consa
2016

35

ENSINO FUNDAMENTAL II - 7º ANO
CONTOS DE TERROR

Durante as aulas de Língua Portuguesa, os estudantes do 7º ano leram contos de terror e realizaram
a leitura do clássico “Histórias Extraordinárias” de Edgar Allan Poe. Com base nas leituras, nas
partilhas e análises e, em uma das cenas do filme “O Labirinto do Fauno”, os estudantes deram voz à
criatividade e produziram seus contos.

H

Os desafios de Peter
por Isabela Souza Silva - 7º ano B

á muito tempo, um menino chamado Peter, foi
morar em um grande castelo junto com sua importante e rica família.

No terceiro mês que estava morando no castelo, descobriu uma biblioteca onde existia um livro que contava
sobre um menino que tinha que completar desafios
para ser nomeado um bom guerreiro.
Ao longo do tempo, percebeu que esse livro
falava sobre ele, ele mesmo, Peter!
Ficou muito curioso e resolveu fazer
esses desafios, já que queria ser nomeado melhor guerreiro medieval.
Queria esse título, pois assim, iria
receber atenção de seus pais, que
não demonstravam carinho pelo
menino, porque eram muito importantes na sociedade antiga, e
tinham que trabalhar muito.

Ele tinha muitos desafios, mas o
mais tenso era o penúltimo, no qual
ia pegar uma espada e um escudo para
o último desafio, mas ele teria que
resistir as tentações de um monstro
que não tinha os olhos no rosto,
quando o mostro queria ele pegava
os olhos de um prato e colocava em
sua mão para ver. Peter tinha um tempo marcado para pegar os itens.
A noite foi longa, Peter não conseguia dormir.
Quando o dia amanheceu, Peter já estava acordado, se
preparando para o desafio. Sua mãe entrou no quarto
para lhe dar “tchau”, mas ela não esperava vê-lo acordado:
- Bom dia filho! O que está fazendo acordado a essa
hora?
- Bo, bo, bom dia mãe! – Disse Peter gaguejando. – Eu
vou passear! É isso, vou passear!
- Ah, ok filho! Cuidado e bom dia!

36

Depois que sua mãe saiu, Peter foi correndo
para um lugar silencioso, onde não havia ninguém. Lá ele fez o desenho de uma porta, a qual
se transformou em um portal, assim ele entrou
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em um corredor bem longo e escuro, deixou uma
ampulheta contando o tempo, precisava voltar em
quinze minutos, pois esse era o tempo que a porta
permaneceria aberta, conforme ele havia lido no livro.
Andando, viu ouro, mas sabia que era arriscado pegar.
Foi direto para as câmaras, onde ia pegar o escudo e a
espada.
Pegou uma chave, que conseguira
na sua última prova, tinha que
escolher uma das três câmaras.
Olhou, analisou e viu que em uma
delas havia o símbolo do livro, nesse
momento não teve dúvida escolheu essa, e estava lá dentro a espada e o escudo. Ele escolheu a
câmara certa!
Quando estava em direção à
saída, não resistiu ao ouro. Foi
pegando e guardando no bolso,
enquanto isso, aquele mostro defeituoso, feio, foi colocando seus olhos
na mão.
Quando Peter viu o mostro saiu
correndo, desesperadamente por
aquele escuro corredor.
A porta começou a se fechar, o
tempo estava acabando, e o mostro se aproximando.
A porta se fechou completamente, rapidamente Peter
desenhou outra porta, ela se abriu. O mostro estava
cada vez mais perto dele.
Em questão de segundos, o monstro estava do lado do
menino, mas com a sua agilidade, Peter conseguiu sair
a salvo!
Com o ouro que pegou no caminho, Peter pediu para
seu pai distribuir alimento para todos os necessitados
do reino, e com isso os pais do menino deram mais
atenção a ele, por reconhecerem seu bom coração e
lamentaram todas as vezes que ficaram longe dele.
Na mesma semana que Peter fez essa prova, foi reconhecido um dos melhores guerreiros. Tão pequeno, mas
com uma importância tão grande...

ENSINO FUNDAMENTAL II - 7º ANO

No Inah e o Monstro Cego

M

por Camila Gerbasi Lino Silva - 7º ano A

eu nome é Inah. Meus pais são magos e essa
é a história de como descobri meus poderes.
Fazia muito tempo que eu não falava com
ninguém. Eu não sabia, mas era porque meus pais
não queriam que eu, acidentalmente, descobrisse
meus poderes na frente de meus amigos. Na época,
eu não sabia do lado mágico da nossa família. Bem,
não até a visita da fada.
Vivíamos numa casa pequena, no interior de Iowa,
Estados Unidos. Estava um dia calmo, meus pais haviam saído para trabalhar, mas o café da manhã ainda
estava na mesa, intocado.
“Estranho”, pensei. Voltei
para o meu quarto, pois estava sem fome. Troquei-me
e ela apareceu. Suas asas
eram longas, brilhantes, e
pareciam feitas de vidro.
Usava um vestido longo,
azul e reluzente. A varinha
de condão, comprida, cintilava conforme a fada se
movia. Ela me disse:
– Olá, Inah! Já está pronta
para partir?
– Quem é você? Partir para
onde? – o clarão repentino
de sua chegada me cegara,
e só conseguia ver uma forma indistinta voando na minha frente.
– Oh não! Seus pais não te contaram? – ela parecia
realmente ofendida – Você é uma maga, Inah. E a
mais poderosa de vários séculos. Mas seus pais deveriam ter te treinado corretamente... Acho que você
terá que descobrir seus poderes na missão!
– Maga? Eu? Missão? Afinal, quem é você?
– Muitas perguntas para pouco tempo. Temos que ir,
mas já que você insiste... – a fada suspirou – Sou sua
fada madrinha, Inah. E, agora, vamos para a Floresta
Maldita realizar sua missão!

fada – Apesar de ser realmente cego, sua audição é
sobrenatural. Tome. – e, me entregando um colar,
disse – Se precisar de ajuda, quebre a corrente do
colar. Espero que tenha comido seu café da manhã!
– O que o café da manhã tem a ver com isso? Ei,
espere! – sem responder, e com um clarão, a fada
sumiu.
A floresta agora adormecia sob um breu profundo.
Entrei na caverna e, imediatamente, me espantei.
Apesar das estalactites, aquele era o lugar mais ricamente decorado em que já estive.
Muitos lustres iluminavam o
lugar. Sofás e móveis no estilo vitoriano destacavam-se
pela ornamentação em dourado. Quadros belíssimos e
raros decoravam as paredes
de pedra. Mas o mais impressionante era a enorme mesa
no centro, com um suculento
banquete. Havia muitas cadeiras, porém todas estavam
vazias, com exceção da cadeira da ponta. Nela, havia o
ser mais horrendo que já vira.
A cabeça era careca, e a pele,
a mais branca e fina que já
tinha visto. As mãos ensopadas de sangue tinham unhas longas e sujas. As orelhas eram pontudas e finas. A boca era fina, os olhos
leitosos indicavam que o monstro era cego. Neles, a
minha imagem caminhando até a mesa me assombrava, refletida como em um espelho.

– Bem vinda, Inah. – sussurrou uma voz lenta e cortante, que parecia esperar minha chegada - me
parece que não sabe o que veio fazer aqui! Tsc, tsc!
Kyla sempre foi muito tola, escondendo dos novatos
seus destinos! Muitas almas já foram devoradas por
causa dela. Aposto que o Monstro Cego adoraria deEla balançou a varinha e, de repente, estávamos numa vorar a sua. Sua aura é forte, assim como sua alma.
floresta. Era óbvio que estava de noite, mas a floresta
era tão densa que não se via a Lua. A única luz vinha Estremeci. Minha alma devorada? Não, muito obrigada!
da fada, que parecia bem nervosa.
– Melhor nos apressarmos! Há vários monstros que
perambulam por aí à noite.
Seguimos durante um longo tempo por um caminho
sinuoso, que nos conduziu até uma caverna.
– Esta é a caverna do Monstro Cego. – sussurrou a

– Que tal irmos direto a parte em que você me explica
o que eu tenho que fazer aqui, senhor... Ahn... Qual é
seu nome? – perguntei, tentando parecer confiante.
Por dentro, tremia de medo.
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A voz soltou uma risada fria como o inverno em seu mesa de centro e todos os outros móveis iam evapoauge.
rando em uma névoa vermelha, que ia em direção
ao monstro. Enquanto meu medo crescia, a névoa
– Garota corajosa. Apesar de seus medos, ainda ten- começava a se dissipar e o Monstro Cego, a se levanta se sentir confiante. Muitos fogem quando ouvem tar. Com um rugido, correu até minha direção. Sem
minha voz, mas você ficou. Merece saber meu nome. saber o que fazer, desesperada, arranquei o colar
Sou Gorgon, porta-voz do Monstro Cego e guardião do meu pescoço, quebrando a corrente. Minha fada
de sua caverna - disse, aumentando seu tom de voz madrinha surgiu e gritei por ajuda. Ela invocou várias
de modo que soasse imponente.
fadinhas, que distraíram o monstro.
– Está bem, Gorgon, mas acho melhor parar de enrolar. Afinal, sou a mais poderosa maga de vários – Elas não vão aguentar muito tempo! – gritou,
séculos ou não? – falei, ganhando mais confiança à parecendo igualmente nervosa – Tire a estátua do
medida que me acostumava com aquele ambiente saquinho!
macabro, porém majestoso.
Abri a sacola, e de lá tirei uma pequena estátua semeGorgon riu novamente.
lhante ao monstro. Coloquei-a no chão e senti o poder
– Ah, Inah, você me diverte. Se for audaciosa o su- fluir sobre os meus dedos. De repente, meus sentidos
ficiente, coma algo da mesa. Desperte o Monstro se tornaram mais aguçados. Tinha, agora, noção de
Cego, e lute contra ele. Sou a essência e a alma do tudo o que acontecia à minha volta. Concentrei-me
monstro, mas minha voz é tão forte que ecoa por to- muito, e imaginei um guerreiro enorme com cabeça
dos os cantos dessa caverna.
de falcão na minha frente. Imediatamente, ele se materializou, cortou o Monstro Cego pela metade e volCerrei os punhos, de raiva. “Acho que é exatamente tou a ser uma estátua. Assim como meus sentidos
isso que eu vou fazer, senhor ego”.
se aguçaram, repentinamente voltaram ao normal.
Comecei a sentir os meus olhos pesarem e, antes de
– De qualquer maneira, não é para isso que você está desmaiar, a única coisa que ouvi foi a inconfundível
aqui, por isso não se precipite. Antes de qualquer voz de Gorgon, berrando de ódio e sofrimento.
coisa, pegue a chave dourada que está na sua frente.
Vê aquele móvel no canto? – Gorgon referia-se a uma Acordei com Kyla dançando de alegria do meu lado.
pequena bancada vermelha, com três gavetas, todas Sentei-me e descobri que estava em casa. Meus pais
lacradas por fechaduras – Bem, você precisa achar a estavam conversando na sala. A fada, percebendo
fechadura correta e utilizar a chave para abri-la. Nela, que eu havia acordado e, dando um sorriso de orelha
encontrará um saquinho de veludo, que contém o à orelha, disse:
elemento-chave para desencadear o seu poder. Você
saberá o momento certo de usá-lo, sei disso. Boa – Você descobriu seu poder! Parabéns! É uma invocasorte. – disse as últimas palavras em um tom irônico, dora! É o caminho mais difícil, porém eu o considero
antes de calar-se.
o melhor! Vai para a academia amanhã!
– Estou bem, Kyla. Obrigada por perguntar. – resCada passo meu ecoava mais fortemente, e o medo munguei ainda atordoada pelo o que acontecera –
voltava aos poucos. A ideia de ficar sozinha em um Academia do quê?
ambiente grande e rochoso com um monstro não me – De magos, oras!
agradava, mas eu não tinha escolha. Peguei a chave
e olhei para o móvel. Para a minha surpresa, eu sabia Bem, hoje eu estudo com as minhas amigas Liz e
qual era a gaveta certa. Aproximei-me da bancada e Emma na Academia de Magos. Estou me
destranquei a gaveta da esquerda. Ela se abriu, re- acostumando com a magia, que faz
velando um saquinho de veludo, conforme Gorgon parte da minha vida agora. *
havia descrito.
Eu me preparava para sair da caverna, quando minha
barriga começou a roncar. Muito. Eu não comera o
café da manhã e agora estava morrendo de fome.
“Danação! Era por isso que Kyla me avisou sobre
o café da manhã!”, pensei. Eu sabia que não devia,
mas, sem olhar, comi uma cereja vermelha e suculenta. Quando abri os olhos, vi que uma névoa vermelha começava a surgir e envolver o Monstro Cego.
À medida que a névoa tomava conta do monstro,
os móveis iam desaparecendo. Os quadros, sofás, a
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GÊNERO REPORTAGEM

Durante o 2º trimestre, os estudantes do 7º ano realizaram entrevistas, questionando a opinião das pessoas sobre a máfia das merendas e, como resultado, produziram uma reportagem.

EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA!

O CASO DAS
MERENDAS
entenda por que e como foram
as manifestações e sua resolução

Estudantes de escolas e faculdades estaduais se manifestam pelo direito de merenda
decente e exigem as assinaturas para C.P.I da merenda
Por Gabriela Busch, Isabela Vilela, Felipe de Luca e Wagner Braz - 7º ano C
Desde o fim do ano de 2015, estudantes de
escolas estaduais vêm sendo afetados pela falta
de merenda. Isso porque o governo não está
utilizando a verba destinada à merenda de
forma adequada, usam o dinheiro para benefício
próprio e as escolas não conseguem servir às crianças adequadamente. Esse ato ficou conhecido
como Máfia das Merendas e causou revolta entre alguns estudantes.

Merenda inadequada servida aos alunos.

Foto ilustrativa: High Impact Photography/istock; Alasdair Thomson/istock

Os estudantes, revoltados, ocuparam o Centro
Paula Souza, lugar que administra as escolas e
faculdades técnicas de São Paulo. O estudante
Emerson Mendes, 16, que estuda em uma escola
estadual que não passa por esse problema, apoia
as manifestações, pois já viu crianças sendo
alimentadas somente com alimentos industrializados. “É inaceitável. Está certo.” disse em
entrevista.

Estudantes se manifestando no Centro Paula Souza.
Fonte: sites de internet

revista do consa
2016

39

ENSINO FUNDAMENTAL II - 7º ANO

Antes de desocuparem o local, os estudantes exi- gostariam de integrar essa comissão deveriam
giram assinaturas de deputados para conseguir a participar também, ter orientações para ser um
C.P.I da merenda. Mas nem todos os deputados trabalho bem feito.” Disse Nelma.
aceitaram assinar como mostra o gráfico abaixo:
Por outro lado, o estudante
Emerson Mendes, 16, pensa
que as ocupações foram boas.
“Porque se não for assim não
tem como mudar”, disse. Até
hoje deputados vêm fazendo
reuniões, abertas para mídia, sobre como proceder com o tema.
Essa falta de merenda está afetando muitas crianças de uma
maneira absurda, pois muitas
delas vão para a escola apenas
para se alimentar, o que não
está ocorrendo. Já as ocupações
feitas pelos adolescentes foi
Disponível em <http://www.brasil.elpais.com> Acesso em 10 mai 2016.
uma ótima iniciativa, mas apenas esse movimenA C.P.I investiga a corrupção da Máfia das to não vai solucionar um problema tão grande. *
Merendas e com mais de 50% das assinaturas
ela pôde começar. Mas além da investigação das
autoridades, também há atitudes que a Comunidade Escolar deve tomar. Nelma Danizeth, 42, é
psicóloga e acredita que a Comunidade Escolar
deve fiscalizar a merenda que chega e deixa de
chegar junto aos órgãos competentes. “[...] pra
onde está indo o dinheiro, a verba destinada à
merenda, prestar contas também, porque a escola tem que prestar contas do que ela está recebendo e do que está faltando [...]”, disse em
entrevista.

Eles poderiam formar uma
comissão, os pais dessas crianças
que gostariam de integrar essa
comissão deveriam participar
também, ter orientações para ser
um trabalho bem feito.

Em síntese, os estudantes conseguiram a abertura da C.P.I da merenda, apesar da falta da merenda decente não ter se encerrado totalmente.
Sobre as ocupações, em entrevistas, foram
sugeridas algumas soluções. “Eles poderiam formar uma comissão, os pais dessas crianças que
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Entrevistada: Nelma Danizeth.

ENSINO FUNDAMENTAL II - 7º ANO
O ESTUDO DA GEOGRAFIA

Em Geografia, os estudantes do 7º ano estudaram
a população brasileira e sua distribuição espacial,
por meio da produção de um mapa e sua leitura
e interpretação pela produção textual. Confira o
relato de Júlia Nakamura do 7º ano E.

N

o primeiro trimestre, fizemos um cartaz
sobre a densidade demográfica no território nacional, no qual deveríamos definir
e caracterizar regiões de acordo com a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado.
Com um mapa do livro didático, como material Em minha opinião, esse texto ajudou muito a
de apoio, traçamos, em papel vegetal, o mapa do ampliar o conhecimento, principalmente, porque
Brasil em escala, pintamos
resumiu todo o tema escada uma das regiões “A maior parte da população brasileira se tudado, ajudando-nos a
concentra na faixa litorânea, isso ocorre
criadas e elaboramos a lecompreender melhor, por
por diferentes motivos: o país começou a
genda do mapa.
exemplo, aprendemos que
ser ocupado pelo litoral, nessa área estão
a população brasileira
as maiores cidades do país, onde há
Em minha opinião, foi
está irregularmente dismuito interessante re- mais ofertas de empregos e uma melhor tribuída pelo território,
qualidade de vida, como por exemplo,
alizar essa atividade, pois
que nos principais centros
São Paulo, Rio de Janeiro, onde há uma
aprendemos bastante sourbanos há uma grande
densidade demográfica maior.”
bre a população brasileira
concentração
populae sua distribuição e mecional, que o predomínio
Amanda Balbi Ayres de Camargo, 7º C
lhoramos nosso conhecide atividades primárias
mento sobre mapas e sua
contribui para o vazio demográfico e muitas ouescala. E, ao mesmo tempo, nos divertimos cri- tras coisas. *
ando e elaborando o cartaz.
No segundo trimestre, fizemos uma produção
textual continuando com o tema de distribuição
da população brasileira, na qual tínhamos que
interpretar o mapa que elaboramos para explicar
o assunto representado, para isso identificamos
e justificamos as áreas de vazios e concentrações
populacionais.

Estudante Júlia Nakamura do 7º E
Professora Rosiane da Silva Mateus
“A população brasileira está mal distribuída,
com uma concentração populacional em
áreas do litoral do Nordeste, Sudeste e Sul e
um vazio populacional no interior do país.”
Camila Gerbasi Lino da Silva, 7º ano A
“As áreas com baixa concentração
populacional estão nas regiões Norte
e Centro-Oeste, onde há produção
agrícola, pecuária e extrativista.”
Maria Eduarda Duarte Bartilotti, 7º ano D
“O Brasil é um país muito populoso, porém,
é pouco povoado, e sua população é mal
distribuída pelo seu território.”
Giullia Siqueira Toledo, 7º ano B
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CORDEL

por Ana Beatriz Gabrich Fontes e Nicole Balbi Ayres de Camargo - 8º ano D

MORTA OU VIVA?
CONTA UMA ANTIGA HISTÓRIA:
QUE UMA MOÇA FOI ENTERRADA
A PARTIR DE UM GRANDE ENGANO
SUA VIDA LHE FOI TIRADA
NO DIA DE SEU CASAMENTO
NO CAIXÃO ELA FOI DEIXADA.
NA HORA DE SEU CASAMENTO
UM ATAQUE ELA SOFREU
E CANCELADA FOI A FESTA
SEU IRMÃO PRA LÁ CORREU
AVISAR AOS CONVIDADOS
QUE SUA LINDA IRMÃ MORREU.
A FESTA FOI CANCELADA
ASSIM, MUITO DE REPENTE
O SEU ENTERRO FOI MARCADO
COM A FAMÍLIA PRESENTE
E FOI LÁ, NO MESMO DIA
NO MEIO DE TODA A GENTE.
NA VERDADE, FOI ENGANO
VIVA A MENINA ESTAVA
TINHA UMA GRAVE DOENÇA
NEM SINAIS DE VIDA DAVA
ISSO, NINGUÉM PERCEBEU
PORQUE MORTA APARENTAVA.
MAS COM O PASSAR DO TEMPO
SEU MARIDO ENLOUQUECEU
SONHOS ELE ESTAVA TENDO
EM QUE ELA APARECEU
ESTAVAM TODOS ERRADOS
SOBRE O TEMPO QUE ELA VIVEU.
ERA VERDADE, SEU AMADO,
SOBRE TUDO ELE SABIA
LÁ NO CAIXÃO ELA ACORDOU
SEM SABER O QUE FARIA
E LÁ DENTRO, ESTAVA PRESA
NENHUMA SAÍDA HAVERIA. *
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PROJETO CANTINO DE MINAS

Nas aulas de História, os estudantres tiveram a oportunidade de aprender a vivenciar a cultura de uma
das tradições brasileiras: Minas Gerais.

Ser Mineiro

Carlos Drummond de Andrade

(...)
Ser Mineiro é dizer “uai”, é ser diferente,
é ter marca registrada,
é ter história.
Ser Mineiro é ter simplicidade e pureza,
humildade e modéstia,
coragem e bravura,
fidalguia e elegância.
Ser Mineiro é ver o nascer do Sol
e o brilhar da Lua,
é ouvir o canto dos pássaros
e o mugir do gado,
é sentir o despertar do tempo
e o amanhecer da vida.
Ser Mineiro é ser religioso e conservador,
é cultivar as letras e artes,
é ser poeta e literato,
é gostar de política e amar a liberdade,
é viver nas montanhas,
é ter vida interior,
é ser gente.
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N

Lá, fizemos um trabalho conjunto de História
e Geografia. Em História, analisamos o barroco
mineiro, o Ciclo do Ouro, e outros aspectos que
fizeram parte da formação do Estado de Minas
Gerais. Em Geografia, analisamos o clima, as
diferentes vegetações, o relevo e outros aspecNas aulas de história tivemos diversas apresen- tos naturais observados no trajeto de São Paulo
tações sobre como seria o trabalho de Minas até Minas Gerais.
Gerais. A professora mostrou slides
Algum tempo depois da viagem
com fotos das minas, pratos
Após termos
típicos mineiros e várias
e da conclusão dos estudos
finalizado
as
atividades
outras coisas que veríasobre Minas, fizemos o
sobre
Minas
Gerais,
percebemos
Cantinho de Minas, um
mos durante o estudo do
meio.
espaço onde foram exo quanto este Estado é rico
postos todos os nossos
culturalmente e historicamente e
Fizemos vários trabaque temos que preservá-lo para que trabalhos sobre Minas
lhos relacionados à MiGerais.
não
seja
esquecido.
nas Gerais como painéis
sobre as cidades históricas
Lá, começamos com a fala
Leonardo e Miguel - 8º ano
dos professores e da orientadomineiras, um cardápio, baseado
na culinária mineira, feito na aula de
ra explicando o que faríamos. Vários
Ciências, folders informativos, painéis sobre o familiares participaram da reunião e viram a exbarroco mineiro, cartazes sobre o rompimento posição dos trabalhos, na qual os estudantes fida barragem de rejeitos em Mariana, maquetes zeram o papel de guia.
e um vídeo com fotos, também sobre o barroco.
Resumindo, gostamos muito das experiências
Em abril, fizemos um Estudo do Meio para Mi- de realizar esse trabalho e realmente recomennas Gerais, fomos para Tiradentes, Ouro Preto, damos o projeto para os 8ºs anos dos próximos
Mariana etc. Para fazermos os estudos, visitamos anos. *
a Mina da Passagem, o Museu da Inconfidência,
além de diversas igrejas com traços barrocos e Rodrigo Bassi Guerreiro, José Lucas dos Santos
outros locais interessantes.
Bermudes e Bárbara R. Huang – 8º ano B
o decorrer do 1º trimestre do 8º ano, fizemos diversos trabalhos e atividades relacionados à Minas Gerais. Esse trabalho
foi dividido em três momentos: os trabalhos em
sala, o estudo do meio e o Cantinho de Minas.

44

revista do consa
2016

ENSINO FUNDAMENTAL II - 9º ANO
COMO SE APRENDE HISTÓRIA NO CONSA

Estratégias alternativas, que complementam o ensino teórico, ajudam a fimar o conhecimento adquirido
pelos estudantes.

E

studar torna-se cada vez mais complexo, as narrativa sobre a Revolução Russa, dividindo o
informações aumentaram, os caminhos para texto em diferentes partes que, mais tarde, foi
encontrar as informações se multiplicaram transformada em uma história em quadrinhos.
e as possibilidades que o mundo contemporâneo nos oferece são muito atraentes. Diante de A produção final do trabalho foi realmente estodos esses desafios, a escola, como Instituição petacular, foram surpreendentes os desenhos
de ensino e aprendizagem, precisa se refazer, re- produzidos, que sistematizaram ideias, penpensar suas práticas,
samentos, críticas, se“O trabalho foi dividido em diferentes partes:
formular novas meleção de informações
capa do trabalho, introdução, dedicatória,
todologias de ensino
importantes,
elaboo passo a passo da Revolução Russa:
e aprendizado.
ração de sínteses do
Rússia czarista, Domingo Sangrento,
conteúdo estudado,
Revolução de Fevereiro, Revolução de Outubro,
Como então explicar guerra civil e ditadura Stalinista e considerações finais. capacidade de ordepara os estudantes Esse trabalho incentivou os estudantes a aprenderem nar os acontecimensobre a Revolução Russa de forma diferente
do 9º ano o que foi a
tos cronologicamente,
e
divertida,
fazendo
que
todos
se
empenhassem
Revolução Russa? Ou
mas, o que mais enpara apresentar um excelente trabalho”.
melhor, a Revolução
cantou foi a surpresa
Socialista
Russa?
que os estudantes
Pricila Jreij - 9º ano A e Lucas Caramuro - 9º ano D
Qual a importância de
tiveram ao se recocompreender um assunto que, aparentemente, nhecerem capazes de produzir conteúdos tão
ficou para um passado tão remoto, distante?
significativos.
Para garantir o interesse dos estudantes, partimos da seguinte questão: o que é comunismo? E
socialismo? Em que socialismo, comunismo são
diferentes do capitalismo? Esses questionamentos permitiram iniciar um debate profundo, que
serviu como chave de análise para compreender
os acontecimentos que sucederam à Revolução
Russa, não é possível, por exemplo, entender o
nazismo e o fascismo sem descortinar as disputas políticas entre capitalistas e comunistas.

Nesse contexto, o assunto foi introduzido, os estudantes fizeram resumos sobre o tema, criaram
uma linha do tempo para reconhecerem as diversas etapas da Revolução Russa e, para concluírem
seus estudos foi proposto que escrevessem uma

Ody Furtado Gonçalves - Professor de História
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QUEM CONTA UM CONTO...

Os estudantes do 9º ano estudaram, em Língua Portuguesa, o gênero narrativo conto. Para tanto,
refletiram sobre os elementos fundamentais da narrativa, as diferenças entre o discurso direto e o
indireto, os tipos diversos de narrador e a importância da focalização textual.
Como forma de aplicar todo esse conteúdo, a produção textual não poderia ser diferente: os estudantes elaboraram, individualmente, um conto, cuja feitura compreendeu cinco etapas: o planejamento da história; a primeira versão narrativa, corrigida em pares na sala de aula; a segunda
versão, analisada pela revisora do Colégio; a terceira versão, ainda analisada por mim; e, por último,
a versão final.
Confira, agora, algumas das narrativas de suspense escritas pelos estudantes!
Jaqueline Padovani - Professora de Língua Portuguesa
Bruno, curioso, decidiu seguir as vozes, quando viu
dois homens colocando objetos valiosos do museu
na sacola. Eles eram ladrões.
odos os alunos da turma do 6º ano estavam em “Vou ligar para a polícia!”, pensou Bruno.
um passeio escolar, em um museu. Depois de
visitarem todas as salas daquele lugar, a profes- Ele pegou o celular e ligou:
sora começou a organizar os estudantes para irem - Polícia! Venha para o museu, por favor! Tem dois
embora. Bruno, no entanto, um aluno muito inter- homens roubando joias aqui! – disse Bruno, baixinho,
essado na época medieval, distraiu-se enquanto com medo de que os ladrões o ouvissem.
passeava pela sala dos guerreiros templários, ficando
para trás.
O menino iria se esconder em algum lugar para que
os ladrões não o vissem, mas, sem querer, derrubou
Todos já estavam entrando no ônibus para voltarem um vaso no chão. Ele saiu correndo.
para casa, exceto Bruno. Ninguém se deu conta de - Tem alguém aqui, Jeferson! – disse um dos ladões.
que ele não estava lá, então o ônibus partiu.
Eles começaram a procurar pelo menino, até que o
No momento em que os funcionários estavam encontraram:
revisando as salas para fechar o museu, Bruno estava - Eu vou te pegar, moleque! – disse um dos ladrões.
no banheiro. Saindo de lá, ele percebeu que as luzes
Bruno saiu correndo mais uma vez e conseguiu
estavam acesas apenas em alguns pontos.
- Luís! Ricardo! Lucas! – gritou Bruno, chamando pe- despistá-los. Ele se escondeu atrás de uma estátua e
los colegas, mas não houve resposta.
torceu para que a polícia chegasse logo.
- Coloquem as mãos para cima! – ouviu Bruno.
Correu para a saída, mas a porta estava trancada. Eram os policiais. Bruno estava salvo.
Foi nesse momento que Bruno percebeu que estava - Olhem as sacolas! Eles roubaram – disse o menino
sozinho naquele museu assustador.
para os agentes.
- O que eu faço agora? – perguntou Bruno para si - Fique tranquilo, menino. Eles vão ser presos pelo
mesmo.
que fizeram. E quanto a você, garotinho, vamos
levá-lo para casa! – disse o policial.
Pensou em ligar para a sua mãe ou seu pai, mas, como
eles eram ausentes e não se importavam muito com
o filho, não iriam atender.

T

UMA NOITE NO MUSEU
por Karine H. Rizoti - 9º ano B

De repente, ouviu-se um barulho. Ele se assustou.
Bruno ouviu algumas vozes:
- Vamos para a sala de joias, conforme o nosso plano
– disse uma voz grave – Você já pegou a sua sacola?
- Sim, já está tudo pronto – disse outra voz.
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A MORTE NÃO É O FIM
por Gabriela Adm - 9º ano D

E

ra uma noite escura, apesar da lua cheia. Estávamos eu, Isabelle, Makenna, Issac e Kyle,
meu melhor amigo, acampando em uma
pequena floresta de árvores finas e altas, em
Lowrence, Kansas, nos Estados Unidos. Eu, Johnnie, resolvi escrever um diário sobre os fatos
daquela noite e, antes de começarem a lê-los,
quero que saibam que foi tudo real.

- Nossa! A Isa ficou mais de um minuto sem reclamar! – disse Isaac olhando para trás, onde ela
não mais se encontrava. Isabelle!? Haha... Agora
está tentando me assustar?

Houve um breve silêncio até um grito agudo o
romper. Vinha do andar de cima. Corremos pela
escada até lá, quando encontramos marcas de
sangue recentes na parede. Kyle e eu começaEram quase dez horas da noite de uma sexta-fei- mos a enlouquecer; Isabelle não estaria brincanra. Estávamos sentados ao redor de uma foguei- do com a gente daquele jeito. Isaac continuou
ra, em frente a duas barracas:
andando pelo corredor, passando por inúmeras
- Vamos fazer alguma coisa! – exclamou portas de quartos e salas, até parar, de repente, e
Makenna.
dar um grito de susto e terror.
- Humm... Você conhece a lenda do poltergeist
vingativo? – começou Kyle.
Fui até lá com a câmera na mão, a ponto de
- É! Dizem que é um espírito vingativo que as- ver a garota estirada no chão, com os olhos arsombra uma casa aqui perto – disse Isaac, apon- regalados e com metade dos órgãos para fora.
tando para trás de mim – depois daquele morro Olhando pela câmera, no entanto, pude ver certo
alto. Diz a lenda que a família que morava lá foi líquido fosforescente ao seu redor. Era ectoplasmorta por um incêndio, mas o pai foi o único ma! Saímos correndo em direção à sala por onde
que sobreviveu para se vingar de quem queimou havíamos entrado, mas, descendo as escadas,
a casa. Parece que ele mata todos que tentam deparei-me com uma figura quase transparente
entrar naquele lugar.
que sumiu em fração de segundos. Liguei novamente a câmera para procurar a saída, pois o
Apesar de Isabelle e eu discordarmos da ideia, ambiente, de algum modo, ficara mais escuro.
começamos a nos dirigir àquela casa, após os
outros três terem implorado tanto. Subimos o - Mika! – ouvi o berro na voz de Kyle, enquanto
pequeno morro, de onde já avistamos a cons- encontrava o corpo de Makenna pendurado no
trução. Kyle tentava assustar Isabelle, enquanto teto por uma corda.
Isaac o encorajava:
- Vamos! É só entrar e dar uma olhada! Nenhum Nesse intervalo, Isaac achara a saída e chamara“poltergeist” vai nos matar! – zombava ele.
nos. Olhei para Kyle, que chorava desesperadamente, e puxei-o, indo em direção a Isaac,
A casa estava em péssimo estado. Era feita quando a figura monstruosa apareceu logo
apenas de madeira, restante do incêndio, e partes atrás dele. Foi tudo muito rápido! Passamos pela
de cimento, que deixavam a construção ainda de porta, vendo o corpo de um grande amigo na
pé. Makenna abriu a porta da frente, entramos, altura de meus pés. Corremos para o morro. Já
e eu peguei a minha câmera para fazer alguns havíamos nos afastado um pouco, mas, como se
vídeos engraçados de “terror”.
não bastasse, o fantasma apareceu a um metro
- Olha que quadro bizarro, Johnnie! – Kyle me de mim. Parei subitamente, quando ele levantou
chamou.
sua mão; no mesmo segundo, Kyle entrou na
minha frente. Seu corpo caíra sobre mim, e seu
Entrei no quarto em que meu amigo se encon- último suspiro definiu a partida do poltergeist. Eu,
trava, enquanto as meninas e Isaac andavam Johnnie, fui o único sobrevivente daquela noite,
pelo corredor. Isabelle não parava de repetir que mas perdi todos com quem me importava.
deveríamos sair de lá. Voltei para a sala principal.
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ENSINO FUNDAMENTAL II - 9º ANO

A CABANA

E

por Caio Viana Dias - 9º ano A

ra uma tarde de inverno, Lucas e João estavam planejando fazer uma viagem para uma
cabana, que ficava em uma pequena cidade
bem distante, onde seu amigo, Gabriel, morava.

suas coisas nos quartos. Ao acabarem, trancaram
as portas com autorização e foram em direção
à casa de Gabriel, que ficava a apenas quatro
quadras da cabana; por isso, foram a pé.

Gabriel morava em Psiringuina, em uma casa
com seus pais, que, na época de escola, adoravam João e seu irmão, Lucas. Os amigos não se
viam fazia muito tempo, então, quando Gabriel
recebeu a notícia de que
os irmãos iriam viajar para
aquela cidadezinha, ele
saiu aos pulos de alegria.

Chegando à casa de seu amigo, os pais de Gabriel
convidaram João e Lucas para jantarem com eles.
Sem a intenção de parecerem rudes, os irmãos
aceitaram o convite e se divertiram, conversaram
sobre futebol, garotas e
suas novas faculdades.

João e Lucas terminaram
de arrumar suas malas no
dia após darem a notícia.
Os dois, sem muita demora, colocaram as bagagens no carro e partiram
em direção a Psiringuina.
Após duas longas horas dirigindo, Lucas pediu para que João continuasse a viagem em seu lugar. Lucas estava
exausto, mas João, por ser o mais novo, estava
empolgado para chegar e também para poder
dirigir um carro, já que tinha tirado sua carteira
de motorista poucos dias antes.
Após mais duas horas de viagem, os irmãos finalmente chegaram à pequena cidade. Foram direto
para onde iriam ficar, pois já estava anoitecendo.
Chegando à frente da cabana, eles estacionam
o carro, descem, pegam suas malas e vão em
direção à porta. Tocam a campainha, que faz
um barulho amedrontador e, então, esperam,
esperam muito, e nada. Decidem ligar para a
dona da cabana para saber onde ela estava.
Assim que ligam pela quarta vez, eles veem um
carro bem antigo estacionar na frente do local,
de onde uma senhora sai e pede desculpas pela
demora, dizendo que havia ido ao mercado. A
cabana estava em situação semelhante à senhora: ambos estavam velhos, mal acabados e
fedidos.
Passaram-se cerca de quarenta minutos e os
garotos ainda estavam terminando de arrumar
48 revista do consa
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naquela mesma noite.

No final da pequena
“reunião”, João e Lucas
voltaram bêbados para a
cabana e não souberam
se comportar adequadamente. Estavam gritando
e cantando, caíam e levantavam diversas vezes até a velha se irritar,
fazendo com que os
dois fossem mandados
embora
da
cabana

Como seu quarto ficava no segundo andar,
João ficou enfurecido e empurrou a senhora da
escada, fazendo-a cair de nuca no chão da sala,
com muita força. Foi quando João se desesperou com o que tinha feito e pediu ajuda ao seu
irmão mais velho, que, rapidamente, sem tanto
desespero, ligou para uma ambulância dizendo
que a senhora havia caído da escada. Quando a
ambulância chegou, os paramédicos disseram
que era tarde demais para a pobre proprietária
da cabana. João tinha matado uma inocente senhora por culpa do álcool, e a viagem, que tinha
tudo para ser perfeita e divertida, acabou em
tragédia e remorso. *

ENSINO FUNDAMENTAL II - ESPANHOL

La importancia del agua y formas de ahorrarla.

O

s estudantes do 7º ano partilharam e refletiram sobre
a importância da água para o meio ambiente e para a
saúde humana. Além disso, pensaram em formas de
economizar água no dia a dia.
A partir dessas reflexões, eles produziram cartazes para uma
campanha de conscientização sobre a importância da água,
contendo dicas de como economizá-la.
Confira abaixo alguns trabalhos produzidos pelos estudantes.
Thereza Cavalcanti – Professora de Espanhol
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INTEGRAL E SEMI

O

INTEGRAL E SEMI-INTEGRAL NO CONSA

mundo de hoje traz algumas necessidades que os Colégios precisam se adaptar e se adequar a cada ano. A grande
preocupação da maioria dos pais, em relação
ao bem estar de seus filhos, está em proporcionar um ambiente adequado ao desenvolvimento
saudável dos mesmos, pois sabem a importância
de cuidar dos aspectos: emocional, afetivo, físico
e cognitivo do filho, uma vez que, passam longos
períodos exercendo sua profissão.
Oferecemos no Consa, uma Proposta para o
período Integral e Semi-integral, na qual essas
necessidades apresentadas pelas famílias, possam ser atendidas com a atenção, tranquilidade e
segurança esperadas. Os profissionais que fazem
parte da rotina desses estudantes, são preparados para fazer com que o ambiente oferecido
seja o mais semelhante possível ao clima de
afetividade, respeito e acolhida que o estudante
encontra em seu lar.
Nossa rotina diária é planejada e dinâmica, privilegiando a possibilidade de uma maior sociabilidade, ajudando o estudante no desenvolvimento de suas responsabilidades como ser em
formação, além da autonomia e capacidade de
resolução de conflitos.

Trabalhamos de forma lúdica, fortalecendo as
descobertas de novos saberes, superações, hábitos de cortesia, criatividade, imaginação e organização. Além dos aprendizados focados nos
conteúdos do Período Regular, os estudantes
têm a oportunidade de brincar com seus colegas,
fortalecendo parcerias, descobrindo gostos, convivendo com diferenças e, com isso, aprendendo
virtudes que os ajudarão em sua vida adulta.

Os profissionais que fazem parte da rotina
desses estudantes, são preparados para
fazer com que o ambiente oferecido seja
o mais semelhante possível ao clima de
afetividade, respeito e acolhida que o
estudante encontra em seu lar.
No Semi-Integral e Integral oferecemos projetos educativos, brincadeiras livres e dirigidas,
orientação e acompanhamento às lições de casa,
estímulo à alimentação saudável, curso de Língua Inglesa e Esportes, dentre outras atividades.
Quando a família faz a opção por esses períodos,
oferece aos seus filhos um ambiente seguro e
conhecido, no qual poderão se desenvolver com
saúde, acompanhados de carinho e acolhimento.
*
Orientadora Educacional Integral e Semi-integral
Cristiane Moura
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INTEGRAL E SEMI

FOCO NOS ESTUDOS

O

s estudantes do Semi-integral e Integral
possuem, em sua rotina, momentos destinados aos estudos. As professoras, com
o objetivo de ampliar conhecimentos e esclarecer dúvidas, planejam atividades diferenciadas,
como por exemplo, rodas de debates, nas quais
surgem questionamentos, dúvidas e pontos de
vista diferentes. O estudante aprofunda seus
conhecimentos, prepara-se para as avaliações e
desenvolve suas habilidades de argumentação,
estabelece relações, de forma enriquecedora e
dinâmica.

São oferecidos diversos recursos para os estudos como, lousa digital, folhas impressas de
atividades complementares que auxiliam o processo de aprendizagem e proporcionam maior
aprofundamento dos conteúdos das avaliações
e atividades em Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. Todas as atividades são supervisionadas por professoras qualificadas que trabalham de forma integrada e contextualizada.
A realização das tarefas diárias são acompanhadas, pois são instrumentos de excelência para
aprimorar a aquisição de saberes, principal52 revista do consa
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mente, quando realizadas com concentração e
organização.
Diariamente os estudantes são incentivados
quanto à importância de estudar, para construir
de forma consistente o seu aprendizado.
Todas essas ações estão intimamente relacionadas, resultando em crescimento intelectual, social e afetivo, culminando na formação de seres
humanos mais competentes, atuantes, éticos e
felizes. *
Orientação Pedagógica - Integral e Semi-Integral

INTEGRAL E SEMI
SEMENTES

Nutriconsa inclui sementes no cardápio dos estudantes do Integral e Semi-Integral.

A

s oleaginosas, são facilmente encontradas
em todos os continentes há milhões de
anos, são sementes carnosas comestíveis
e revestidas por uma casca dura. Compõe esse
grupo as sementes oleaginosas como: gergelim, linhaça, semente de girassol, chia e semente
de abóbora. A linhaça é fonte de manganês; o
gergelim e a semente de girassol são fontes de
selênio.
Todos esses alimentos são recomendados como
opções de lanches intermediários pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, devido à saciedade que proporcionam e ao alto valor nutricional que apresentam.
As sementes são conhecidas por serem fontes de
gorduras “boas” - insaturadas e as monoinsaturadas - ácido oleico, que ajudam a controlar o
nível sanguíneo de colesterol ruim - LDL e a inibir
a formação de coágulos que podem prejudicar a
circulação. Além de apresentarem as poli-insaturadas - ácido linoleico e linolênico, que auxiliam
na regulação dos níveis de colesterol do sangue,
ajudam a proteger o corpo da formação de compostos prejudiciais à saúde, os radicais livres.

As sementes também podem auxiliar na proteção do corpo contra o envelhecimento precoce, já que apresentam compostos com ação
antioxidante.
Além de serem uma ótima opção para lanches,
as sementes contribuem para a textura, o sabor e
o valor nutricional de receitas, podendo ser adicionadas em saladas, molhos, preparações salgadas e doces.
Visando os benefícios que estas sementes trazem
para a saúde, o Nutriconsa as introduziu como
acompanhamento das saladas, servidas aos estudantes, para estimular o consumo e enriquecer
ainda mais o cardápio. *
Micheli Rangel Albuquerque e Mariana de
Oliveira Matos – Nutricionistas do Consa

O alto teor de fibras aumenta o peristaltismo intestinal, evitando a prisão de ventre e o aumento
rápido da glicemia sanguínea.
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INTEGRAL E SEMI
ESTUDANDO SOBRE VALORES E VIRTUDES

O

s anos iniciais, no Ensino Fundamental,
trazem para os estudantes uma nova etapa estudantil, a criança vai descobrindo e,
progressivamente, aprendendo a usar as múltiplas linguagens: gestual, corporal, oral, escrita e,
sobretudo, construindo valores éticos.

Para o filósofo Aristóteles, não aprendemos a virtude só lendo textos ou ouvindo conceitos sobre
a palavra, mas aprendemos a ser virtuosos mediante a educação que recebemos e praticando
atos virtuosos.
Pensando em trabalhar e desenvolver tais práticas, as professoras do Integral e Semi-Integral,
prepararam aulas lúdicas e reflexivas, nas quais o
tema central e primordial foi o RESPEITO, propiciando aos estudantes diferentes atividades para o mesmo deveria brincar com o amigo que,
que houvesse compreensão, estímulo e incen- respectivamente, recebeu a mesma cor do cartão.
tivo para a vivência de tal virtude, por meio de
Aparentemente, uma simples brincadeira, entrehistórias, vídeos e jogos.
tanto, levou os estudantes ao hábito do brincar,
Para favorecer aos estudantes a reflexão críti- respeitando a convivência com as diferenças, e o
ca, dentro do esperado para a faixa etária, respeito com as regras e com o outro.
foram separadas duas atividades, a leitura do
livro: “E eu com isso?!”: aprendendo sobre resKarla Zioli, Marina Sais,
peito, dos autores Brian Moses e Mike Gordon.
Renata Monico e Samira Melo
A história traz situações do cotidiano para mos- Instrutoras do Integral e Semi-Integral - 1º ano
trar as relações de respeito que devem existir entre as pessoas para um convívio em harmonia.
O filme de curta-metragem: “For the Birds”
(Coisas de Pássaros), produzido pela Pixar, voltada ao público infanto-juvenil. Seus poucos minutos de projeção, sem diálogos, ainda que tendo
pássaros azuis como protagonistas, surpreendeu
por importantes lições sobre tolerância, diversidade e respeito.
Ainda estimulando a reflexão, os estudantes fizeram cartões com situações da rotina, para que
juntos descobrissem se estavam tratando os colegas e pessoas a sua volta com respeito e, a partir disso, repensaram sua forma de agir e como
influencia no convívio com os outros.
Trabalharam o lúdico por meio da brincadeira: “Dia das cores”, na qual cada estudante recebeu, aleatoriamente, um cartão colorido, e
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INTEGRAL E SEMI

DIFERENTES IDADES EM UMA SÓ BRINCADEIRA

Por meio do convívio e da interação social, a criança se diverte e aprende.

N

o processo de socialização, a criança adquire hábitos e
costumes que se agregam à sua personalidade individual,
nesse processo é que se desenvolve a identidade e a
construção da consciência moral.

As interações sociais são as alavancas do processo educativo, para
Vygotsky é essencial que as crianças entrem em contato com o
maior número de pessoas, adultos e colegas de diferentes faixas
etárias, numa relação de ajuda mútua.
Pensando nisso, realizamos com periodicidade, a integração
entre as turmas do Integral do Infantil 1, 2, 3, 4, 5 e 1ºano, com
o objetivo de estabelecer vínculos afetivos e trocas interpessoais
e sociais, tornando o momento prazeroso, lúdico e divertido, sem
abrir mão dos cuidados e da segurança.
Rodas de música, cinema e cantinhos diversificados, tornaram-se
ambientes de aprendizagem, ponto chave para que os estudantes
pudessem socializar e ganhar autonomia brincando. *
Muriel C. R. da Conceicao, Ana Carolina Episcopo, Samira S.
Melo e Evania B. de A. Costa - Instrutoras do Integral
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INTEGRAL E SEMI - INFANTIL
CIRCUITOS MOTORES: SUPERAR, APRENDER E DIVERTIR-SE
Saltar, correr, caminhar entre obstáculos, superar
os desafios e dificuldades, favorece o sentimento
de confiança nas próprias atitudes motoras, além
de desenvolver o equilíbrio, agilidade, noção espacial e segurança. Por meio dessas atividades,
também apropriam-se progressivamente da
imagem global de seu corpo, conhecendo e
identificando seus segmentos e elementos, desenvolvendo cada vez mais uma atitude de interesse e cuidado com o próprio corpo.

O

movimento é uma importante dimensão
do aprendizado: as crianças movimentam-se, desde que nascem, e estabelecem
progressivamente, um maior controle sobre seu
corpo, ampliando sua capacidade de locomoção
e expressão.
O brincar tem um papel muito importante na formação do estudante do Consa, pois é uma forma
de comunicação que possibilita a formação integral da criança nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. O ato de
brincar constrói a comunicação consigo e com
o mundo, e é por meio do desenvolvimento de
circuitos motores, que os estudantes exploram
novos ambientes, experimentam os movimentos
que o corpo é capaz de realizar, possibilitando o
reconhecimento de suas capacidades e limites.

Além de todos esses benefícios, ao participarem
dos circuitos motores, as crianças também enfrentam diferentes situações e contextos, e com
isso, exercitam algumas virtudes essenciais para
a construção do convívio social, como: a paciência em esperar sua vez, respeitar a capacidade
de deslocamento do colega, ajudar ao próximo,
obedecer as regras, entre outros. *
Mayara Ferreira, Mirelle Siqueira,
Beatriz Passione, Muriel Rinke e Nanci Matos Instrutoras do Semi-integral e Integral
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INTEGRAL E SEMI - INFANTIL
CORES E SABORES

Alimentação consciente na Educação Infantil do Integral e Semi-Integral.

“A curiosidade,
a busca constante,
o desejo de conhecer
pelo prazer de conhecer,
a crítica livre em oposição
ao critério de autoridade,
a comunicação e a
cooperação na produção
coletiva de conhecimentos
são alguns dos traços que
caracterizam a atitude que
nos propomos a formar.”
Vinicius Signorelli

S

abemos que a busca por uma alimentação
saudável desafia cada vez mais as famílias
modernas que procuram estabelecer, em
sua rotina, refeições balanceadas e diversificadas. Considerando que os estudantes do Integral
e Semi-integral vivenciam grande parte de seu
dia na escola, desenvolvemos um projeto com
os estudantes, denominado “Cores e sabores
na Educação Infantil”. Nesse projeto, as crianças construíram saberes sobre características das
verduras e legumes e seu desempenho em nossas vidas.
Ao estudar as verduras e legumes, as crianças
compreenderam a importância desses alimentos para um bom funcionamento do corpo e
entraram em contato com importantes procedimentos: observação, comparação, formulação de
hipóteses e degustação.
Ao longo de todo o estudo, confeccionamos um
livro, como produto final, para que as famílias,
juntamente com os estudantes, pudessem acompanhar todos os momentos e construções que
vivemos ao longo do semestre.
Instrutoras do Infantil 4 Integral e Semi -Integral
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INTEGRAL E SEMI - INFANTIL
CORES PRIMÁRIAS E SEGUNDÁRIAS
Considerando que as cores fazem
parte do processo criativo infantil,
e que a exploração delas possibilita a experimentação de novas
opções de produções, além da
ampliação do repertório pessoal
por meio de combinações inusitadas, investimos no trabalho com
as cores primárias e secundárias.
Os estudantes tiveram a possibilidade de identificar, diferenciar
e classificar as cores, utilizando
diferentes materiais, despertando
o interesse e envolvimento no ensino e aprendizagem de arte. *

A

arte está presente em nosso dia-a-dia e
não somente em obras de artes ou na escola. Ela está a todo momento nos influenciando, nos tocando e se manifestando de diversas formas dentro de nossa cultura. A criação
artística marca a história pessoal de cada ser
humano e é por isso que, essa área de conhecimento, tem um espaço muito especial na rotina
do Integral e Semi-Integral.

Trabalhar com arte na Educação Infantil, ajuda a
criança a construir seu próprio mundo de invenções, abre a porta para novos conhecimentos e
assim, aprender a imaginar e fazer acontecer, se
torna divertido e prazeroso! O papel do professor é apresentar os materiais e criar situações de
reflexão e de escolhas para o desenvolvimento
dessa habilidade.

“Devemos dar sabor ao nosso saber
e ensinar os estudantes a degustarem as coisas.
E por que não “degustar” as cores com as crianças?
Se dermos sabor às atividades, elas serão realizadas
com muito mais alegria e prazer.”
Ruben Alves
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Instrutoras do Semi e Integral
Infantil 5

INTEGRAL E SEMI - ENSINO FUNDAMENTAL
UM PROJETO MONSTRUOSO

O

s monstros estão presentes em muitas
histórias que fazem parte do repertório
dos estudantes desde muito cedo, eles
podem receber nomes bem estranhos, viver
transformados, assustar os outros, causar confusão ou até serem bonzinhos. De qualquer
modo, sempre causam conflitos nas histórias ou
são protagonistas dos finais tristes. A partir disso, os estudantes do 2°ano do Integral e SemiIntegral, realizaram o Projeto de Artes: “Monstros”, buscando uma retomada de várias histórias e uma análise desse personagem.

Perseguir histórias com monstros permitiu não
apenas uma nova escuta de histórias, mas também uma análise apurada desse personagem,
tão interessante no universo das crianças. As
histórias ofereceram informações sobre os monstros para a composição das descrições e para
alimentar a imaginação no momento de cada
estudante produzir o seu próprio monstro ou
caracterizar algum já conhecido, criando o ambiente em que ele vive, vestimentas, comidas e
família, despertando a imaginação, o repertório
artístico e a criatividade.
Foi um Projeto “monstruoso” que aguçou a inventividade e afugentou o medo desses tão
temidos personagens! *
Instrutoras do 2º ano - Integral e Semi-integral

As histórias ofereceram
informações sobre os monstros
para a composição das descrições e
para alimentar a imaginação no
momento de cada estudante
produzir o seu próprio monstro.
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INTEGRAL E SEMI - ENSINO FUNDAMENTAL
PESQUISA E EXPERIMENTOS NO SEMI-INTEGRAL

A curiosidade das crianças, uma vez estimulada, se torna uma ferramenta muito rica para a aquisição do
conhecimento e a busca protagonista pelas respostas.

O

que são tornados? Como eles se formam?
Qual o diâmetro que um tornado pode
atingir? Esses foram questionamentos
trazidos por um dos estudantes, durante a rotina em sala de aula, por que não aproveitar para
pesquisar com a turma e fazer novas descobertas, já que o interesse partiu deles?
Essas e outras questões, foram respondidas pelos estudantes do 3º ano B do Semi-integral, por
meio de um experimento realizado em sala de
aula.

“Os tornados acontecem por causa
das diferenças nas temperaturas!”
- afirma o estudante Diogo Coelho.
“Depois de uma tempestade
pode ter um tornado, porque
estava quente e depois ficou frio! raciocina Felipe Moncon.

Com um pote de vidro, água, sal e detergente, os
estudantes “reproduziram um tornado” e foram
instigados a descobrirem como esse fenômeno
da natureza ocorre.

“Será que os tornados podem
atingir os aviões?” - pergunta o
estudante Federico Baum.
“Eu acho que não, porque o tornado
vai “sugando” tudo de baixo para
cima” em um movimento espiral!” hipótese formulada pelo estudante
Filipe Curi.
Em um segundo momento, os estudantes assistiram uma reportagem acerca de tornados e,
dessa forma, mediante um debate com toda a
turma, puderam concluir algumas hipóteses levantadas durante o experimento.

“Uma boa situação de
aprendizagem é aquela em
que as crianças pensam sobre
o conteúdo estudado”.
Telma Weisz

Por meio de um registro, finalizaram essa fantástica experiência, a qual os conduziu a momentos
de incríveis descobertas e aprendizagem significativa. *
Aline Gebaile Jerade
Instrutora do 3º ano B - Semi-Integral
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INTEGRAL E SEMI - ENSINO FUNDAMENTAL
JOGO DA VELHA COM BAMBOLÊ

O brincar, além de divertido, ajuda os estudantes na interação e na resolução de situações-problema.

O

jogo da Velha adaptado, constitui um
importante recurso didático que pode
ser utilizado para trabalhar a atenção, a
cooperação em grupo, além de estimular a capacidade de estratégia, de análise e de raciocínio
lógico. Todas essas oportunidades de aprendizado ajudarão os estudantes, por meio do lúdico, a
resolver situações problemas em diversas áreas
do conhecimento, principalmente na Matemática.

O segredo do jogo foi formar o mais rápido possível uma sequência de três cores iguais ou tentar impedir que a outra equipe conseguisse formar as três sequências. Precisaram pensar rápido
e agir com estratégias para conseguir vencer.

Pensando em motivar ainda mais os estudantes,
as professoras do 4º ano do Semi-integral e Integral, trouxeram esse jogo para fazer parte de um
momento prazerozo no pátio, de forma a motivá-los nos avanços e desenvolvimentos acima
citados.
O jogo consistiu em formar duas ou mais equipes
para competir entre as mesmas. Foram colocados, do lado oposto das crianças, nove bambolês O lúdico apresenta dois elementos que o caracem formato de jogo da velha e cada equipe rece- terizam: o prazer e o esforço espontâneo. Ele é
beu um papel em cor diferente.
considerado prazeroso, devido a sua capacidade
de absorver o indivíduo de forma intensa e total,
criando um clima de entusiasmo. É esse aspecto
de envolvimento emocional que o torna uma
atividade com forte teor motivacional, capaz de
gerar um estado de vibração e euforia.
Assim sendo, vê-se que a atividade lúdica
se assemelha à atividade artística, como um
elemento integrador dos vários aspectos da
personalidade. *

Quando foi dado o sinal, o primeiro da fila de
cada equipe, correu até o bambolê e escolheu
um local para colocar o papel da sua equipe. Esse
participante voltou correndo para que o próximo
da fila pudesse ir.

Jéssica Paixão, Vanessa Queiroz
e Lidiane Pereira da Silva Instrutoras do 4º ano - Integral e Semi-Integral

“O ser que brinca e joga é, também,
o ser que age, sente, pensa, aprende
e se desenvolve”.
Teixeira, 1995, p. 23
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COMO SE APRENDE

O

NO 5º ANO

s estudantes do 5º ano do Semi-Integral diversificam suas formas
de estudo, incluindo, também, ludicidade.

Os componentes curriculares são explorados conjuntamente. Quando estudam História, trabalham, também, Língua Portuguesa, a preocupação
com a interpretação, ortografia e caligrafia são primordiais para uma resposta adequada, que faça sentido e compreensão para quem irá lê-la.
Outra preocupação, no momento dos estudos, é com o entrosamento
entre os colegas, o “saber ouvi-los” e o respeito para com o outro. Apresentar questionamentos sobre determinados assuntos, por exemplo, leva
cada grupo a discutir as respostas e chegar ao consenso, desenvolvendo
noções de avaliação, debates e raciocínio. *
Instrutora Kátia Rizoti
5ºano - Semi-Integral
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ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
COMPETIÇÕES DO SABER

O brincar, além de divertido, ajuda os estudantes na interação e na resolução di situações problema.

O

ano de 2016 teve momentos memoráveis
com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que se originaram da necessidade
de competir e colocar seus talentos atléticos
em prol da paz. Os atletas, que competiram em
nosso país, mostraram suas habilidades para o
mundo todo.
No mesmo intuito ocorreram muitas Olimpíadas
Escolares pelo Brasil, mas aqui o objetivo não foi
demonstrar talentos atléticos e, sim, demonstrar habilidades do aprendizado educacional dos
estudantes.
O Consa não tem ficado de fora disso e há anos
mantém a tradição de participar de diferentes
Olimpíadas Escolares para estimular o estudo
das Ciências: Física, Química, Biologia, Matemática e de Astronomia. Os estudantes do 5º ao
9º ano e das três séries do Ensino Médio participaram destes desafios que trouxeram aprofundamento ao seu aprendizado com uma
estratégia diferenciada dentro de cada um dos
componentes curriculares. O sucesso dessa ampla participação, como não podia deixar de ser,
foi garantido.
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O Consa mantém a tradição
de participar de diferentes
Olimpíadas Escolares para
estimular o estudo das
Ciências Física, Química,
Biologia, Matemática
e de Astronomia.

ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
Foram dezenas de medalhas e classificações obtidas nas competições:
• OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica: 38 medalhas
• MOBFOG - Mostra Brasileira de Foguetes: 17 medalhas
• Jornada de Foguetes: 3 estudantes classificados por terem
conseguido excelente resultado no lançamento de seu foguete,
entre os melhores estudantes do país - André Thomé Ferreira,
Gustavo de Oliveira Kanno e Rafael Bianco Thomaz Marques. A
fase final realizou-se no Rio de Janeiro, na qual foram vencedores, conquistando a medalha de ouro.
• OBF - Olimpíada Brasileira de Física: 11 estudantes classificados para a 2ª fase, com o destaque para um de nossos
estudantes, Pedro Henrique Chang da Cunha, da 1ª série do
Ensino Médio, classificado para a 3ª fase, com um nível de
exigência acentuado.
• OQSP - Olimpíada de Química do Estado de São Paulo:
redação classificada para a fase final entre as 100 melhores André Rossini Bacchi.
• OBQjr - Olimpíada Brasileira de Química Júnior: 29 estudantes classificados para a 2ª fase.
• Canguru de Matemática Brasil: 29 medalhas.
•  Desafio de Matemática da Puccamp: 60 estudantes classificados para a 2ª fase. Das 8 equipes premiadas ao final da 2ª
fase, 4 foram do Consa, o único Colégio a ganhar mais de uma
medalha.
• OBB - Olimpíada Brasileira de Biologia: 1 estudante classificado para a 2ª fase
• OBM - Olimpíada Brasileira de Matemática: 13 estudantes
classificados para a 2ª fase.

O Consa parabeniza todos os estudantes que se envolveram nestas competições do saber. É motivo
de orgulho vê-los brilhando dessa maneira. Parabéns a todos e que outros possam também se juntar ao time de vencedores que o Consa vem produzindo.*
Bruno Garcia Stranghetti
Professor e Orientador da área de Ciências da Natureza
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SHOULD NATIONS APOLOGISE
FOR PAST MISTAKES
RELATED TO INDIGENOUS
GROUPS AROUND THE WORLD?

O

s estudantes da 2ª série do EM, em Língua
Inglesa estudaram aspectos da cultura indígena a fim de contrabalancear pontos
positivos e negativos referentes ao contato dos
povos ocidentais com as tribos nativas.

Além da discussão sobre a constante presença
de estereótipos que povoam o entorno da etnia
aborígene, os estudantes promoveram reflexões
a respeito do possível débito que as civilizações
modernas conservam em relação ao processo
de aculturação indígena iniciado no período das
Grandes Descobertas de territórios além-mar, por
volta do século XVI.
Como sistematização do conteúdo sociocultural,
os estudantes produziram, na Língua Inglesa, um
texto dissertativo-argumentativo em que defenderam um posicionamento a favor ou contrário à
seguinte pergunta: “Should nations apologise for
past mistakes related to indigenous tribes?”.
Abaixo, você pode conferir alguns dos textos escritos pelos nossos estudantes!
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over in the past. Since 1500 until the 70’s, Brazilian indigenous populations have decreased
intensively, and some groups were extinct. In addition, the ones that weren’t extinct had to inMariana de Araújo Fortes
corporate most of the European culture, which
t´s undeniable that the native peoples all meant the loss of an original culture they had.
around the world are, most of them, in a bad,
even miserable, situation. They are still consi- So, regarding all the difficulties natives have to
dered savages and primitives when compared face, colonizing nations such as Portugal and
En-gland could, AT
to Western societies,
They
are
still
considered
savages
and
LEAST,
apologize
and they lack rights
for
this
past
misand representativity.
primitives when compared to Western
take. These countries
The colonizing nations
societies, and they lack rights and
should manage to
should, at least, take
representativity. The colonizing nations
raise funds and adopt
the blame for this, as
should,
at
least,
take
the
blame
for
this,
as
measurements that
they were responsible for killing the na- they were responsible for killing the natives will, effectively, inand leaving them without any support.
crease natives’ repretives and leaving them
without any support.
Moreover, these nations should apologize, sentativity in politics,
protect their former
Moreover, these nanot only by saying “we’re sorry”, but also
lands, furnish supplies
tions should apolocontributing with an economical help.
or resources to those
gize, not only by saying “we’re sorry”, but also contributing with an who are endangered… There should be an association between ONU, FUNAI and other institueconomical help.
tions in order to look after these peoples. What
Nations like Portugal murdered indigenous peo- happened in the past explains a lot the current
ples in Brazil. English colonizers murdered North situation. There’s no excuse to closing eyes to
American natives. These first peoples were al- natives’ issues.
ready there before the colonizers had arrived. For
instance, in Brazil, there were 3 to 4 million natives before the colonization. Nowadays, there
are only 800 thousand. The colonization meant
the genocide of the “Indians”.

THE PAST REFLECTS ON THE
PRESENT

I

Indigenous groups today face several problems.
They lack representativity when it comes to political issues, such as rights and reinvindications.
Their demands have minimum chances of being heard and attended. Furthermore, they are
constantly struggling to maintain their rightful lands, as they have to deal with farmers and
enormous corporations owners who are willing
to take over their territories. According to FUNAI,
61% of Brazilian natives live in rural areas, and
the regions that are the least populated by them
are South and Southest, which are also the most
industrialized and developed regions. Farms and
progress are more important than first peoples,
the roots of humanity.

HYPOCRITICAL EUROPEAN
MINDSET
Gustavo Sá Motta de Souza Lima

W

hen talking about ethnical privileges,
there are some analysis to be done
throughout the historical events that
took place between the cultures that are in social
and economic privileges today and the cultures
they took their privileges from. It is clear – or at
least it should be – that the many societies that
exist nowadays are only what they are (socially
and economically) because of the historical experiences built around these societies, mainly
based around internal and external conflicts.
Moreover, since some of these conflicts’ results
stand essentially as products of wealth theft, culThe wrongly called “Indians” are only in this tural exploitation and genocide, the disadvanmiserable situation today because they were taged cultures of this situation kept on having
abused, murdered, explored, violated and left- their poor social aspects and economy usually
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until today, in detriment to the wealthy cultures
that stole these goods from them. That is why,
in righteous utopian gross sense, the wealthy
colonial European cultures owe their money to
all of the overburdened peoples and countries in
America, Asia, Africa and Oceania.
Besides economic issues that remained due to
the exploitation of indigenous cultures, there
is still a lot of prejudice against their culture all
over America. As an extreme example of an act
of prejudice towards an indigenous individual
in Brazil, in 1997 a member of the Paxetó tribe
named Galdino Jesus dos Santos was set on fire
whilst still alive, in Brasília, by a group of young
students. This is just an illustration of how indigenous people are mistreated by the American
white society.
There is also another conflict for indigenous
people to deal with that has been going on for
centuries in Brazil: whether should farmers give
back their lands to the indigenous tribes whose
ancestors used to dwell. This has especially
been causing rivalry in the agricultural areas of
Mato Grosso do Sul, in Brazil, where several land
occupations done by indigenous tribes have taken place. Last year, leader representative of the
Kurusu Ambá tribe, Xurite Lopes, was shot dead
during an act of land appropriation.
Because of the miserly actions of the European
cultures centuries ago, indigenous people are
suffering from problems that are serious enough
to have persisted until today’s society. Furthermore, even though the wealthy European countries recognize cruelty in their past actions, not
a lot has been done to help the native cultures
they have exploited. Conclusively, the least that
could be done by the former colonizer countries
is to financially help the cultures which they built
their wealth upon.

THE WILD CAPITALISM

N

Lucas Morrone

dividualist society. And the indigenous groups
are not different. The development attracts them
since it can bring money, technology and improvement in their lives, such as treated water,
drugs and electricity. Currently, the aboriginal
people is not so related to nature. They want to
be part of the development, but they want the
privileges of being an aboriginal. So, there is not
any argument to apologize for the past mistakes
that the society did to them like some people still
complain about this. They are already included
in the new world and must be treated like the
others, they don´t deserve a benefit.
The clearest example is the businesses they have
built. “Hard Rock Cafe” is one of the most expressive companies that they are owners, and it was
bought for 1 billion dollars. Until 2014, all the
casinos they have produced around 23 billion
dollars per year, more than Las Vegas and Atlantic City earns together. Well, they earn so much
money because when they are gifted with a land
(a land to preserve the nature and their culture),
they do not need to pay taxes. So, when they ask
for territories to be part of the “indigenous reserve”, they are thinking about money, not about
their culture, because it is in these lands that they
build a lot of companies. As they do not need to
pay taxes for the Government, they gain more
than the others. Building casinos, including in
states that they were prohibited, shows cases of
corruption in their relationships. The politicians
seems to help them a lot giving lands, benefits
or even money. Coincidence or not, the native
Americans donated 1 million dollars to Obama´s
last campaign according to USA Today.
As we can see, they are not treated equally. And
if they want to be considered “normal citizens”,
like the others, they should not accept to be
treated better. “All citizens are equal before the
law” is what they need to know. And if it is justice what they fight for, why do they have social/
racial quotas? What is the difference from the
others? The school is open for everybody and
they do have opportunities like the others. They
are included in the society (this cannot be denied).
With a lot of companies and selfish thoughts, it
is impossible to affirm that they are apart of the
society.

owadays, the society does not care about
communal harmony or collaboration. Last but not least, they do not want to maintain
The world is focused on the capitalism, their culture. They claim for drugs, electricity,
because it is the way that better works in an in68 revista do consa
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doctors and treated water in their lands. They
consider the contact with money and technology
very important for them. They want to be part o
f the development, and development means
capitalism. Summing up, they are already in the
society. The money became more important than
the nature respect!

tion commission and gave a financial help, using
the money of innocent citizens that haven’t any
connection to the wrongs committed by colonizers, punishing and forcing them to pay taxes
that could have being spent at health and education of the society.
Besides that, Pope Benedict XVI defended the
campaign to Christianize indigenous people putting in doubt the truth in Pope Franci’s speech
asking for forgiveness for nations of America.
Showing people the contradiction of the Catholic
institution that can lead people to think that the
Church just wants to improve its image.

Concluding, I do not know any good argument
for a Nation apologize for the past mistakes.
With a strong economy, advanced thoughts and
the mentality of progress, the aboriginal groups
are not in disadvantage. Actually, they are in advantage because they receive a lot of benefits.
Being an aboriginal in these conditions is not so
bad. If the money was not important for them, Therefore, nations shouldn’t apologize first peothey would have given up their capital. Sadly, ples if it wouldn’t help them let alone if it’s false
their sense of justice is not so accurate...
reparation only with political interests. Countries
can’t change the past, but they can learn with
their mistakes in order to do not commit them
again in the future. *

FALSE REPARATIONS

F

Yuichi Tokumoto

irst peoples suffered and suffer until now
with problems such as lack of rights, discrimination and economic issues. The apology
from settler countries, blamed for this situation,
to them wouldn’t help these peoples and some
countries/institutions just want to make their
image better through reparations.
The process of colonization happened centuries
ago, therefore, it is too late to apologize native
groups. What happened in the past stays in the
past and depending of the apology, it wouldn’t
change what occurred and it recalls the old power structure of nations, reminding the damage
caused by colonizers to American and African
empires. As said by Barack Obama, when United
States apologized indigenous, “no statement can
undo the damage that was done”.

Another important fact is that the true intention
of the apology seems to be to make the image
of countries and institutions, like the Catholic
Church, better. Some nations have already done
official reparations, but these apologies varied
considerably. USA, for example, had a low profile apology, without any promise of aid. On the
other hand, Canada had a better reparation, a
high profile apology, they created a reconcilia-
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LEARNING ABOUT HOW WE THINK
AND THINKING ABOUT HOW WE LEARN!

U

ma das Sequências Didáticas de Língua Inglesa da 2ª
série do EM teve como assunto norteador a inteligência humana. Os estudantes, para tanto, conheceram
diversos estudos científicos referentes a esse tema, dentre
os quais a teoria das inteligências múlti-plas, do psicólogo
Howard Gardner, a teoria da inteligência emocional, os estilos de aprendizagem e, ainda, o continuum que abrange as
nuances de introversão e extroversão.
Após a sistematização de tal conteúdo, mediante a realização
de seminários, os estudantes promoveram, na Biblioteca,
uma campanha escolar – intitulada KNOW YOUR KNOWLEDGE – por meio da qual foi realizada a divulgação de teorias
e curiosidades acerca da inteligência. Os estudantes do 7º
ano do EF foram convidados a participar dessa campanha de
exposição, mediada pelas professoras de Língua Inglesa das
séries envolvidas.
Com uma discussão toda feita na Língua Inglesa, os estudantes
da 2ª série mostraram aos estudantes do 7º ano muito do
que puderam aprender sobre inteligência humana. Além da
divulgação das teorias, a troca entre os grupos propiciou uma
autorreflexão sobre o próprio processo de aprendizagem.

Confira agora alguns dos cartazes que compuseram a campanha de exposição das teorias sobre inteligência. *
Professoras Jaqueline Padovani, Maíra Portugal
e Carolina Raso Reis.
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O QUE VOU SER
QUANDO CRESCER?

A

adolescência é uma fase em que as decisões deixam de ser sobre
cores de lápis de cor, roupas para o final de semana ou quais séries
assistir e passam a girar em torno da aterrorizante pergunta “O que
vou ser quando crescer?”.
Muitos de nós se desesperam ao chegar ao Ensino Médio e não saber
responder a essa questão, criando um medo desnecessário do futuro.
Porém, Marie Curie disse uma vez “que nada deve ser temido, apenas compreendido, e, para que não tenhamos receio, precisamos compreender a
nós mesmos”.

O Consa nos ajudou nessa busca pelo autoconhecimento. Foram cartazes,
palestras, oficinas e visitas a faculdades importantes em São Paulo, sempre
incentivados pelo Colégio, que nos mantém informados sobre eventos que
acontecem nas mais variadas Instituições.
Andar pelos corredores do 6º andar, onde se encontram as salas da 2ª e 3ª
séries do Ensino Médio, já é uma fonte de informação sobre o universo dos
vestibulares e/ou das universidades, já que as paredes são repletas de divulgação. Além disso, recebemos avisos tanto virtuais, por meio de e-mails da
nossa Coordenadora Fatima Lopez.
No início desse ano, fomos convidados a uma visita à FAAP, em que pudemos nos inscrever, com o auxílio da escola, nas oficinas que mais nos
agradavam para termos uma visão dos cursos escolhidos para o evento e
como se dão as aulas destes. O mesmo ocorreu com a faculdade Belas Artes para conhecer e participar de dinâmicas relacionadas às opções de cada
estudante, dando-nos a oportunidade de sanar dúvidas e entender não só
o que se passa no ensino superior, mas também de compreender o que se
passa em nós mesmos.
Todas essas vivências ajudam a deixar a aterrorizante pergunta menos preocupante. Descobrimos que, sim, uma palestra pode acender a chamada decisão que estava esperando para ser acesa dentro de nós. Como dizia Sartre
“primeiro existimos para, aos poucos, nos definirmos”. Isso quer dizer que
nossa essência é construída pelas nossas ações, de escolhas que cabem somente a nós, e que não há uma essência pré-definida e comum entre todos
para ser seguida. A resposta para a questão do título só pode ser uma: vamos ser o que quisermos ser. Temer escolher? Não no Consa. Não existem
escolhas erradas, e sim caminhos novos a serem seguidos que podem ser
experimentados e deixados de lado quando desejarmos, desde que continuemos indo atrás do que nos fará felizes, e nada mais.
Gabriela Garcia e Liziane Moraes - 3ª série B
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PETAR 2016

A

s viagens pedagógicas escolares são
bastante comuns nas escolas hoje, pois
elas representam a possibilidade real
de fazer a intersecção de vários componentes
curriculares na prática, além de possibilitar a
melhoria nas relações interpessoais entre estudantes e professores, colocar em prática
as teorias vistas nas salas de aula, realizar o
aprendizado de forma diferente e criar recordações inesquecíveis.
Conhecer lugares como as cavernas do PETAR
- Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira
e o Quilombo de Ivaporunduva é tentar entender mais sobre um mundo diferente da realidade da maioria das pessoas, que nunca tiveram essas experiências. Aprender a observar a
realidade de uma nova forma, entender como
os tempos diferentes se acumulam e como isso
constrói um mesmo lugar, entender como a
vida se desenvolve em ambientes diferentes
dos nossos são alguns dos princípios a serem
estudados e refletidos por todos.
Dessa forma, solicitamos aos estudantes que
descrevessem sua experiência durante essa
viagem, fazendo um relato de suas vivências
e relacionando-as com a importância de se
aprender na prática.
Ao lado, confira o relato da estudante Ana
Beatriz.

Viagens escolares são benéficas?
Nos dias de hoje é muito comum nas escolas os
estudos de meio – viagem com objetivo de fazer
o estudante interagir e aprender de diferentes
formas. Com essas viagens é possível conhecer
novos lugares e ampliar seus conhecimentos
sem manter a mesmice de ficar sentado em uma
carteira por horas.
Claramente as aulas na sala são fundamentais,
mas nada impede uma saída com fins escolares.
Por meio delas, o estudante tem a chance de
aprender na prática e quebrar as barreiras da
imaginação, vivenciando a realidade. Pode-se
tomar como exemplo a viagem realizada pelo
Consa para o PETAR - Parque Estadual Turístico
do Alto Ribeira, onde houve uma visitação ao
Quilombo de Ivaporunduva, além das cavernas.
Outro benefício das viagens escolares é a interação e socialização com diferentes comunidades,
tendo uma quebra de estereótipos e preconceitos. Em Ivaporunduva, vários estudantes tiveram
suas expectativas superadas e deixaram de ter a
ideia primitiva sobre os quilombos, seus moradores e sua cultura.
Cada vez mais se pode inovar os métodos de
educação e as viagens escolares são um meio de
fazer isso. Com o tempo, a sociedade evoluirá e
abrirá sua mente para novos pensamentos, tendo uma vida melhor e com mais experiências.
Ana Beatriz Judele Pagliusi, da 1ª série A
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A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO TEXTUAL
NA ÁREA DE CIÊNCIAS

O

Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida apresenta uma
proposta inovadora em relação ao desenvolvimento de habilidades da linguagem escrita. Os estudantes elaboram uma
produção textual, por trimestre, em cada Componente Curricular,
os temas das propostas não se restringem à área de Língua Portuguesa e Literatura, e, sim permeiam todas as áreas do conhecimento, inclusive aquelas que não são tradicionalmente relacionadas à
linguagem escrita como Química, Física e Biologia.
Expandir a produção textual por todas as disciplinas é fundamental,
pois a aprendizagem está diretamente relacionada com o domínio da
linguagem. Para Vygotsky, psicólogo bielo-russo, um claro entendimento das relações entre pensamento e língua é necessário para que
se entenda o processo de desenvolvimento intelectual. Linguagem
não é apenas uma expressão do conhecimento adquirido. Existe
uma inter-relação fundamental entre pensamento e linguagem, um
proporcionando recursos ao outro. Desta forma a linguagem tem um
papel essencial na formação do pensamento e do caráter do indivíduo.
Na área de Ciências, que muitas vezes relega a linguagem escrita em
segundo plano, esse trabalho é imprescindível para garantir o desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Segundo Lavoisier, químico
francês, considerado o pai da Química moderna, a palavra deve ocasionar o nascimento da ideia; a ideia deve retratar o fato... E como
as palavras se preservam e transmitem ideias, o resultado é que é
impossível melhorar a ciência sem melhorar sua linguagem.
O Consa resgata a relação da Língua Portuguesa com as ciências, propondo aos estudantes que utilizem os conceitos aprendidos durante as aulas de Química, Física e Biologia, como temas
de produções textuais em que resolvem problemas e interpretam situações do dia a dia para desenvolver habilidades cognitivas e aprimorar a linguagem resultando em maior maturidade
intelectual. *
Tábata Rotger - Professora de Química
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O artigo de opinião em Química

É extremamente comum a mídia apresentar reportagens creditando ideias e opiniões parciais à
Ciência. Desse modo, é fundamental que o estudante desenvolva a capacidade de analisar criticamente textos que tratem de divulgações científicas.
O estudante deve ser capaz de emitir uma opinião quanto à idoneidade de reportagens utilizando
conceitos aprendidos durante as aulas. Foi solicitado que escrevessem um artigo de opinião a
respeito de uma reportagem veiculada na revista “Superinteressante”.
A reportagem em questão afirma que a Lei de Lavoisier, que fundamenta a química moderna,
conhecida por muitos como: “Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma” estaria com os dias
contados, devido à resultados de novos experimentos realizados pela Faculdade de Michigan. Destaca-se que, nesse tipo de produção textual, não será avaliada a opinião emitida e sim a qualidade
da argumentação.

A

notícia “É possível criar matéria a partir do
nada”, publicada em 2011 pela revista “Superinteressante”, apresenta uma série de
sensacionalismos que transformaram uma interessante descoberta científica da Universidade
de Michigan em algo ridículo, sem credibilidade.
Comecemos pela estrutura da notícia: a manchete foi escrita exclusivamente para atrair leitores, pois afirma que agora é possível criar matéria do nada. No entanto, quando chegamos ao
corpo do texto, vemos que o próprio autor se
contradiz ao dizer que “na verdade, o que nós
chamamos de nada não é um vazio absoluto”. Tal
afirmação demonstra como a manchete e o subtítulo do texto foram caluniosos, sensacionalistas
e contraditórios.
Outro questionamento diz respeito à verdadeira
definição filosófica dada ao nada. Segundo Michael Silva, filósofo docente do Consa, “o nada
não é”. Esse pensamento, que não é algo muito
recente na mente ocidental, demonstra claramente a inexistência do nada. Pois, como o nada
pode existir se sua própria essência é não ser?
Após todos esses argumentos, é possível afirmar
que a Lei de Lavoisier não foi quebrada, pois a
matéria não está sendo gerada a partir do nada.
E também é necessário dizer que a notícia da revista “Superinteressante” foi escrita de maneira
sensacionalista, sem obedecer a objetividade
que a descoberta científica propusera.
Pedro Artigas Daiha - 2ª série B

74

revista do consa
2016

O nada não é

ENSINO MÉDIO

O conto de ficção em Química

Sabe-se que o cuidado com a água é imprescindível para a manutenção da vida no nosso planeta.
Porém, ocorre grande massificação do conteúdo exibido pela mídia que apresenta a água como um
produto a ser consumido e não um bem para ser cuidado. Por outro lado, é importante demonstrar
como o conhecimento químico será aliado na resolução dos problemas ambientais, inclusive na
preservação dos recursos hídricos.
Para desenvolver a consciência dos estudantes com relação a esses aspectos foi proposto que elaborassem um conto de ficção que tivesse como tema uma distopia, em que a água não fosse mais
um bem comum e sim um produto.

A

22 de março de 2037,

Revolução hídrica

crise hídrica que atingiu São Paulo
nas últimas décadas não foi vencida
e, agora, apenas os mais ricos têm o
privilégio de consumir a água.
Os menos afortunados dividiram-se em
facções com o intuito de interceptar os carregamentos do produto.
Sim, produto. É triste pensar que, em poucos
anos, a água deixou de ser um bem comum
para se tornar uma mercadoria.
Talvez você, que esteja lendo, nem saiba
o que é água. A água, quando não possui microrganismos e sais minerais, é
chamada de substância pura, enquanto a
água que supostamente deveríamos estar bebendo é uma mistura. Suas moléculas são compostas de dois átomos do
elemento químico Hidrogênio e um átomo
do elemento Oxigênio.

25 de março,

Nos últimos dias, as facções têm se tornado cada vez
mais violentas. Sou o último sobrevivente da minha
família. Há algumas horas, minha casa foi invadida
e minha esposa e filhos foram levados e esquartejados em rede nacional.
Os outros estados do país foram impedidos de
intervir na situação, uma vez que o governador foi
feito refém.
Agora estou escondido em uma antiga escola do
bairro em que vivi quando pequeno. Estou morrendo de sede e minhas forças estão se esgotando.
Continuar escrevendo está se tornando cada vez
mais difícil.
No momento, estou escutando os gritos desesperados dos grupos que lutam para conseguir água. São
intimidadores, mas inspiradores ao mesmo tempo.
A que ponto que chegamos? Espero que, quando
esta crise acabar, tudo se torne diferente e as indústrias que controlam a vida dos cidadãos sejam
extintas.”
Anos depois, os cidadãos de Santa Bárbara –
nome dado à antiga São Paulo, em homenagem à
padroeira das tempestades, dado que as chuvas
se tornaram novamente abundantes na região –
vivem pacificamente, desfrutando da água.
O diário encontrado na escola – que se tornou um
o “Museu Estadual da Crise Hídrica” – serve como
legado para as gerações seguintes à “Revolução
Hídrica”. *
Guilherme Bittencourt - 1ª série B
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GÊNERO TEXTUAL
EM QUÍMICA

A

obsolescência programada, também Temas desta natureza tendem a instigar um amachamada de obsolescência planejada, durecimento visando à conscientização e reflexão
é quando um produto lançado no mer- dos estudantes, assim como possibilitar uma
cado se torna inutilizável ou obsoleto em um problematização da nossa realidade. Pensando
período de tempo relativamente curto de forma nisso, foi desenvolvida uma Sequência Didática
proposital, ou seja, quando empresas lançam com os estudantes da 3ª série do Ensino Médio
mercadorias para que sejam
contextualizando conceitos
Temas desta natureza
rapidamente descartadas e
de eletroquímica (reações de
tendem a instigar um
estimulam o consumidor a
oxirredução) com a temática
comprar novamente.
amadurecimento visando à da obsolescência programada. No final da Sequência
conscientização
e
reflexão
Esse conceito significa a diDidática, os estudantes elados estudantes
minuição da vida útil de equiboraram um texto dissertapamentos com o intuito de incentivar a compra tivo argumentativo nos moldes do ENEM.
de novos produtos ou versões atualizadas. Esse
tema traz a questão do consumismo exacerbado, Confira abaixo, a reflexão realizada pela esresíduos eletrônicos, responsabilidade e cons- tudante Giovanna.
ciência social do consumidor.
Prof. Luciano Costa - Química

A

A QUÍMICA DA REDUÇÃO
Por Giovanna Nogueira – 3ª série A

obsolescência programada dos produtos atuais é o principal motivo que
impulsiona o acúmulo de lixo eletrônico no mundo. Entretanto, esse quadro de
crescimento pode ser revertido pelos mesmos criadores de tal estratégia capitalista
por meio da reciclagem de materiais usados.

A solução para a redução desse acúmulo de lixo é um tanto quanto simples, pois
objetos metálicos, através de reações químicas de oxirredução, originam a matéria-prima
necessária à confecção de outros produtos, isto é, com a ajuda de processos químicos,
as empresas obteriam o material de produção necessário por um custo menor e por um
processo mais vantajoso do que a extração dessa matéria-prima.
Ademais, como a criação dessa estratégia de obsolescência programada – estipulação
de uma vida útil dos produtos – foi desenvolvida pelas empresas capitalistas, recai sobre
estas a responsabilidade sobre o aumento de lixo eletrônico.
Desse modo, pode-se afirmar que as empresas devem cuidar desse lixo já que possuem
a tecnologia para a utilização de processos químicos, como a redução dos metais. Além
disso, essa nova preocupação por parte dessas Instituições pode ser impulsionada, inicialmente, por incentivos fiscais públicos, reforçando também os benefícios dessa ação,
os quais seriam a diminuição do lixo eletrônico e dos gastos de produção das empresas. *
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PRODUÇÃO TEXTUAL
FÍSICA
A partir da leitura de textos motivadores sobre a formação
de raios e armazenamento de energia em capacitores e com
base nos conhecimentos construídos nas aulas de eletricidade, foi pedido aos estudantes que redigissem um texto
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da
Língua Portuguesa sobre o tema “A energia dos raios como
solução viável da crise energética brasileira”, apresentando
proposta de intervenção.
Confira abaixo o texto da estudante Gabriela.
Tânia D’Ávila Bozzi - professora de física

A

A solução não cai do céu

lgo que vem sendo pensado nos últimos
anos é a possibilidade de se armazenar a
energia produzida pelos raios como alternativa sustentável de distribuição elétrica. Contudo, ainda não é possível, tecnologicamente,
armazenar essa energia e seria necessário tempo
demais para alcançar tal possibilidade.

algo que poderia ser usado para outras soluções
mais rápidas e possíveis na prática. Há diversos
outros problemas rodeando a sociedade e pouco tempo para propostas ainda irrealizáveis.

Por isso, os grandes investimentos poderiam se
voltar a outras alternativas para geração de energia, como as usinas de biogás. O excesso de lixo
Atualmente, diversos pesquisadores estão deter- é um problema enfrentado por diversos países,
minados a alcançar a possibilidade de armazenar principalmente pelo Brasil.
e usar a energia desse fenômeno natural, porém,
os problemas são claros: não há como induzir Gerar energia elétrica a partir da combustão do
onde o raio cairá; não existe sistema suficiente- gás metano – gás intensificador do efeito estufa,
mente elaborado para captar seus 125 milhões que surge da decomposição da matéria orgânide volts; não há como saber a polaridade do raio; ca – é bem mais fácil de investir. A solução seria
e os capacitores existentes armazenam quanti- alcançada se o governo investisse mais nessas
dade de energia insuficiente para abastecer uma usinas, que são uma alternativa real e plausível, que eliminaria dois problemas: geração de
casa.
energia elétrica sustentável e excesso de lixo nas
Com isso, muito tempo e dinheiro seriam gastos cidades. *
pensando em meios de armazenar essa energia,
Gabriela Garcia - 3ª série B
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CRIATIVIDADE E LINGUAGEM CIENTÍFICA NA BIOLOGIA
O que fazer para fugir dos nomes de estruturas
anatômicas e dos processos fisiológicos que envolvem o estudo do Reino Animalia, em zoologia? Essa é uma pergunta que sempre me moveu
a pensar em alternativas para que os estudantes
utilizassem estes conhecimentos de uma forma
contextualizada e livre. Inspirando-me em um
livro de Alessandro Boffa, veio a ideia de propor
que produzissem um texto, depois de ter estudado toda a zoologia, escolhendo um animal de
sua preferência com suas características anatômicas e fisiológicas próprias para, então, colocálo dentro de um conto vivenciando alguma
situação própria do ser humano.
Antropomorfizar um animal não é uma novidade na literatura, mas aqui o desafio ia além, já
que as características biológicas do organismo
esco-lhido para a produção do texto deveriam
estar corretamente relacionadas à situação vivida
pelo mesmo. As perguntas que se fizeram presentes nas mentes dos estudantes foram: Que
animal escolher? Quais os caracteres biológicos
apropriados? Como relacionar uma situação do
cotidiano dos seres humanos aos caracteres
selecionados?

A

Não foi só pegar o lápis e o papel e começar a
escrever. Foi preciso revisitar as anotações, olhar
os cadernos, estudar novamente o animal, sua
fisiologia e sua anatomia para, então, dar vida
à obra literária. E ela viveu nas palavras e nas
ilustrações feitas especialmente para estes
contos por estudantes da mesma série.
Os estudantes, alunos e alunas empolgadas com a
proposta, produziram mais de setenta contos, todos muito interessantes e, o ânimo de tal atividade,
repercutiu em estudantes de outras séries, o que
promete mais textos interessantes ainda por vir.
Assim, unimos em Biologia o conhecimento e a linguagem científica própria da área com a criatividade numa mistura saborosa de ler e de aprender
que podemos experimentar, por exemplo, no texto
da estudante Liziane de Moraes.
Bruno Garcia Stranghetti
Professor de Biologia 2ª e 3ª séries EM

A regeneração de Lária

adolescência é difícil para todos. Eu nunca
fui confiante, pois sempre me senti invisível
e, como todo animal nessa fase, havia uma
desordem em meu interior. Também não tive muitos amigos, tanto que já me senti mais solitária que
uma tênia.

com uma lesma do mar. Ela disse que tentou não
ser quem ela era, porém, só quando notou que não
precisava ser ninguém além da Polyca, pôde seguir
com sua vida.
Foi assim que eu, finalmente, entendi que ninguém
me aceitaria se eu não o fizesse. Ana Lídea estava
certa sobre mim, e isso não é problema. Quando
assumi para mim mesma o que eu era, tudo ficou
mais simples, afinal, por mais que haja quem queira cortar o meu barato, eu sempre me regenero
– literalmente.

Por conta da minha insegurança, escondia-me
embaixo de troncos, com medo de outros bichos.
Eram todos tão grandes e assustadores, principalmente as minhocas. Não me esqueço do dia em
que uma delas, Ana Lídea, humilhou-me na frente
de todos. “Lária não tem coração, não tem cérebro
e não vê nada”, dizia ela, e todo mundo riu de mim. Agora eu posso afirmar: sou uma planária feliz. *
Por que elas me tratavam assim? O que havia de Liziane da S. L. de Moraes
errado comigo? Por que elas não me aceitavam? 3ª série B
Por eu ser diferente? Durante muito tempo, achei
que eu devia ser outro alguém, outra coisa, mas
hoje vejo que desgastei meus nervos à toa.
Minha sorte foi ter minha prima Polyca ao meu
lado, apesar de ela viver no mar. Conversávamos
através do Turbe Messenger, quando ela me contou que se sentia triste por ser sempre confundida
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LÍNGUA PORTUGUESA:
LINGUAGENS JORNALÍSTICA E PUBLICITÁRIA
O Componente Curricular de Língua Portuguesa na 1ª série do Ensino Médio recebe o nome
de “Linguagens Jornalística e Publicitária” –
LJP. A questão central para o desenvolvimento
da linguagem, nesse momento, é permitir ao
estudante desenvolver habilidades de leitura e
escrita de textos que são veiculados pela mídia
todos os dias, textos esses que moldam nossa
maneira de ver e apreender o mundo em que
vivemos.
Tendo em vista essa questão, a sequência didática sobre o gênero textual resenha amplia não
apenas o repertório cultural dos estudantes, mas
também auxilia na escrita de um texto que é, ao
mesmo tempo, expositivo – visto que traz dados
e elementos que descrevem um determinado
produto cultural (filmes, livros, discos) – e argumentativo, já que sua função é, também, influenciar o público-alvo do texto a consumir (ou não)
esse produto cultural.

C

O processo conta com a participação ativa do
educando que entra em contato com diferentes
modelos de resenha, analisando aspectos macro
e micro textuais para, então, produzir uma.
Ainda considerando o engajamento dos estudantes como chave para a boa execução da
proposta, foi solicitado que escrevessem a resenha de um filme ou livro que tivesse um valor
significativo para eles.
A partir dessa escolha, a escrita foi pensada em
diferentes etapas, como planejamento, análise
coletiva, revisão em duplas, até a produção final.
Os estudantes elaboraram textos que, além de
bem escritos e articulados, foram produzidos
com entusiasmo, dando sentido à aprendizagem
que é, de fato, significativa.
Cláudia Lima - Professora de LJP

A maravilha do Rio em outra perspectiva

arlos Saldanha faz filmes de animação como
nenhum outro diretor contemporâneo. Ele
dirige e produz obras com características
únicas e incomensuráveis, o que acaba realçando
o verdadeiro potencial de suas produções (como
“A era do gelo”, para citar um exemplo).

Em “Rio”, indicado ao Oscar de melhor filme animação em 2012, este fantástico diretor vai além
da proposta de seu enredo. A obra é de autoria
da Blu Sky Studios e da 20th Century Fox. A rica
beleza do cenário e dos personagens não deixa
enganar, trata-se de um filme encantador para
toda família.
“Rio” conta a historia de uma ararinha azul chamada Blu que, ao viver 15 anos de vida tranquila
em Minnesota, descobre que é o último macho
de sua espécie. Descobre, então, que existe outra
ararinha azul chamada Jade, vivendo no Rio de
Janeiro. Como eles são os últimos que sobraram,
a intenção é juntar os dois para acasalar e salvar sua espécie. Assim, ele parte junto com a sua
dona, Linda, para o Brasil. A viagem se complica
quando os dois pássaros são capturados por
contrabandistas. Então, precisam contar com a

ajuda um do outro para escapar e ter sua liberdade de volta.
O desenrolar do enredo se dá não só em torno
dos personagens, mas também em torno da cidade carioca, terra natal do diretor, havendo
uma notável captação de sua essência e encanto,
tanto na beleza colorida da natureza, quanto no
espírito brasileiro. A maior qualidade da obra
são seus protagonistas; simpáticos e cativantes,
que chamam atenção do espectador para suas
personalidades únicas, permitindo, assim, uma
mistura organizada de particularidades que resulta em uma história sem igual. A riqueza dos
detalhes não deixa passar despercebida, além da
excelente trilha sonora, dedicada especialmente
ao filme.
Um bom filme é aquele que se destaca pelos
seus prêmios, um filme ainda melhor é aquele
que muda a vida de quem o assiste, como é o
caso de “Rio”. Inspirador e deslumbrante, o longa
nos ensina a assumir riscos na vida, sendo uma
história mais que maravilhosa, independente da
idade do público. *
Vitor Ferraz - 1ª série do EM
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As Histórias em Quadrinhos (HQ) vêm, há
mais de um século, divertindo, informando e
educando seus leitores. A vantagem de uma HQ
instigadora, ou seja, aquela HQ que possui como
principal característica, a proposição explícita, no
decorrer do enredo, de uma situação/ questão
que faça o estudante pensar a respeito do assunto tratado, é que nela há um tipo de desafio
diferente das outras categorias. O desafio, neste
caso, não se trata de “querer chegar ao fim da
história para ver a piada”, ou “vou pesquisar mais
para entender os termos técnicos usados pelo
autor”.
A instigação baseia-se principalmente
na colocação explícita de uma situaçãoproblema ao leitor; o desafio estaria em
resolvê-lo para conseguir um bom entendimento da narrativa.

Essa proposição é um dos alicerces da
teoria construtivista, na qual o processo de
ensino é desencadeado por uma problematização geradora da discussão posterior.
Nesse sentido, os estudantes da 2ª série do
EM foram incentivados a desenvolver uma
HQ que gerasse uma situação-problema
de Física.

Confira, na próxima página,   um
ótimo exemplo de HQ instigadora
elaborada pelo estudante Gustavo
Sá da 2ª série do EM. *
Luciano Costa
Professor de Física
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OLHA AÍ:
UM EVENTO INESQUECÍVEL

O

Olha Aí é um evento cultural que chama a atenção
dos estudantes desde os primeiros anos do Consa até
o Ensino Médio. Principalmente para os estudantes
que viveram a vida toda no Colégio e experienciaram a Arte,
desde as aulas de CCA – Cultura Corporal e Artística - até
finalmente chegarem ao Olha Aí e mostrarem seus talentos.
O evento é um sonho de muitos, pois é como viver um ‘’High
School Musical‘’ ou ‘’Glee’’.
Quando se chega ao Ensino Médio, no meio de um turbilhão
de provas, trabalhos e preparação para o vestibular, ter um
evento como esse é uma forma de liberar o estresse, sentir a
arte, mostrar seu talento e ser reconhecido por ele. O troféu
é apenas um símbolo, todos que participaram são artistas e
vencedores pela coragem de subir no palco e mostrar o que
sabem na frente de toda a plateia.
A terceira série do Ensino Médio sempre foi responsável por
organizar o Olha Aí e, somente quando se chega nesse ano,
é possível perceber o quanto é necessário se dedicar, ter
organização para que o evento seja perfeito e que marque
esse último ano dos estudantes que se formarão, além de
deixar um legado para os mais novos de responsabilidade e
inspiração para espalhar a Arte. *
Giovanna Nocker - 3ª série do EM
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PASTORAL

CATEQUESE NO CONSA

A

catequese é uma formação na fé das
crianças, 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
essencialmente uma Pessoa, a de
Jesus Cristo de Nazaré, Filho único do Pai. O
catequizando
vivencia
momentos de fé e de experiência com Jesus, criando vínculos de amizade
com Ele e com o seu projeto.

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 experiência 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
A catequese de Primeira Eucaristia tem como ob- de um ano e meio e a Crisma, a partir do 9º ano,
jetivo formar os catequizandos para a vivência da com duração de um ano. *
fé em comunidade. Apresentando a pessoa de
Jesus e os conteúdos de nossa fé.
Fernando Gianetti de Souza
Orientador de Pastoral
A catequese de Crisma pretende formar os adolescentes e jovens para uma vivência comproA catequese é uma formação
metida com o Reino de Deus. A Crisma é o sana fé das crianças, adolescentes
cramento do compromisso. Por isso, a catequese
e jovens que se realiza em
deve levar o catequizando ao compromisso com
primeiro lugar na família.
a comunidade de fé.
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CELFRAN

ESPORTES DE QUADRA
DIVERSÃO, APRENDIZADO E CONQUISTAS

A

s aulas de esportes de quadra no Complexo Esportivo do Consa, tem como
objetivo principal educar e formar os alunos por meio do esporte, desenvolvendo conhecimentos físicos, cognitivos, valores éticos e
sociais do esporte.

Ao longo de 2016 as equipes se mostraram muito habilidosas, alcançando resultados expressivos como títulos em olimpíadas escolares, nos
Jogos Escolares Paulistas e chegando com todas
as categorias nas finais da Copa Diggio.

Esses bons resultados são acompanhados de
Os alunos adquirem conhecimentos técnicos e uma postura ética e cordial, qualidades reconhetáticos, que são colocados em prática nos pró- cidas por árbitros e adversários que os enchem
prios treinos, nos quais eles precisam criar alter- de orgulho!
nativas e soluções para as mais diversas situações
que uma partida pode apresentar, desse modo Venha fazer parte de uma de nossas equipes
desenvolve autonomia, inteligência do jogo e to- também! *
mada de decisões.
Carlos Eduardo Moreira Bernardino
Os cursos iniciam com crianças a partir de 5 anos
Orientador de Esportes
e se estende até os adolescentes do Ensino Médio. Nas aulas são desenvolvidas atividades que
estimulam o comportamento e a coordenação
técnica global e específica de cada modalidade,
levando em conta o período de maturação de
cada faixa etária.
Os alunos participam de diversas partidas amistosas com outras Instituições e campeonatos escolares, pois esses eventos são de extrema importância para o processo de aprendizagem e
avaliação em situações específicas do jogo.
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CELFRAN

OFICINA DE CIRCO:
VIVÊNCIAS E DESCOBERTAS!

N

as aulas de Oficina de Circo do Celfran os
alunos exploram, por meio da prática de
exercícios variados, as infindáveis possibilidades de combinações de movimentos que o
corpo é capaz de produzir. De modo fascinante,
as experiências motoras fornecem múltiplas
informações sobre a percepção que as crianças
têm de si mesmas e, a partir do momento que
elas têm a si mesmo como referência, passam
a compreender melhor o outro e o mundo que
as cerca.
Por sua vez, essa vasta quantidade de experiências contribui, também, para a construção de um
repertório motor diversificado, o que permitirá o
aprendizado posterior de ações adaptadas e habilidosas que, flexivelmente, poderão guiar contextos motores diferenciados e especializados.
É por meio da construção desses pilares que
conseguimos atingir uma boa concepção de
grupo, no qual todos os alunos se ajudam e se
respeitam para a conquista de novos movimentos e autodescobertas.

1ª Etapa: Aquecimento – momento marcado
pelo lúdico, a partir de movimentos que serão
utilizados nas outras etapas da aula;
2ª Etapa: Parte principal – foco para as práticas
em conjunto, resgate de fundamentos básicos
por meio de circuitos motores dirigidos, e exploração das variáveis do Circo: tecido liso, tecido marinho, trapézio, mini-tramp, malabares,
rola-rola, acrobacias de solo, pirâmides humanas
e bola de equilíbrio.
3ª Etapa: Momento livre – momento no qual os
alunos exercem a autonomia ao escolher qual
linguagem circense querem desenvolver com
auxílio de professores e colegas.
Merece destaque ainda as Aulas Abertas promovidas nos Espaços Culturais pelo Dia das
Mães e pelo Dia dos Pais, momento para estreitar vínculos, ao mesmo tempo, propiciar a troca
de experiências, pois, nessas ocasiões, os filhos
transmitem aos pais suas vivências de modo que
eles possam compreender toda a complexidade
da arte circense.

As aulas são baseadas em alguns princípios
da psicomotricidade: tonicidade, lateralidade,
equilibração, esquema e imagem corporal, praxia global e praxia fina. As aulas são planejadas
considerando três etapas como primordiais para
a segurança, integração e envolvimento dos alunos, como exemplificado:

Em tempo, dentro de nosso calendário
promovemos aulas especiais, como, por exemplo, a semana de intercâmbio entre os alunos do
Circo, Ballet, Dança e Jazz. Aulas permeadas pelo
lúdico, de modo festivo, com intuito de estabelecer trocas de conhecimento entre alunos e
instrutores. *
Guilherme Ribeiro Awazu e Monique Louise
Orzechowski - Instrutores de Circo
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Reprodução
Parcial do quadro da artista Gabriela Stéfani Sales Garcia, estudante da 3ª série B
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