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Editorial

e repente, de um impulso ou estalo que se faz ato, de uma dúvida que se faz
alívio vivo, de um simples ‘-não sei’ para um complexo ‘-aprendi!’.
Assim é a Educação. Educação no seu sentido mais amplo, aquele que é
braço da cultura e que nos acompanha desde o nascimento. Educação que encontramos na família, nos amigos, nos conhecidos e desconhecidos, em processos de
saber mais para ser mais, para ser inteiro, ser dinâmico, ser histórico, não estar em
sociedade mas fazê-la e transformá-la.
Educação que encontra no ambiente escolar um laboratório para lá
de perfeito, lugar em que todas as energias fluem no sentido do crescimento
humano, com todos os amores e dores que deste caminho brotam. Crescer é
dolorido, pois é saber-se em busca de algo que tantas vezes sequer sabemos o
que seja, mas que no fundo é a única coisa pela qual vale a pena almejar. Crescer
é mais que amadurecer, é sobretudo não ter medo do próprio crescimento, é
finalmente sair do barco, molhar os pés e caminhar sobre as águas.
Crescer na escola, é entender como o seu próprio conhecimento se
constrói, ser autor, ator e espectador de si.
Neste sentido, quando o Consa pensa seus processos de ensino e aprendizagem, pensa, ao mesmo tempo, em proporcionar ao estudante a clareza de como
ele conquistou seus saberes, por quais caminhos percorreu, por quais horizontes
teve que passar para que a paisagem do conhecimento se mostrasse com toda a
sua beleza. É o caminho consciente, revelador. Este caminho, também chamado
por nós de ‘sequência didática’, não é somente o meio para o conhecimento, mas
é o próprio conhecimento, uma vez que, nele percebemos, quais passos temos
que dar para chegar ao destino do saber.
Em todos os segmentos do Consa, as sequências didáticas permitem,
portanto, um caminhar seguro e proveitoso, estimulante e prazeroso. É o processo
em evidência.
A grande novidade desta edição fica por conta da matéria que ilustra
sua capa. Trata-se da explanação de todo o projeto de ensino e aprendizagem
da Língua Inglesa dentro da escola. O Consa, em 2015, concluiu uma longa e
minuciosa reformulação do currículo desta importante componente que, cada vez
mais, mostra-se como fundamental para o crescimento da expressão e da compreensão da cultura no mundo, marcadamente globalizada.
Mas ainda tem mais.
Você vai se encantar pelo universo da Educação Infantil, com ações
ligadas aos saberes mais essenciais no campo da arte, da natureza e da interação
humana. Na seção do Ensino Fundamental 1, há um espaço para lá de especial
que apresenta as experiências de leitura, de contato com as Ciências da Natureza
e os desafios da Matemática.
O Ensino Fundamental 2 é o lugar dos maiores desafios, em que o
conhecimento começa a se sistematizar cada vez mais solidamente e as relações
entre os estudantes começam a criar laços inquebráveis. Os trabalhos na escola
acompanham esta fase, proporcionando desafios que fortalecem as identidades.
Para o Ensino Médio, os horizontes ultrapassam de vez as paredes da
escola, exigindo de todos uma conexão direta com as questões sociais.
As matérias sobre as aulas aqui relatadas vão nesta direção, do posicionamento
crítico e da apropriação do saber.
A revista traz também os projetos mais significativos do Integral e Semi
Integral, as experiências dos estudantes junto à equipe da Pastoral, além das
novidades do Celfran.
O Consa é um mundo, caros leitores. E você está prestes a explorar este
mundo.
Sinta-se à vontade para habitá-lo e para crescer conosco.
Ir. Priscilla - Diretora do Consa
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EDUCAÇÃO
INFANTIL

Infantil 1
MEUS PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA

O projeto, que visa estreitar os laços de vínculo e confiança, foi desenvolvido por estudantes do
Infantil 1, sempre acompanhados pelo ollhar atento dos educadores.

O

s estudantes do Infantil 1 desenvol
veram o projeto “Meus primeiros passos
na escola”. O tema escolhido foi pensado considerando o momento que as crianças
estavam vivenciando, o início da vida escolar!
Foi um período que gerou expectativas,
ansiedade e insegurança, pois foi a primeira
experiência dos pais e filhos, em um ambiente
diferente da família.

A escolha deste tema envolveu as crianças nas mais diversas atividades, descobriram
como é bom frequentar a escola, co
nhecer
novos amigos, criar vínculos com as professoras, além de brincar muito e vivenciar novas
experiências.

A escolha deste tema
envolveu as crianças nas mais
diversas atividades,
fazendo-as perceber
como é bom frequentar a escola.

Os laços de confiança e vínculos não
foram estabelecidos instantaneamente e, sim,
gradativamente, por meio do convívio diário.
Foram planejadas atividades que facilitaram
a transição do ambiente familiar para o escolar, com a finalidade de envolver todos os estudantes em um ambiente afetivo e acolhedor,
com a intenção de possibilitar a interação com
professoras, colegas e educadores, a familiarização com o espaço escolar, sua rotina e o desenvolvimento dos movimentos e da oralidade.

Como finalização do projeto, os estudantes decoraram uma almofada - de um
lado uma pintura realizada na escola e do
outro a decoração feita com os familiares. Este
objeto simbolizou algo acolhedor, recheado de
carinho e fez parte das muitas atividades ao
longo do ano letivo! #
Professoras do Infantil 1

Nesta fase da vida
a criança inicia sua vivência escolar.
Um cotidiano repleto de descobertas,
aprendizagem e crescimento.
4
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Infantil 2

Infantil 3

A EXPERIÊNCIA COM JOGOS

ARTES
NO INFANTIL 2

De forma lúdica e divetida, os estudantes do Infantil 3 tiveram a oportunidade de trabalhar em
equipe e desenvolver a cooperação.

O
E

6

m Artes, a proposta para os estudantes do
Infantil 2 é de incentivá-los à curiosidade,
à experimentação, à expressão e ao prazer
pelo fazer artístico.
Ao vivenciar e experimentar as diversas
possibilidades de movimentos das ferramentas, de posições e suportes, cada estudante
produziu suas marcas gráficas, ampliando assim seu repertório e olhar artístico.
Vale ressaltar que o jeito de ser de cada criança
é respeitado, pois interage com o material, de
acordo com sua vontade individual.
Foram proporcionadas situações de
apreciação com o intuito de estimulá-los
quanto à observação, ao uso dos sentidos e à
percepção das possibilidades de ocupação do
espaço para o aprimoramento do conhecimento sobre a própria produção e a produção do
outro.
revista do consa
2015

Os procedimentos para realizar determinada atividade instrumentalizaram os estudantes quanto ao saber fazer, estabelecendo
caminhos para que pudessem realizar melhor
suas ações.
Estes procedimentos são importantes
conteúdos de ensino no Consa, já que contribuem no desempenho de inúmeras outras
tarefas realizadas durante a rotina como, rodas
de conversa, organização de materiais, circuitos motores, dentre outros. #
Professoras do Infantil 2

s jogos possuem uma função importante para a nossa sociedade, pois
exploram o conceito de coletividade
e entretenimento. Acontecem dentro de um
grupo, sendo necessária a integração dos
membros para que haja fluidez no desenrolar
da proposta e para que se alcance o objetivo
do jogo, que pode ser cooperativo ou de competição.
Para participar é necessária uma doação
e aceitação das regras estabelecidas, cumprindo-as e respeitando-as. Como lidar com o
sentimento de competição? Como aprender a
perder?
Quando o estudante vivencia os jogos
desde pequeno, incorpora as regras, passa a
aceitar a perda e a pensar em novas estratégias
que estejam dentro das normas para poder
ganhar o jogo.
Somente brincado diversas vezes é que
essas habilidades são desenvolvidas, pois a
repetição é uma maneira de aprimorar, nunca
uma experiência será igual a outra, elas serão
sempre aperfeiçoadas e novas aprendizagens
surgirão.
A complexidade dos jogos é iniciada normalmente com as crianças em famí–

lia, que compartilham suas experiências e
conhecimentos da infância. Por meio dessa interação, elas começam a lidar com essa prática
social e a vivenciar momentos de entretenimento com os seus familiares e colegas.
Os estudantes exploraram, com mais
intensidade, dois jogos: o jogo da memória e o
dominó. Após um levantamento dos conhecimentos dos estudantes sobre o tema, foram
explicadas as regras e proposto o desafio de
cada jogo.
As primeiras experiências com os jogos
trou
xeram sentimentos que precisaram ser
vivenciados, como, por exemplo, a paciência, que foi aos poucos trabalhada visando o
respeito aos momentos de jogada de cada
criança.
Depois de jogarem algumas vezes, os
estudantes passaram a se arriscar e a brincar sozinhos, organizando-se em grupos e
retomando as regras com os colegas, espontaneamente.
Esses momentos foram repletos de
diversão e interação. No final da sequência
com jogos, os estudantes puderam se conhe–
cer e se integrar ainda mais com os colegas. #
Professoras do Infantil 3
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Infantil 4

INVESTIGANDO
O JARDIM

O projeto “Bichos de Jardim”, de forma prática e
didática, amplia conhecimentos, valoriza uma postura
investigativa e transforma o estudante em
protagonista no processo de aprendizagem.

B

rincar em um parque com árvores, com uma
diversidade de plantas e pequenos animais e
poder ampliar as brincadeiras com a descoberta de joaninhas botando ovos, borboletas coloridas
pousando nas flores da jabuticabeira ou um certo
tatuzinho se enrolando para se defender, são alguns
exemplos do espaço privilegiado que os estudantes
do Consa têm acesso, todos os dias, ao entrar no
parque infantil.
Nesse cenário, o projeto “Bichos de Jardim”,
além de ampliar o repertório dos estudantes a respeito de alguns desses animais, permite a construção
de proce
dimentos de pesquisa, postura investigativa frente aos fenômenos observados e o contato
frequente com si
tuações reais das práticas de linguagem, como leitura de textos informativos, científicos ou não, relatos de experiências, exposição oral e
levantamento de hipóteses sobre a escrita, registros e
síntese das descobertas.

Cientificamente chamada de larva, ela
se empanturrou de folhas, tornando-se cada
vez maior. Um dia,
ela parou de comer
e ficou pendurada
de
ponta-cabeça
em um pequeno
galho. As crianças,
então,
questio
naram: “Será que
ela morreu?”. Eis
que, de repente, ela
começou a “rasgar
sua pele” e, de dentro dela, pu
deram
ver se formar uma
crisálida
amarela
brilhante. A lagarta
transformou radicalmente seu corpo e, depois de certo tempo,
saiu de dentro de seu casulo como uma linda
borboleta. Ao se transformar, algumas turmas
puderam acompanhar seu primeiro voo, quan-

do a soltaram na natureza, seu habitat natural.
Assim também aconteceu com outros
animais encontrados no jardim do Colégio. O
tatuzinho de jardim, da família dos crustáceos,
encantou os estudantes pela sua peculiar forma de se proteger dos seus predadores. “Ele
vira uma bolinha! Que esperto!” - disseram as
crianças, quando o pegaram pela primeira vez.
Já a taturana, lagarta peluda, foi elemento de
muita investigação!
Depois de muitas pesquisas e observações, a grande descoberta: “Depois da
metamorfose, ela pode virar uma borboleta ou
uma mariposa, depende da espécie!”.
Para finalizar esse rico estudo, os estudantes do Infantil 4 visitaram o Planeta
Inseto, “o único Jardim Zoológico de insetos
do Brasil”, que, de forma lúdica e interativa,
retratou diversos aspectos dos animais estudados e outros, como besouros, abelhas e até
baratas. #
Professoras do Infantil 4

Os estudantes passaram a observar
e registrar o que essa lagarta fazia.
Um dia, ela parou de comer e ficou
pendurada de ponta-cabeça em um
pequeno galho. A lagarta saiu de
dentro de seu casulo como
uma linda borboleta.

Descobertas
Cada turma do Infantil 4 construiu seu pró
prio processo de escolha do animal a ser estudado. A
maioria se interessou por uma lagarta muito faminta
que nasceu de um ovo. Os estudantes, então, passaram a observar e registrar o que essa lagarta fazia.

8
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ENSINO
FUNDAMENTAL I

Infantil 5

O

PROJETO
NATURAL DA TERRA

s estudantes do Infantil 5 foram motivados a ampliarem seus saberes sobre
os alimentos naturais e os benefícios de
manter uma alimentação saudável, com o Projeto “Natural da Terra”.
Dentre os diversos fazeres vinculados
ao trabalho e, para dar maior sentido a cada
nova aprendizagem, os aprendizes foram convidados a plantar e acompanhar o crescimento
de um fruto, o tomate.
Além de se responsabilizarem pelo
plantio e os cuidados necessários para a
manutenção da planta, os grupos foram ins–
tigados a assumirem um comportamento

10

revista do consa
2015

Construção do conhecimento
de forma significativa, com
autonomia e senso crítico.

investigativo ao se comprometerem a registrar
cada fase da transformação do fruto: do plantio das sementes ao surgimento dos tomates.
Para surpresa das crianças, depois de algumas
semanas, se depararam com muitos tomateiros, repletos de frutos.
Essa experiência vivenciada pelos estudantes, proporcionou grande aprendizagem,
pois o conhecimento foi ressignificado cotidianamente, em cada nova fase observada do
desenvolvimento do tomateiro. Os estudantes
se encantaram com a beleza dos frutos que a
terra produz. #
Professoras do Infantil 5

Encontro dos estudantes do 3º ano
com a autora e ilustradora Lucia Hiratsuka.
revista do consa
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Ensino Fundamental I - 1º ano

Ensino Fundamental I - 2º ano

MERGULHANDO NAS DESCOBERTAS!

Com o Projeto “A vida na água” o estudante constrói o conhecimento de forma prática aliado
ao conteúdo teórico, despertando assim interesse e curiosidade sobre o tema, tornando
a aprendizagem mais significativa.

N

12

o 1º ano, os estudantes participaram do Projeto
“A vida na água”. O objetivo principal foi traba–
lhar com o gênero de textos informativos e com
conhecimentos científicos que envolvem as noções de
ambiente, vida aquática e elementos fundamentais para
a sobrevivência dos seres vivos.
Na Biblioteca, os estudantes entraram em contato com livros científicos, informativos e literários. Essa
visita teve como objetivo fazer coletas de informações
que os ajudassem a saber mais sobre o tema do projeto.
Uma vez selecionado o material, cada grupo pôde buscar, nesses livros, dados específicos relacionados ao animal aquático, sobre o qual ficou responsável, por buscar
informações para compor o produto final do Projeto uma exposição sobre esses animais.
Na Biblioteca, os estudantes
Por meio dessas situações, as crianças apren- entraram em contato com
deram as ações que um leitor proficiente realiza para
livros científicos. Além disso,
alcançar seu objetivo ao explorar materiais para saber
realizaram uma visita ao
mais sobre um tema, como: folhear os livros, explorar
os títulos, as ilustrações, legendas e procurar pistas nos Aquário de São Paulo, onde
índices e sumários.
puderam ver de perto como
Durante o processo, os estudantes realizaram
é a vida na água. O labouma visita ao Aquário de São Paulo, onde puderam ver
ratório também foi palco
de perto como é a vida na água e coletar mais infordeste processo.
mações com os biólogos, para enriquecer seus conhecimentos e complementar o produto final.
O laboratório também foi palco deste processo.
As especialistas elaboraram aulas para o aprofundamento do tema e dos animais pesquisados. Passaram
pequenos vídeos e fotos interessantes, além de levar alguns animais reais que possibilitaram às crianças o seu
manuseio para observar de perto suas características
físicas, complementando e embasando a pesquisa.
Durante a exposição dos trabalhos, os estudantes
fizeram uma rica apresentação e surpreenderam a todos
com tantos conhecimentos sobre o assunto!
E é assim, de forma séria, leve e divertida, que os estudantes aprendem sobre a vida na água no 1º ano! #
Professoras do 1º ano | Ensino Fundamental
revista do consa
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RESGATANDO POSSIBILIDADES DO
BRINCAR!
Usando a imaginação, as crianças do 2º ano inventaram e redescobriram brincadeiras,
desenvolvendo assim a criatividade e o trabalho em equipe.

D

urante as aulas de História, os estudantes
do 2º ano descobriram que, antigamente,
as crianças não tinham tantos brinquedos como as de hoje e, por isso, tinham que
usar a criatividade para inventá-los. Usavam
tocos de madeira, pedrinhas, legumes e palitos
para fazer animais, além de brincadeiras como
corda, Cinco Marias, bolinha de gude, cantigas
de roda, passa anel, roda pião, empinar pipa,
dentre várias outras e, assim, se divertiram por
décadas e décadas.
Naquela época, as crianças podiam brincar nas ruas, pois a realidade era diferente da
que nós encontramos hoje. Atualmente, com a
falta de espaços adequados para a prática dessas brincadeiras e com os avanços da modernidade, a tecnologia trouxe brinquedos que não
exigem tanta criatividade das crianças, pois
elas já encontram quase tudo pronto.
Os estudantes conheceram e estudaram
as regras dos brinquedos e brincadeiras. Em
seguida, realizaram uma coleta de informações
das brincadeiras preferidas pelos pais, quando
eram crianças, e das brincadeiras favoritas das
crianças de hoje.
Foram para os amplos espaços da es-

cola para vivenciarem algumas delas, nas quais
se envolveram e se divertiram muito.
Nos chamados “Dias do Brinquedo”,
trouxeram brinquedos que foram de seus pais,
exploraram as formas de brincar com cada um
deles e experimentaram, com entusiasmo, as
brincadeiras de Amarelinha, Rouba-bandeira,
Queimada, Corrida do ovo e Travessia da floresta – uma variação da brincadeira de mãe da
rua!
Para concluir, os estudantes elaboraram, utilizando as aulas de Informática, um
pequeno livro com as regras das brincadeiras
que eles mais gostaram. Os trabalhos ficaram
disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, para apreciação das famílias. #
Professoras do 2º ano | Ensino Fundamental
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Ensino Fundamental I - 3º ano

ÁBACO...
MAIS QUE UM OBJETO DE CONTAGEM

Ensino Fundamental I - 4º ano

Com o jogo “Ganha quem chegar a zero”, os estudantes puderam aprender de forma inovadora e
divertida, efetuar cálculos matemáticos mentalmente.

O

s estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental vivenciaram atividades que
promoveram o desenvolvimento do
raciocínio lógico matemático utilizando materiais que facilitaram essa aprendizagem, como
por exemplo, o ábaco.
O ábaco é um objeto de madeira retangular com bastões que representam as posições
das casas decimais: unidade, dezena, centena,
milhar. Cada bastão é composto por dez “pinos”. As operações são efetuadas de acordo
com o sistema posicional. O ábaco contribui na
compreensão das ordens e classes, enquanto
os cálculos são feitos mentalmente.

“Eu aprendi com esse jogo que
a conta de subtração é fácil e
é muito divertida de fazer no ábaco.
Para fazer a troca é preciso de muita
atenção para não errar na conta de
subtração.” Julia Sakamoto – 3°E

Para uma melhor compreensão das o–
perações que envolvem subtração com troca,
os estudantes realizaram um jogo utilizando o
ábaco, o qual recebe o nome de “Ganha quem
chegar a zero”.
Para iniciar o jogo, cada estudante teve

14
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BUSCANDO MEIOS PARA SE LOCALIZAR
E ORIENTAR NO ESPAÇO
Os estudantes do 4º ano aprenderam novas formas de se orientar, a partir do Sol, na aprendizagem
de orientação e localização.

que colocar um pino na ordem da centena.
Toda vez que o dado era lançado, deveria ser
retirada a quantidade de pinos representados no dado. Para isso, foi necessário realizar
as trocas nas casas decimais. Por exemplo, se
o primeiro número que aparecesse no dado
fosse 5, era preciso transformar a centena em
dezenas e as dezenas em unidades. O jogo terminava quando um jogador zerasse o número
no ábaco. #
Professoras do 3º ano | Ensino Fundamental

“Com esse jogo, eu aprendi a subtração fazendo a troca. No começo
eu achei bem difícil, mas agora está
muito fácil.”
Eduardo L. Cacciella – 3°E

S

e perguntassem a você como faria para
chegar a um determinado local do qual
você nunca ouviu falar, provavelmente
responderia, com a ajuda de objetos de orientação, como o GPS, por exemplo. Porém,
nem sempre foi assim. Antigamente, navegadores, pescadores e viajantes não dispunham
de modernos objetos de orientação e tinham
que se orientar pelos astros, método que ainda
hoje tem grande utilidade.
Mesmo com todas as inovações tecnológicas, consideramos importante trabalhar
a evolução da humanidade no que se refere
às formas de localização e orientação no espaço geográfico e, portanto, os estudantes do
4º ano fizeram um estudo sobre orientação e
as direções cardeais, com a ajuda da rosa dos
ventos e tendo o Sol como ponto de referência. Afinal, entender o espaço implica, necessariamente, saber se orientar e se localizar.
Partiram de alguns questionamentos:
você já parou para prestar atenção na posição
do Sol em determinados períodos do dia? Ao
amanhecer, por exemplo? Ele se encontra todos os dias na mesma posição?
Em casa, os estudantes fizeram observações do Sol, em diferentes períodos do
dia e perceberam que, todos os dias, o Sol
faz um movimento aparente, aparecendo pela

manhã em um lado e desaparecendo, ao final
da tarde, no lado oposto.
Partindo dessa observação, os estudantes constataram que o Sol pode servir
de ponto de referência para se localizarem, se
observarem, com atenção, algumas de suas
posições no decorrer do dia e, que estas, podem indicar os pontos cardeais.
Ao amanhecer, o Sol se encontra em
um mesmo lado da Terra, que foi denominado,
desde a antiguidade, de Leste ou Nascente e,
ao entardecer, o sol se põe no lado do planeta
denominado como Oeste ou Poente.
Os estudantes aprenderam que, abrindo os braços e posicionando o direito onde
nasce o sol, estará apontando para o Leste e
o esquerdo para o poente, apontará o Oeste,
à frente encontra-se o Norte e atrás o Sul. Em
seguida, foram convidados a irem à cobertura
do prédio do Celfran e, na prática, realizaram a
experiência de como se localizar por meio do
Sol.
No estudo do meio ao centro de São
Paulo, os estudantes conheceram o Marco
Zero, importante monumento, localizado na
Praça da Sé, referência espacial que mostra as
direções onde se localizam os Estados vizinhos
de São Paulo. #
Professoras do 4º ano | Ensino Fundamental
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Ensino Fundamental I - 5º ano

Ensino Fundamental I - 5º ano

ESTAÇÃO
METEREOLÓGICA
NO CONSA

Com a construção de uma Miniestação
Metereológica os estudantes aprenderam, na
prática, sobre as mudanças climáticas.
s estudantes do 5º ano construíram uma
miniestação meteorológica para observar e analisar as alterações do tempo na
cidade de São Paulo.
A atividade tinha por objetivo proporcionar a vivência dos estudantes na observação
do tempo atmosférico, percebendo suas varia–
ções e consequentemente suas diferenças em
relação ao conceito de clima.
Com a ajuda de alguns instrumentos
específicos, como o termômetro, modelos de
pluviômetro, biruta e anemômetro, foi possível
verificar as variações de temperatura, a quantidade de chuva, a direção e intensidade do vento, por meio de medições diárias, durante uma
semana.
Com a realização da coleta dos dados
meteorológicos - leitura dos instrumentos registrada em uma tabela apropriada, os estudantes conseguiram perceber que o tempo,
diferentemente do clima, pode mudar de uma
hora para outra e modificar-se diversas vezes
em um só dia. #
Professoras do 5º ano | Ensino Fundamental

O
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LEITURA: SENTIDO E SABOR DA EXISTÊNCIA

A

leitura é um instrumento valioso para a apropriação de conhecimentos relativos ao mundo
exterior. Por meio da leitura o ser humano consegue se transportar para o desconhecido,
vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos em seu processo
de construção da aprendizagem. Além disso, a leitura amplia e aprimora o vocabulário e contribui para o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo, pois possibilita o contato
com diferentes ideias e experiências.
Faz parte da prática pedagógica do Consa o desenvolvimento de propostas que favorecem a formação do leitor literário. Com o “Projeto de Leitura”, os estudantes leem e realizam
diferentes propostas para cada livro, com a intencionalidade de despertar o gosto e o hábito da
leitura.
Os estudantes escreveram resenha dos livros lidos e interagiram com seus colegas.

Confira dois exemplos de resenhas, feitas por estudantes:
RESENHA 1: MATILDA
Estudantes do 5º ano C

O

livro Matilda, Editora Martins Fontes,
foi escrito por Roald Dahl. Conta
a história de uma menina muito inteligente e precoce. Com um ano e meio já
falava, aos três aprendeu a ler sozinha e
aos quatro já sabia ler perfeitamente.
Seus pais não valorizavam suas qualidades e admiravam o filho mais velho
que, assim como eles, só gostava de ver
televisão. Eles não gostavam de ver Matilda lendo livros e não aprovavam sua
visita diária à biblioteca da cidade. Seu
pai era um vendedor de carros trapaceiro e a única coisa que sua mãe fazia era
jogar bingo, todas as tardes, numa cidade vizinha.
Com cinco anos e meio, Matilda começou a frequentar a
escola e lá conheceu sua professora, a adorável Sra. Mel, que admirava os dons especiais da menina, preocupava-se com ela e se
esforçava para incentivá-la ainda mais. Mas, por outro lado, havia
a diretora Taurino, uma mulher grande, forte e assustadora, que
ameaçava e maltratava as crianças da escola.
Apesar de tantas confusões que acontecem nessa deliciosa
história, Matilda é querida por seus colegas e se torna amiga da
Sra. Mel, vivendo grandes aventuras ao se lado.
revista do consa
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RESENHA 2: TERRA DE HISTÓRIAS - O FEITIÇO DO DESEJO
Estudantes do 5º ano B

O

livro “Terra de
Histórias – o
feitiço do desejo”,
de Chris Colfer conta a aventura vivida
pelos gêmeos Alex
e Conner, após a
perda de seu pai.
Sua avó, na tentativa de agradá-los,
presenteia-os com
um livro antigo que
o pai costumava ler
antes que fossem
dormir.
Alex desconfia que haja algo de estranho com o livro, que parece ser mágico. Então,
começa a ler...
Sua desconfiança aumenta quando, ao
terminar o jantar, volta para o seu quarto e
nota que a caneta que estava marcando a página de seu livro, não estava mais lá.
Para confirmar o sumiço da caneta, Alex
joga diversos objetos dentro do livro e percebe
que todos somem. Indo adiante, na tentativa
de desvendar o mistério, coloca sua mão e
começa a ser puxada pelo livro. Conner foi até
o quarto da irmã, ver o que estava acontecendo, mas era tarde demais: ele
dá um grito, assustando-a.
Com o susto, Alex cai
dentro do livro.
Tentando salvá-la,
Conner pula atrás dela e a
magia passa a tomar conta
da vida deles.
Os gêmeos entram
em outra dimensão, co–
nhecem o mundo dos contos
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de fadas e descobrem o que acontece com os
personagens depois do “viveram felizes para
sempre”...
Nessa aventura, entre tantas surpresas,
descobrem que Cachinhos Dourados é uma
fugitiva e namorada de João, Cinderela é uma
rainha e está prestes a ter um bebê, Branca
de Neve enfrenta problemas com a madrasta, Chapeuzinho Vermelho tem um reino só
dela e procura um namorado; Bela Adormecida acordou, mas a maioria do reino continua
dormindo. Rapunzel, como sempre, tentando
jogar suas tranças para sair da torre.
Antes que o livro se feche, eles precisam
voltar para casa. Para isso, é necessário cumprir o feitiço do desejo, coletando um objeto
de cada história, seguindo as pistas deixadas
em um diário.
Você vai se surpreender ao embarcar na
aventura e magia vivida por Alex e Conner. #

Alimentação de qualidade,
momentos lúdicos,
de estudos e aprendizagem
em harmonia.

INTEGRAL
E SEMI-INTEGRAL
revista do consa
2015
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Integral e Semi

Integral e Semi - English Course

ENGLISH COURSE
CURSO DE LÍNGUA INGLESA

Com os projetos desenvolvidos pelos educadores do English Course, os estudantes ampliaram seu
repertório linguístico, além de habilidades de escrita, compreensão e fala do idioma.

O
ESTUDANDO MATEMÁTICA
NO INTEGRAL E SEMI
O momento da lição de casa no Consa possibilita ao estudante ampliar seus conhecimentos, sendo
um significativo momento para o processo de aprendizagem.

D

urante a rotina dos períodos SemiIntegral e Integral, os estudantes têm
horários reservados para a realização
das lições de casa e atividades de estudos,
um significativo momento para o processo de
aprendizagem, além de ser uma oportunidade
de aprimorar e retomar os conteúdos aprendidos no período Regular. Os estudantes são
estimulados a desenvolverem suas tarefas com
responsabilidade, autonomia e organização.
Os estudantes se depararam com situações problema, foram desafiados a
encontrar diferentes tipos de soluções e
vivenciaram oportunidades de praticar
os conteúdos aprendidos.

As atividades são realizadas indivi–
dualmente, em dupla ou em grupo, a fim de
incentivar o trabalho coletivo, ampliar vínculos
e permitir a troca de conhecimentos e hipóteses nas situações encontradas.
Destacamos as atividades de Matemática, que tiveram como objetivo, explorar o
universo da tabuada, aproximar o uso do relógio e a leitura das horas, além de familiarizá-los
20 revista do consa
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ao uso e a linguagem do sistema monetário.
Os estudantes se depararam com
situações problema, foram desafiados a
encontrar diferentes tipos de soluções e vivenciaram oportunidades de praticar os conteúdos aprendidos.
Dentre as atividades destacamos:
• Queimada da multiplicação, bingo e domi–
nó da multiplicação;
• Circuito de Matemática: nos cantinhos organizados na sala, os estudantes encontraram
desafios que favoreceram o levantamento
de diferentes hipóteses e estratégias para
resolverem situações problema relacionadas
às horas e ao sistema monetário. Eles realiza–
ram uso e trocas com cédulas monetárias de
brinquedo, explorando o conteúdo aprendido.
E, para concluir, os estudantes trouxe–
ram embalagens de alimentos e produtos
diversos, para representarem alguns tipos
de comércio e, utilizando dinheiro de brinquedo, realizaram compras, deram trocos e
fizeram trocas no banco para suas possíveis
aquisições. #
Professoras 3º ano | Integral e Semi

s períodos Semi-integral e Integral
oferecem aos estudantes, além dos
esportes escolhidos pelas famílias e o
acompanhamento na realização de lições de
casa e outras atividades, um curso de Inglês,
tendo como carga horária duas aulas semanais
de 50 minutos de duração. Inicia-se nas turmas
do Infantil 4 até o 9º ano.
Trata-se de um curso de idiomas complementar, em que os estudantes possuem um
material didático cuidadosamente escolhido,
que atende ao perfil de cada série. Paralelamente a esse trabalho, os professores elaboram outros projetos, entre eles: manifestações
artísticas, dramatizações, discussões sobre
aspectos da natureza e cultura, contação de

histórias, jogos e atividades em grupos.
O diferencial, ao estudar Inglês dentro
da escola, nos períodos Semi-Integral e Integral, é a ampliação do repertório linguístico
dos estudantes, o desenvolvimento das habilidades de escrita, a compreensão e fluência,
além da promoção de atividades diversificadas
das vivenciadas no período regular.
A partir do 4º ano, os estudantes são
avaliados com atividades processuais, quanto
ao nível de conhecimento linguístico e a inte–
ração, na escrita e na oralidade, por meio do
idioma, sendo organizados em grupos conforme seu nível de proficiência linguística. Ao
final de cada ano, realizam uma prova para determinar a passagem para o nível seguinte.
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Integral e Semi

Educação Infantil - Infantil 4 e Infantil 5
O trabalho na Educação Infantil promove
tanto o desenvolvimento da compreensão oral –
listening, quanto a emergência da fala espontânea
– speaking. Rodas de história, brincadeiras, cantigas
e rimas propiciam um contato natural com a Língua
Inglesa, aproximando essa experiência de aprendizagem ao processo de aquisição da língua materna. Além das atividades desenvolvidas a partir das
cantigas tradicionais – Nursery Rhymes e histórias,
os estudantes possuem um material didático como
referência de conteúdos temáticos, com vocabulá–
rios específicos, propiciando aprendizado por meio
de registros.
Ensino Fundamental I – 1º, 2º e 3º ano
Nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, são priorizadas atividades como contação
de histórias, brincadeiras, projetos e dramatizações que propiciam um contexto significativo
para aquisição da Língua Inglesa. Nesse momento da aprendizagem, a linguagem verbal escrita é
incorporada à rotina das aulas, contribuindo para a
construção de um universo letrado - cultural e linguístico - em Inglês. O material didático adotado
traz conteúdos temáticos por meio de histórias que
se desenvolvem, ao longo do ano, com personagens característicos para a faixa etária.

Com o Projeto Vitrais, os estudantes desenvolveram criativas figuras geométricas a traçados livres.

O

vitral é uma técnica artística capaz de
encantar os olhos. Usado geralmente
na arquitetura de museus e igrejas, é
feito com pedaços pequenos de vidro, ou material semelhante, compondo desenhos. Muito
de sua beleza é garantida pela variedade de
cores utilizadas e pela ação da luz que penetra
por entre os vidros, que decoram janelas e tetos de edifícios.
Os estudantes do 4º ao 8º ano do período Semi-integral e Integral realizaram a Sequência de Artes “Formas e Cores”. A proposta
foi apresentar alternativas para o processo
de ensino e aprendizagem de Matemática,
História e Artes, a partir do vitral.
Inicialmente, os estudantes receberam
informações sobre a confecção do mesmo e,
como inspiração, observaram alguns vitrais importantes existentes pelo mundo.
A partir deste primeiro passo, cada estudante fez um esboço do desenho que seria
utilizado para o vitral. Puderam explorar a criatividade desenvolvendo motivos geométricos
ou traçados livres, realinzando a transposição
do esboço para o projeto do vitral, respeitando
os traçados originais. #
Professoras do 4º ao 8º ano do EF | Integral

Ensino Fundamental - 4º ao 9º ano
Do 4º ao 9º ano, o trabalho é divido por
níveis de conhecimento e proficiência. Como parte
integrante do curso, as aulas agregam o desenvolvimento de habilidades e competências. A proposta
baseia-se na noção de que a linguagem é utilizada
simultaneamente para aprender e comunicar, promovendo não só o conhecimento linguístico, no
que diz respeito ao domínio da língua, mas também os diferentes assuntos explorados em Língua
Inglesa. Desta forma, estimula-se a consciência cultural, a internacionalização, bem como a ampliação
das habilidades de leitura, escrita e oralidade, por
meio de atividades compartilhadas, textos autênticos, escrita processual e conscientização do uso das
estruturas linguísticas de forma coerente e precisa.
#
Professoras do English Couse | Integral e Semi
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Integral e Semi

Integral e Semi

O HOMEM BOLO

UTILIZAÇÃO
DO ESPIRÓGRAFO

Da contação de Histórias à Culinária... As crianças saborearam uma história divertida!

Com o espirógrafo, os estudantes ampliaram a percepção de cores e formas.

N

os anos de 1970 a 1980, as crianças
utilizavam o espirógrafo como um
meio de diversão. Trata-se de um conjunto de réguas circulares que consiste em
introduzir a ponta de uma caneta em um dos
furos da roda dentada e ir girando-a por dentro da janela circular da régua sem deslizar,
até fechar a curva.
É incrível a variedade de formas que se
pode obter. É um estimulador da criatividade,
útil para o desenvolvimento da coordenação
motora. Além disso, favorece exercitar, de
forma recreativa, diversos temas relacionados
com as funções trigonométricas.
Os estudantes do 6º e 7º ano do Semiintegral conheceram e se divertiram com
esse material. As diferentes combinações das
rodas e das cores tornou possível obter resultados finais diversificados e alguns bastante
surpreendentes. Desenharam muitas espirais,
flores, composições circulares e triangulares
com diversas tonalidades.
Foi incrível ver o encantamento dos
estudantes com um brinquedo que
foi tão utilizado antigamente! #
Sandra Maria G. Calvo – Professora
do 6º e 7º ano | Semi-Integral
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E

ntre fábulas, contos e diferentes histórias, os estudantes do Infantil 5 - Integral,
vivenciam diversas experiências literárias
durante a rotina. E, por que não unir a história
com a realidade? Pensando nisso, foi escolhido o interessante conto do Homem-Bolo para
ler com os estudantes. Após a leitura, a turma
foi surpreendida com uma culinária especial,
saborosa e divertida.

É um estimulador da criatividade,
útil para o desenvolvimento da
coordenação motora. Além disso,
favorece exercitar, de forma recreativa, diversos temas relacionados com
as funções trigonométricas.
Em roda, todos atentos, ouviram a
história de um bolo em forma de boneco, feito
por uma velhinha e um velhinho. O travesso
Homem-Bolo provocou a maior confusão
nesse conto acumulativo, com o seu famoso
lema: “Vocês acham que eu sou tolo? Ninguém
pega o Homem-Bolo!”.
Após o conto, as crianças, juntamente
com as professoras, participaram da culinária,
em que a proposta era fazer o seu próprio
Homem-Bolo e saboreá-lo com um prazeroso
NHAC! Assim como na história. #
Samira Santos Melo –
Professora do Infantil 5 | Integral
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Integral e Semi - Curso de Férias

Confira algumas fotos do

CURSO DE
FÉRIAS DO
CONSA

CURSO
DE FÉRIAS

No curso de férias os estudantes aprendem, com muita diversão, interagindo com os amigos dentro
de um ambiente seguro e preparado para proporcionar momentos muito divertidos!

Q

uando falamos em férias, logo imaginamos, descanso em casa, longe da escola, próximo às famílias. Porém, nem
todas as famílias podem tirar férias no traba–
lho em julho e optam por deixar seus filhos no
Colégio, sob o cuidado das professoras, principalmente, os estudantes que são do período
Integral e Semi-integral.
Por isso, quando pensamos na organização das atividades, planejamos sempre muita diversão para que as crianças queiram vir à
escola, com alegria.
Além da diversão, aproveitamos para
trabalhar habilidades como: resistência, força,
velocidade, flexibilidade, coordenação motora
e trabalho em equipe. Os momentos de troca
foram ricos porque as crianças aproveitaram
para conhecer melhor seus amigos, suas professoras e a equipe que os cerca.
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A prioridade foi explorar os espaços
externos, usar a imaginação e encantar os estudantes. Além das atividades preparadas com
carinho pelas professoras, artistas abrilhantaram esse momento. As crianças participaram,
vibraram, aproveitaram cada segundo das
atividades.
Disponibilizamos uma programação
variada: artes, musicalização, brincadeiras
resgatadas da infância dos pais, até jogos
eletrônicos, gincanas, shows, bailes, festas,
oficinas de artesanato e costura, culinária, contação de histórias, enfim, tudo que pôde tornar o mês de julho especial para os estudantes,
ficando registrado em sua memória vivências
que deixaram saudades. #
Cristiane Barboza Moura –
Orientadora do Semi e Integral

“Adorei!
Fico feliz em saber que as crianças estão
sendo tão bem entretidas!
Andréa Miele
mãe de Alex Miele FalchetiInfantil 2 e
Bruno Miele Falcheti – 3º ano do Ensino Fundamental

“Parabenizo a equipe do Consa
que está proporcionando um Curso de
Férias maravilhoso para as crianças.
Minha filha volta feliz para casa
todos os dias”.
Fatima Roberti
mãe da Ana Carolina Valente Roberti
3º ano do Ensino Fundamental
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Matéria de Capa

APRENDENDO INGLÊS
NO CONSA

A
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Como a aprendizagem da Língua Inglesa
pode ser vivenciada de forma
a tornar os estudantes mais autônomos
e seguros em relação ao idioma.

s aulas de Língua Inglesa do
Consa, da Educação Infantil ao
Ensino Médio, são repletas de
atividades significativas! Os estudantes
estão no centro da ação e vivem muitas
oportunidades para arriscar e se lançar
nesta aventura que é conhecer outro
idioma. Saber inglês enriquece culturalmente e permite a experiência de ver
o mundo por meio do olhar do outro,
situação propícia para despertar o interesse com relação às diferentes línguas e culturas! Além disso, abre portas
concretas de oportunidades de estudo
e imersão no mundo do trabalho.
Em 2015, o Consa finalizou um
ciclo de reformulação do currículo de
Língua Inglesa para todos os segmentos. Neste processo, contou com a presença constante e atenta de assessoras
externas especializadas e com a participação efetiva de toda a equipe de professores e orientadores pedagógicos de
Inglês. Foi um período intenso de muita

troca, formação, pesquisa e produção
de materiais.
Expressar-se em outra língua exi–
ge deixar a zona de conforto do idioma
materno e traz muitos desafios. Os professores têm percebido e celebrado os
sinais crescentes de envolvimento dos
estudantes: o vínculo afetivo com esse
conhecimento, a motivação para participar das vivências propostas e a segurança para se arriscar e se comunicar.
Selecionamos algumas das experiências que ilustram características
importantes e deixam entrever toda a
riqueza do trabalho.
revista do consa
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Matéria de Capa

Educação Infantil

Neste segmento, as crianças adquirem
a língua por meio da compreensão oral e da
experiência direta na e com a Língua Inglesa;
aprendem de modo espontâneo por meio da
ação e de brincadeiras sonoras e vivenciam a
aprendizagem cognitiva e afetivamente. Por
essa razão, as atividades propostas privilegiam
as interações em sala de aula: o Inglês está presente a todo instante e, é na aula e na relação
pedagógica, que as crianças constroem laços
afetivos e significativos com a Língua Inglesa.
As aulas acontecem uma vez por semana no Infantil 4 e 5 e são as histórias literárias tradicio–
nais que organizam os semestres.

Matéria de Capa
A partir do 4º ano, os estudantes passam a ter três aulas semanais e, por se tratar
do ciclo final do Ensino Fundamental I, alguns procedimentos de aula são introduzidos para acompanhar seu crescimento e aprimorar a relação com a língua. Nesse ciclo, o
Portfólio prioriza a linguagem verbal escrita
em suas seções e registra diferentes etapas
das produções em uma perspectiva processual. Esses procedimentos são mantidos nas
séries subsequentes para que façam parte das
rotinas de aula de Inglês no Fundamental II e
atuem na transição para novas rotinas.
Os eixos estruturadores para os 4º e
5º anos são a cultura e o uso de ferramentas
digitais para as produções orais e escritas dos
estudantes, aprimorando habilidades importantes para o mundo atual que faz uso cons–
tante dessas tecnologias.

Ensino Fundamental 2

Neste segmento, algumas das rotinas já estabelecidas permanecem e novos procedimentos são acrescentados para dar continuidade ao trabalho de amadurecimento da escrita e da
oralidade.
A escrita processual ganha novas etapas de forma a ampliar a competência leitora, a reflexão e a auto percepção do estudante em um percurso de escrita autoral. As produções são
destinadas ao Almanaque Plural, publicação virtual da área de Linguagens que se integra ao
blog da Biblioteca.
No processo de produção escrita, os estudantes mobilizam seu conhecimento sobre o
gênero e amadurecem no contato, análise e reflexão de textos autênticos
referentes ao gênero a ser produzido. Planejam
constroem e revisam seus próprios
textos, individualmente ou
em parcerias de trabalho
pedagogicamente organizadas.

Passatempo feito em dupla,
por estudantes do 6º ano.

Ensino Fundamental 1

Nesta etapa, são mantidas as duas ênfases do trabalho: promover um ambiente de
aprendizado em que as interações entre os
estudantes ocorram em Língua Inglesa para
propiciar o desenvolvimento da compreensão e
também a fala espontânea; e a elaboração da
aula como um espaço de vivência, na qual a rotina e as diferentes experiências de aprendizado
contribuem para a construção de seu próprio
universo em Inglês.
A partir do 1º ano, a rotina das aulas se
modifica gradativamente e os estudantes passam a ter duas aulas semanais. Nesse ciclo, eles
aprendem por meio de produções de livros coletivos, brincadeiras tradicionais de países de
Língua Inglesa, apresentações cênicas, músicas
e histórias, além de atividades que promovem o
desenvolvimento da linguagem verbal escrita.
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Nas aulas de Língua Inglesa, busca-se o
equilíbrio entre o trabalho com a oralidade e
com a linguagem verbal escrita que favorecem
aos estudantes estabelecerem relações entre
o que aprendem na escola e o mundo à sua
volta. Enfatiza-se o trabalho com textos autênticos como filmes, músicas, artigos de jornal e
de revista e textos multimídia. A precisão linguística tem o seu lugar de importância, mas o
foco principal está no despertar da fluência e
no amadurecimento da confiança para arriscar,
sem medo de errar.
revista do consa
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TESTE DE PERSONALIDADE
por estudante do 7º ano A

ANEDOTA

por Caroliny Saifi - 8º ano A

Are you a good sibling?

By Isabella Ugadin, 7th grade

Introduction: This quiz is made for you see if you are a good brother or sister and see how you
can be a better one! Come on!
1) When he (she) annoyed you, do you hit him 5) Do you give him (her) presents?
a) Yes! It’s funny to see him (her) happy.
(her)?
b) Sometimes. It’s cool to see him (her) happy,
a) Of course not! This is not the solution!
but unnecessary.
b) If he (she) hit me...
c) Come on! Do you think that I’m gonna throw
c) Yes, for he (she) learn.
my money out?
2) Do you make him (her) cry sometime?
6) Do you help him (her) when he (she) needs?
a) No, I think that’s not cool.
a) Always! Without a doubt!
b) Yes, but I don’t like to remember it.
b) Always that I can.
c) A lot of times.
c) Hum... rarely!
3) How often do you ask him (her) if he (she)
7) Do you tell him (her) that you love him (her)?
feels good?
a) Yes, of course he’s (she’s) my brother (sister)!
a) I often ask him (her).
b) I rarely ask things like that. It’s a kind of b) Sometimes, I think that’s embarrassing…
c) Never! Why am I gonna do that??
strange!
c) I never ask him (her). It’s ridiculous!!!
4) What do you think of doing bullying with
him (her)?
a) I really think that is stupid.
b) I think that’s ridiculous, but sometimes I
don’t resist…
c) It’s funny!!
Results:
Mostly A’s Perfect Brother! Excellent! Continue to be that person! Your brother admires you so
much! Just try to relax!
Mostly B’s Good brother. Great! You are a good brother, just try to be more loving and patient
with him.
Mostly C’s Horrible brother! Stop! Are you really sure that he’s your brother?! Are you a monster!?
Think!!
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BIOGRAFIA

feito por estudante do 9º ano

ANEDOTA
BREAKING MY TOOTH

por Daniel Filipini Ferreira Castilho - 8° B

O

ne month ago, I was in a very sunny and happy day. It was
Friday and the weekend was very close. I was swimming in the
pool, in my friend´s house, with other friends. The pool was
very clean and cold, and my friend´s building was very nice too.
I was diving very calmly, when I hit my mouth in the pool bottom, because my eyes were closed. I didn´t feel much pain, but I felt
something much different in my mouth. And, when I came to the
surface, my friends told me that one part of my tooth was missing in
my mouth. I was afraid to see how much the damage was. But when
I saw my mouth in the front camera of my cellphone, I laughed a lot
because it was very funny.
After that, I called my mom to mark a dentist in that same
day, because I had broken my tooth and it was very urgent. After a
half-hour, my dad caught me to go to the dentist. There, I fixed everything, and for my happiness everything ended up!
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Biography - Vanessa Giacometti’s life

anessa Neves Giacometti was born in August 22nd, 1972, in Americana, SP.
Her father is originally from Rio de Janeiro, but later they moved to São Paulo.
Later, they went back to Rio, precisely Niteroi, where she spent half of her life.
She also lived in several cities volunteering and working: Atlanta, New York, Montreal, Quebec, Lausanne and Chamonix. She currently lives in Portland, OR in USA.
Since her early ages, Vanessa was driven to do volunteer work, even though
she didn’t have a clear idea of the meaning of that at that time. It started when she
learned about Saint Francis of Assissi’s life. She started doing volunteer work for
poor people on the Catholic Franciscan Church that she used to go. Her biggest
influence was a priest, Friar Orlando Bernardi, which was a friend of her parents.
Vanessa has volunteered as a surgeon to help kids and adults in poor areas
that needed health and basic primary care. She has done surgeries for kids that had
no access for primary care and even surgeries that required an specialist that they
didn’t have access to, specially kids with deformities and burns. She has worked
as a volunteer mountain rescue in the French and Swiss Alps and even vaccinating
animals during antirabies vaccinations. Vanessa has also worked as a volunteer for
Medicins San Frontiers since 1999, as a surgeon and a translator, either by phone
conferences calls. She has helped them during the earthquake in Haiti and the
Ebola crisis, since she can speak Portuguese, French, Spanish and English.
Vanessa said that people feel a “sense of belonging”. Usually the people that
are helped are people in need, so
they feel grateful and that they are
important in a society that sometimes forgets about them. She also
says that it is a priceless experience and it feels like she always
has something to add and share.
According to her, as a volunteer,
she’s able to share knowledge and
also learn, to share her abilities
and learn new abilities.
The quotation that motivates Vanessa is “Give your hands
to serve and your hearts to love”
– Mother Teresa.
Beatriz Sobreira Costa –
Estudante do 9º ano do EF
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Matéria de Capa

Matéria de Capa

É também nessas séries que a
aprendizagem de procedimentos para o falar
em público, especialmente em ambientes
acadêmicos, acontece, como por exemplo a
apresentação de seminários. Para isso, as aulas permitem ao estudante passar pelas etapas de pesquisa, planejamento e apresentação de seminários em grupo, enfatizando
não apenas o domínio do conteúdo temático e linguístico, mas também a adequação
da linguagem.

Ensino Médio

Exames Cambridge

A apresentação de seminários continua a
acontecer, neste segmento, com novas etapas e
uso de outras ferramentas audiovisuais de apoio.
A novidade é o trabalho com os debates formais,
o qual promove não apenas a interação oral, mas
também a competência argumentativa em um
contexto de temas complexos e delicados, que
discute a questão da identidade cultural de um
povo e o universo das relações internacionais. São
temas da realidade política dos países falantes de
Língua Inglesa, mas que também fazem parte da
realidade dos estudantes brasileiros. Assim, ao debater a cultura do outro, os estudantes também
transpõem a reflexão para o cenário local.

Estudantes de 3ª série se reúnem após apresentação
dos argumentos para preparar uma réplica.

No Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, os estudantes também aprendem sobre os exames de Cambridge em aula, fazem simulados e são incentivados
a prestá-lo.

Estudante da 1ª série do EM apresenta sua argumentação.

Ao longo de sua formação, o estudante
passa por oportunidades que lhe permitem se
tornar um usuário fluente do idioma, engajandose, com autonomia, em interações orais e escritas
em Inglês. As experiências vivenciadas mobilizam
conhecimentos que lhe possibilitam estabelecer
relações intra- e intertextuais, intra e interculturais,
capacidade fundamental a fim de que tenha segurança para dar continuidade a seus estudos no
nível superior. #
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Orientadoras pedagógicas
de Língua Inglesa:
Mariane Pimenta da Silva –
Ed. Infantil e Ensino Fundamental I e
Marina Ribeiro de Almeida –
Ensino Fundamental II e Ensino Médio
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Lugar dos maiores desafios, em que
o conhecimento é sistematizado
cada vez mais solidamente e as
relações entre os estudantes são
aprofundadas.
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Ensino Fundamental II - 6º ano
AUTOBIOGRAFIA

por Maria Eduarda Duarte Bartilotti - 6º ano B

M

eu nome é Maria Eduarda Duarte Bartilatti. Nasci em Salvador – Bahia, no
dia 10 de setembro de 2003. Moro
em São Paulo com meu pai, minha mãe e meu
irmão.
Em abril de 2014, fui para Londres e Pa–
ris. Fui com meus pais e meu irmão. Foi muito
divertido! Eu conheci parques, visitei museus
e castelos, explorei aquários e, lógico, subi na
Torre Eiffel e na London Eye!
Ainda falando em viagens, lembro das
minhas viagens para Disney! Fui em 2008 e em
2011. As duas vezes foram mágicas! Conheci o
Mickey, a Minnie, o Pateta, o Pato Donald... Foi
incrível.
No ano passado, 2014, fui para o NR, é
um acampamento cheio de atividades, brincadeiras e aventuras! Foi muito bom!
Agora, vou inverter e dizer coisas difíceis, chatas de que eu me lembro!
Para começar, uma das coisas mais chatas foi quando meu irmão teve apendicite. Eu
não aguento vê-lo sofrendo, chorei muito ao
saber que ele tinha que tirar o apêndice. Mas,
graças a Deus, ele está bem!
Outra coisa, também falando do meu
irmão, foi quando ele abriu o queixo. Sim!
Mostrou até o osso!!! Foi horrível! O pior era
ver ele berrando de dor. Mas... ufa! Ele está
bem.
Como eu já disse, sou baiana e moro
em São Paulo. E uma das coisas mais chatas
foi vir para cá. Fiquei triste em sair da cidade,
deixar minha família e meus amigos. Mas eu
amo SP e não quero ir embora tão cedo! Amo
essa cidade, a minha escola e, principalmente,
os meus amigos!
Até a próxima e tchauuuuuuuu! #
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Ensino Fundamental II - 6º ano

Ensino Fundamental II - 6º ano

OS VÍRUS

U

por Alessandro Malarenko Scarcella - 6º ano A

m dia, eu estava em minha casa, apenas
navegando na internet, como outro dia
qualquer, mas, de repente, caí no sono,
ouvi um trovão, então tomei um choque.
Quando acordei, estava dentro do computador! No início, achei que era um sonho,
mas quando percebi que era verdade, surtei!
Estava na página inicial, então digitei sobre
como sair do computador, mas não apareceu
nada sobre isso! Depois de horas tentando
sair, achei outra pessoa lá, fiquei animado, perguntei seu nome, ele me disse que se chamava
Ricardo.
Ele era simpático e muito engraçado!
Contei-lhe sobre como cheguei lá, e ele, espantado, falou que também lhe havia acontecido o mesmo.
Estava confuso e perguntei-lhe há
quanto tempo estava preso, ele me disse que
fazia um dia e algumas horas, e também disse
que a única forma de sair era reiniciando, mas
que tínhamos de ter cuidado com os vírus!
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Nós sabíamos onde tínhamos de reiniciar, mas havia um vírus bloqueando o cami–
nho. Depois de pensar, tive uma ideia. Abri o
programa “paint” e nós desenhamos escudos e
armas para nos defendermos, e depois movemos para nossas mãos. Foi uma ideia genial,
mas tinha um problema: o Ricardo não tinha
boa mira, mas era forte! Então voltamos ao
“paint” e desenhamos uma espada para ele.
Nós estávamos prontos, chamamos
personagens de jogos para nos ajudar, então,
quando a batalha começou, estava nervoso e
com medo. Vários personagens ficaram machucados, mas, no final, vencemos! Estava muito feliz.
Então, nos despedimos e apertamos o
botão. Funcionou! Estava no meu quarto de
novo! Outro dia, descobri que Ricardo era meu
irmão, só que mais velho.
Fim #

AUTOBIOGRAFIA

M

por Camila Gerbasi Lino Silva - 6º ano A

eu nome é Camila Gerbasi Lino Silva,
nasci em 1º de julho de 2004 e atualmente tenho 10 anos. Meu pai se chama Edvaldo Acir Lino da Silva e minha mãe se
chama Theris Denise Gerbasi. Eu e minha mãe
nascemos em São Paulo e meu pai nasceu
em Pirapora, Minas
Gerais. Não tenho
irmãos ou irmãs.
Estudo atu–
almente no Consa,
mas até os cinco
anos estudei na
Escola Miniatura.
A maior parte de
meus amigos veio
do Consa e da Mi–
niatura.
Algumas
pessoas têm dois
avôs, outras dois
avôs e duas avós,
outras duas avós.
Meu caso é o terceiro. A do lado
materno,
There–
zinha Sorbille, é a
avó com a qual eu
convivo mais, pois
mora perto da mi–
nha casa. A do lado
paterno, Maria de Queiroz Silva, mora no Largo-num-sei-das-quantas e eu só a visito em
casos especiais (festas, coisas assim).
Minha avó do lado materno, There–
zinha, tem uma Golden Retriver em casa
(uma cadela muito fofa!), e quando eu tinha
uns quatro anos, adorava brincar de “cavali–
nho” com ela! Eu subia em cima dela e, juntas,
passeávamos pela casa inteira. O seu nome é

Luna! Eu a amo!
Coisas que eu adoro? Bem, eu amo ler,
amo meus amigos e amigas (Léo, Nuno, Mel,
Isa, Ju, Pá, Nat, Yumi, Mari, Má, Gabi etc), amo
minha família, adoro jogar videogame (confesso), ver TV, amo desenhar, escrever. O melhor?
Isso são só algumas
coisas!
		
Eu tenho alguns cursos fora da
escola: piano (e Espanhol ao mesmo
tempo, pois a professora é colombiana), Inglês, ballet,
canto e desenho.
		
Meu
dia
preferido (melhor!
duas
semanas!)
foi quando eu fui
com minha amiga e
minha família pela
primeira vez à Disney. E fomos à Mia–
mi e à Universal
também! Foi muito
legal!
		
Eu
quero
deixar uma mensagem importante
agora. Pare um
pouquinho e pense no que vou dizer. Desejo
ao mundo força de vontade, coisas boas, amor,
sorrisos e equilíbrio. Desejo ao Brasil água,
sabedoria, boas intenções e honestidade. Desejo às pessoas o “pensar duas vezes antes de
falar”, força, vontade, inteligência e criatividade. Desejo a tudo e a todos paz.
Espero que tenham gostado
da minha autobiografia! #
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Ensino Fundamental II - 6º ano

PROJETO DE FRAÇÕES
E FIGURAS GEOMÉTRICAS
Utilizando polígonos coloridos de EVA, os estudantes assimilaram questões relacionadas as mais
diversas maneiras de se trabalhar com frações.

O

Projeto Frações e Figuras Geométricas
propõe o estudo de frações por meio
da exploração de um material concreto: os polígonos coloridos de EVA. Os estudantes aprenderam a comparar frações, o
conceito de frações equivalentes, a relação entre frações impróprias e números mistos, além
de aprenderem a adicionar e subtrair frações
com denominadores diferentes. Tudo isso manipulando os polígonos coloridos!
No início do projeto, os estudantes receberam um conjunto de polígonos coloridos
formado por hexágonos amarelos, trapézios
vermelhos, paralelogramos azuis, triângulos
verdes, quadrados laranja e paralelogramos
cinza.
Analisando as peças, os estudantes logo
perceberam que existem relações entre elas: a
peça amarela, por exemplo, pode ser formada
por duas vermelhas, por três azuis ou ainda,
por seis verdes. Desta forma, concluíram que
tais peças são frações do hexágono amarelo.
Por meio de jogos, atividades individuais, em
duplas e em grupos, os assuntos foram pro–
blematizados e investigados, as conclusões,
por sua vez, foram registradas. E assim foi sendo construído o projeto!
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Após a sequência de atividades
envolvendo as frações, os estudantes produ–
ziram um texto avaliando o projeto, a sua participação e contando tudo o que aprenderam
manipulando os polígonos coloridos.
E para fechar o projeto com chave de
ouro, em parceria com a disciplina de Artes, os
estudantes puderam aplicar todo o conhecimento construído durante as atividades e criar
sua própria obra de arte!
No processo de criação da obra de arte,
os estudantes usaram os polígonos coloridos
para projetar e construir um painel com padrão geométrico.
O projeto foi muito enriquecedor! Durante seu desenvolvimento, os estudantes enfrentaram desafios, exploraram jogos, leram
diversos textos, expuseram sua opinião durante as discussões, produziram vários registros, manipularam material concreto, chegaram a conclusões matemáticas importantes e
resolveram problemas. Enfim, construíram seu
próprio conhecimento tanto em Matemática
como em Arte! #
Tathiana de Campos e Larissa Ramalhoso –
Professoras de Matemática e
Silvia Maria Bido – Professora de Arte

Ensino Fundamental II - 6º ano
AUTOBIOGRAFIA

N

por Nicolas Gomes de Mesquita Lopes - 6º ano E

asci em 17 de abril de 2004, numa cidadezinha chamada Itajubá, no Sul de
Minas. Meu nome é Nicolas Gomes
de Mesquita Lopes. Nunca morei em Itajubá,
meu primeiro lar foi um apartamento em São
Lourenço, uma cidade muito próxima de Itajubá.
Sempre visitei a casa da minha avó, é
uma fazenda que foi evoluindo ao longo do
tempo. De certo modo, sempre me apeguei
àquela fazenda.
Mudei-me para Salvador quando tinha
apenas um ano.
Fui para a escola cedo, com dois anos.
Sempre fiz novos amigos e sempre procuro
fazer.
Adorava as praias de Salvador, só que
vê-las hoje me deixa triste, pois a poluição tomou conta de muitas delas. Mas não podemos
esperar nada da vida, pois ela é uma surpresa.
Fui morar com minha mãe na casa da
minha avó, quando tinha quatro anos, fiquei
seis meses lá. Depois, fui morar em São Paulo,
onde vivo hoje com meu pai, minha mãe, ou
seja, a minha família inteira. Quando cheguei,
fiquei impressionado com a grandeza da cidade, com suas berrantes luzes ao anoitecer.
Nas minhas primeiras noites em São Paulo,
notei que esta cidade nunca
dorme.
Em 2010, tive uma
perda. Meu avô paterno faleceu e, apesar de muito triste,
notei que a vida é uma montanha-russa: há altos e baixos
e também é muito rápida.
Em 2011, fiz uma das
melhores viagens da minha vida,
foi para o México. Lá, nadei com
os golfinhos, andei de submarino, fiz vários passeios. Entre eles,
parque e uma das sete maravilhas

do mundo: a Chichen Itza.
Vivo aprendendo com os erros. Tento
notar a mudança do ambiente em minha volta,
vejo pessoas indo e vindo e voltando, lugares
abrindo e fechando.
Em 2013, fiz uma viagem para o Sul do
Brasil, uma viagem incrível, cheia de aventuras.
Nesse mesmo ano, fui pajem de um casamento pela segunda e última vez. E perdi uma tia
avó de parte paterna.
Fiz uma cirurgia de diverticulite, fiquei
de repouso uma semana, provavelmente a
mais dolorosa da minha vida.
Em 2014, comemorei uma copa do
mundo no meu próprio país, foi emocionante,
mesmo com o Brasil tendo perdido de 7x1, na
semifinal para a Alemanha.
Nesse ano, uma das minhas bisavós faleceu, fui pego de surpresa, mas consegui superar.
Nesse ano de 2015, espero que a vida
me surpreenda de uma forma maravilhosa e
inesquecível, espero que seja um ano em que
toda minha família seja feliz.
E lembre-se: não tenha medo
de ser feliz!!!!!!! #
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Ensino Fundamental II - 7º ano

Ensino Fundamental II - 7º ano

DRAMATIZAÇÃO DO CONTRATO DE ENFEUDAÇÃO
RITUAL DE SUSERANIA E VASSALAGEM
Vivendo as experiências da Idade Média. Foi assim, que os estudantes do 7º ano puderam ampliar
ainda mais seus conhecimentos e entender o contexto histórico da Idade Média.

LUZES SOBRE
A IDADE MÉDIA
A multidisciplinaridade como forma de adquirir conhecimento, une arte e história em um processo
de aprendizagem contínua.

N

as aulas de História, os estudantes dos
7º anos aprenderam sobre a Idade Média e como os europeus viveram durante esse longo período histórico.

44

os estudantes criaram páginas de um álbum
com ilustrações e textos que sintetizavam sua
aprendizagem. Cada estudante criou o seu!
A ideia era criar livros ilustrados seme–
lhantes aos que havia durante o período medieval: livros que combinavam textos e gravuras conhecidas como “iluminuras”.
Dessa maneira, conforme iam aprendendo, os estudantes criavam páginas que, no
final do processo, resultaram em maravilhosos
Álbuns Ilustrados da Idade Média. #
Priscila L. Alonso – Professora de História

O

utra forma de aprender sobre a Idade
Média foi por meio da leitura de textos
e documentos históricos, da realização
de desenhos, da criação de estórias e da dra–
matização de cenas que retratavam o cotidiano dos homens medievais. Nesse aspecto,
os estudantes dramatizaram como acontecia
o contrato de enfeudação - mais conhecido
como ritual de suserania e vassalagem.
O poder nos feudos e reinos medievais
era frágil: inimigos internos e externos atacavam, impunham-se aos governantes e mudavam as fronteiras. As guerras constantes obri–
gavam os reis e os senhores feudais a manter
guerreiros armados a seu lado. Para estimulálos ao combate e conservá-los fiéis, o rei ou o
senhor feudal doava-lhes um feudo. A doação
do feudo acontecia numa cerimônia solene ritual de vassalagem, no qual se fazia um juramento de lealdade e ajuda militar. #
Priscila L. Alonso – Professora de História

A vida nos castelos, nos campos e vilas
medievais; as guerras e os guerreiros medievais; a dura vida dos servos e dos camponeses;
a mentalidade dos homens medievais e suas
crenças; as cruzadas; a formação dos burgos
medievais e da burguesia foram alguns dos temas abordados.
Para finalizar o estudo de cada tema,
revista do consa
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Ensino Fundamental II - 7º ano

APRENDER MATEMÁTICA DESENHANDO LIGA-PONTOS? ou
DESENHAR LIGA-PONTOS PARA APRENDER MATEMÁTICA?

Maria Beatriz Ventura
e Eduarda Pereira
7º ano A

O

Felipe Sadalla e Barbara Huang
7º ano B

s estudantes do 7º ano aprenderam a
localizar um ponto no plano cartesiano,
assim como o conceito e a notação de
par ordenado mas, por que não aprender estes
conceitos desenhando e explorando um ligapontos?
Inicialmente, cada estudante recebeu
uma folha com diversos pares ordenados, ins–
truções para ligar os pontos e um plano cartesiano quadriculado. A tarefa deles foi ler os
pares ordenados, marcar os pontos no plano
cartesiano, seguir as instruções para ligar os
pontos e, descobrir assim, o desenho que formaria.
O interessante da atividade é que os
desenhos eram diferentes, portanto, cada estudante obteve um resultado. Na aula seguinte,
estes foram socializados e todos puderam
conhecer os desenhos dos colegas.
Dando continuidade ao estudo, os estudantes receberam a tarefa de elaborar um
desenho no plano cartesiano, liga-pontos,
para um colega, seguindo os pares ordenados
e as instruções, chegar ao desenho elaborado
inicialmente. Tal atividade foi organizada da
seguinte forma:
1º momento: Cada estudante recebeu
uma folha com um quadriculado. Tal folha foi
usada como gabarito, ou seja, o estudante fez
um desenho no quadriculado com os eixos X e
46 revista do consa
2015

Nicole Camargo e Nathalia Inomata
7º ano C

Giulia Maeda e Leonardo Siqueira
7º ano D

Y - plano cartesiano, marcou os pontos, anotou
os pares ordenados e escreveu as instruções
para ligar. O passo seguinte foi reescrever os
pares ordenados e as instruções para ligar os
pontos na folha que o colega receberia.
2º momento: As folhas com os pares
ordenados e as instruções para ligar foram
recolhidas e redistribuídas, de forma que cada
estudante recebesse a folha de um colega da
turma. Nessa aula, a tarefa era marcar os pontos no plano cartesiano, ligá-los de acordo com
as instruções dadas por quem elaborou o desenho e descobrir a imagem formada. O mais
interessante da atividade é que, durante a marcação dos pontos, ninguém sabia o desenho
que formaria! Todos ficaram muito curiosos!
3º momento: Enfim, as duplas, formadas por quem elaborou o desenho e por quem
executou a atividade, puderam confrontar as
folhas e comparar se os desenhos ficaram iguais
ou se uma das partes cometeu algum erro.
A riqueza dos três momentos está
na aprendizagem que ocorre quando os estudantes são estimulados a produzir, criar, se
questionar, analisar suas próprias produções,
ajudar o colega a perceber determinados erros
e a receber tal ajuda também. #
Andreza Antunes e Tathiana Campos –
Professoras de Matemática

Ensino Fundamental II - 7º ano
A TIROLESA

F

por Nicole Camargo - 7º ano C

oi em 2015 que aconteceu. Eu tinha doze
anos. Mais ou menos no mês de março,
eu, minha mãe e minhas irmãs saímos em
uma viagem de quatro dias. Estávamos indo
para um eco resort, próximo à cidade de Dou–
rado, cidade que, segundo o IBGE, fica no centro do estado de São Paulo.
Lembro que eu era uma garota muito
tímida. Ficava cabisbaixa, nunca falava nada
quando me provocavam me chamando de
nerd e estava sempre quieta no cantinho. Mas
as coisas mudaram. Não sei dizer direito como
aconteceu, mas acho que deve ter sido nessa
viagem.
Lá foi muito divertido. Logo que as pessoas chegavam, colocavam uma pulseira com
o número do seu quarto e a cor do seu clube.
Sim. Lá havia clubes. Dependendo da sua
idade, você ia para o clubinho, para o clube
ou para o clube teen. Eu fui para o clube junto
com Amanda, minha irmã mais nova, enquanto a Rafaella ficou no clubinho, mas ela nos
acompanhava quase sempre.
No penúltimo dia, toda a equipe do
resort levou os visitantes para fazerem uma
trilha até a cachoeira, onde ficava uma tal de
mega tirolesa. Nós caminhamos por uma trilha
de matagal enorme, por um tempo, até que
chegamos na floresta de verdade. Fomos até
a cachoeira, que era linda e fria. Podia entrar e
se molhar, mas eu não quis me arriscar naquela água gelada. Ficamos uns minutos lá e subimos novamente. Lá em cima, ficava a tirolesa,
que era mesmo mega. Tinha uns vinte me–
tros acima do chão e a descida era radical. Pra
poder ir, tinha que ter, no mínimo, quarenta
quilos. Eu tinha mais de quarenta quilos, mas

não sabia se teria coragem de ir. Podia ir sentada ou deitada. Minha mãe se inscreveu e foi
sentada. Ela disse que era superlegal e que eu
ia me arrepender se não fosse.
Então, me inscrevi para ir deitada. Fui
lá, vesti o equipamento, subi a escada, mas
amarelei. O medo e o nervoso haviam tomado conta de mim, como o que acontece antes de eu fazer uma prova na escola. E se eu
caísse? E se eu ficasse horrorizada com a visão
de tanta altura? Essas perguntas me atormentavam. Mas eu precisava ser forte. Como ia
provar para as pessoas que eu era corajosa se
não conseguia provar nem pra mim mesma?
Então, decidi. Subi a escada, me prenderam
no fio, de barriga para baixo e eu fiquei pendurada olhando para baixo, me segurando na
madeira que havia ao meu lado. Estava com
medo de soltar. Mas a força que havia escondida em algum lugar, dentro de mim, falou
mais alto. Com mais certeza do que nunca,
soltei a madeira. Saí voando. Era muito rápido.
No começo, me deu um pouco de frio na barriga, mas depois passou. A vista era linda. Dava
para ver as cachoeiras lá embaixo, tão pequenas.
No final, foi muito legal e eu me diverti
muito. Valeu muito a pena mesmo.
A partir desse dia, eu mudei. Provei para
mim mesma que sim, eu sou forte e corajosa
para enfrentar grandes desafios. E tirei a conclusão de que não importa quem você seja,
algumas mudanças, de vez em quando, fazem
de nós pessoas cada vez melhores. Mais sinceras, honestas, amigas, corajosas e, acima de
tudo, pessoas que vão fazer nosso mundo mudar junto a elas e se tornar um lugar melhor
para todos nós. #
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Ensino Fundamental II - 7º ano

NA SOCIEDADE DA PERFORMANCE,
QUEM SABE ASSISTIR E OUVIR É REI.

S

abemos que, na atualidade, somos convidados constantemente a performar, a
mostrar, a dar opiniões, a ser o centro das
atenções. É a sociedade da performance e das
redes sociais em que, ou você está em evidência ou não existe.
Preocupados com esta questão e indo
na
contramão
desta tendência,
os professores de
Arte do Ensino
Fundamental
2
propuseram aos
seus estudantes
atividades em que
o papel de público de arte foi experimentado, va–
lorizando assim a
observação, a admiração, a escuta,
o respeito e a noção de coletividade na arte.
O foco de atuação foi o 7º ano, por meio
das apresentações compartilhadas. Nelas, os
estudantes assistiram aos seus pares que estudaram linguagens diferentes dentro do
CCA – Cultura Corporal e Artística. Assim, estudantes de teatro apreciaram apresentações
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de dança, os de música apresentações de artes
visuais e assim por diante.
A experiência mostrou a importância
deste trabalho, na medida em que, por diversas vezes, a dificuldade da escuta foi superada
pouco a pouco pela força do que foi apresentado ou mesmo pela condução minuciosa dos
professores.
Na escola, é
muito importante
que os estudantes,
em situação de
aprendizagem,
experimentem os
dois papéis do
fenômeno artístico, o de produtor
e o de receptor.
Só assim estará
sendo
formado
para ser público
de arte, foco das aulas de CCA, entendendo os
processos de escolha artística, ao mesmo tempo em que consegue ler, admirar e falar sobre
estas mesmas escolhas. #
Abel Lopes Xavier –
Orientador e Professor de Arte

MANGUEZAL
O BERCÁRIO DA VIDA MARINHA

O

s estudantes do 7º ano estudaram o Manguezal,
um ambiente que apresenta características típicas,
bem diferentes de muitos outros biomas. A sua
riqueza biológica faz com que essa área seja um grande
“berçário” natural, tanto para as espécies características
desses ambientes, como para outros animais.
Os estudantes foram ao laboratório de Ciências
para analisar as características de vários animais presentes
nesse local. Entenderam que algumas plantas, para sobreviver, tiveram que se adaptar, um exemplo, foi ter colocado suas raízes para fora do solo para respirar, já que o
solo lodoso do manguezal é pobre em oxigênio.

Perceberam que o manguezal é de extrema importância, já que a maior parte do alimento que o homem
captura do mar depende deste ecossistema e a sua ma- Os estudantes perceberam que
trema
nutenção é vital para a subsistência das comunidades
o manguezal é de ex
a maior
pesqueiras que vivem em seu entorno.
importância, já que
Participaram de um estudo do meio na cidade de parte do alimento que o homem
pende deste
Paraty - RJ e lá tiveram a oportunidade de entrar no Mancaptura do mar de
guezal. Eles adoraram! Com o estudo, entenderam que ecossistema e a sua manutenção
ência das
esse ecossistema é alvo de especulação imobiliária e por
é vital para a subsist
isso é desmatado, sofre com a poluição ambiental devido comunidades pesqueiras que vivem
ao lançamento de esgoto, efluentes industriais e a sua
em seu entorno.
degradação constante, que interfere no seu equilíbrio.
Então, produziram folders informativos sobre esse
ecossistema e entregaram aos estudantes do 6º ano, para
contar-lhes como foi vivenciar essa experiência, que será
estudada por essa nova turma o ano que vem. #
Ana Carolina Sartori – Professora de Ciências
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CONTO DO ENIGMA: ATÉ ONDE ALGUÉM VAI POR AMOR?

O
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RELEITURAS

por Caroliny Saifi, Gabriela Rodrigues Pereira de Aguiar
e Natália Gardziulis Magnani - 8º ano A

lá! Me chamo Lucy, tenho 19 anos e fui
surpreendida por uma calamidade que
aconteceu há 4 anos.
Eu era de uma família feliz, unida e tranquila. Minha mãe se chamava Ágata e meu pai,
Bruno. Mas como nem toda família é perfeita,
eles tinham problemas com a minha tia Helena.
Meus pais se amavam desde jovens
e Helena não suportava esse amor. Por isso,
sempre tentou de tudo para separá-los. Infelizmente, a morte de meus pais, aparentemente,
resolveu seu problema.
Eles morreram em um misterioso acidente de carro. Desde então, fiquei sob responsabilidade de minha tia materna. Ela e minha
mãe nunca foram tão próximas, mas sempre
senti algo estranho na forma como minha tia
olhava para meu pai.
A casa dela era muito grande e sempre
houve um quarto que ficava trancado e minha
curiosidade era imensa de saber o que havia lá
dentro. Tudo isso porque minha tia não deixava
ninguém entrar lá.
Minha vida era triste, sentia muita falta
de meus pais e me sentia muito sozinha naquela
ocasião. Sendo assim, decidi desvendar o mistério do quarto trancado. Queria descobrir o que
havia lá dentro. O primeiro passo foi observar
a rotina de Helena e seus empregados. Depois,
me aproximei da arrumadeira e a acompanhava
pelos cômodos tagarelando sem parar. Fui, em
uma das faxinas, ao quarto de minha tia, percebi que, em uma das gavetas da cômoda, havia
um molho de chaves. Logo me perguntei: “Será
que alguma delas abrirá o quarto misterioso?”
É claro que não podia pegá-las na frente da arrumadeira. No dia seguinte, após minha tia sair
para trabalhar, entrei em seu quarto e testei as
chaves no quarto misterioso. Mal via a hora!
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Imaginem qual foi a minha surpresa
quando atravessei a tal porta, que era objeto de
minha curiosidade há anos! Encarei as paredes
repletas de fotos... do meu pai. Fiquei chocada.
Ao andar pelo quarto, senti que um dos tacos
do chão estava solto. Cuidadosamente, levantei
e notei a presença de vários bilhetes trocados
entre minha tia e seu jardineiro. Nada disso fazia sentido. Se ela era apaixonada pelo jardineiro, porque as paredes estavam cheias de fotos
do meu pai? Resolvi ler todo aquele material.
Nada me prepararia para o que eu descobriria
ali.
Nos bilhetes, Helena convencia o jardineiro de que minha mãe a infernizava e que lhe
fazia constantes ameaças. Ela vivia amedrontada, alegando que aquele tormento só teria fim
quando minha mãe se afastasse de vez dela.
Em uma das cartas trocadas entre eles, o jardineiro afirmava que resolveria aquela situação e
que eles poderiam viver juntos e em paz. Então,
eu lia a última carta. Agora tudo faz sentido,
todos os olhares insinuantes.
Deixe-me explicar. Nela estava escrito
uma declaração de minha tia para o meu pai.
Recolhi todas as provas e, no dia
seguinte, procurei um investigador que cuidou
do arquivamento da morte de meus pais. Ele
descobriu que, antes de se empregar na casa de
Helena, o jardineiro trabalhava em uma oficina
mecânica e, por meio da investigação da linha
telefônica da minha tia, encontrou mensagens
trocadas entre os principais suspeitos. Em uma
delas, o jardineiro afirmava: “Problema resolvido! Essa viagem só terá passagem de ida!” Foi
finalmente descoberto que o acidente de meus
pais foi um frio assassinato. O que Helena não
contava, é que meu pai estivesse dentro do
carro. Ela acabou perdendo o seu único e verdadeiro amor. #

do poeta Gonçalves Dias
Releituras da Canção Exílio,
de Gonçalves Dias

por Amanda Sagueshima Soares Boulos e
Karine Hilgert Rizoti - 8º ano B

Minha terra tem desigualdade
Onde canta o preconceito
Pensar em todos que aqui sofrem
Até faz doer meu peito.
Nossa terra tem mais tristeza
Nossas vidas têm mais dor
Nosso amor já se acabou
Aqui não existe mais calor.

Prefiro o exílio

por Rodrigo Rocha de Almeida, Alexandre Artioli de
Stasi Moreira e Lucas de Almeida Brandini - 8º ano C

Minha terra tem populismo
Incompetência e corrupção
Onde canta o mensalão,
O Lava-jato e o Petrolão.
Nossa polícia ganha propina,
Nosso imposto só aumenta
A economia desmorona
E a população só lamenta.

Espero que renasça
O amor no coração
Sempre vão se lembrar
Desta grande lição.
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POEMAS
Os estudantes do 9º ano puderam aprofundar o seu contato com a redação poética e escrever
seus próprios poemas.

Confira alguns exemplos!

ESSE TAL DE AMOR
Rafaella Ramos Viana - 9º ano C

MIL CORAÇÕES
Guilherme Bittencourt dos Santos - 9º ano A

Amor é som que eu não escuto
Me perturba, mas já escutei
Me arrependo de ter vivido
E do amor, silêncio farei.

Fruto de inocência infantil
No amor há todas as cores
Mas a graça primaveril
Dá lugar a súbitas dores.

Mas o som que um dia eu fiz,
Serviu de exemplo, foi de valor
A lágrima caiu, saudade surgiu
Mas entendo que amor não é dor.

Coração vivo e desesperado
De um jovem até então intocado
Perde a esperança que mantivera
Para a dor que no futuro o espera.

Amor não é dor, amor eu vivi
É uma tela pintada, que no horizonte eu vi.
Pintada com ódio, ciúmes e o mal
O amor é suor, mas é virtude vital.

E se no romance nada der certo
Queira não estar por perto
Pois a tristeza de um coração quebrado
Acaba com a vida do apaixonado.

Eu fiz do amor aquilo que eu quis
Uma mistura de remorso, rancor
Com bondade, inocência e calor
Que é esse o tal de amor que eu fiz.

Amor é como vela e adaga
Com suas ações
Machuca e se apaga
Em todos os mil corações.

Os horizontes ultrapassam de vez as
paredes da escola, exigindo dos
estudantes uma conexão direta com
as questões sociais e a realidade que
os circunda.

ENSINO MÉDIO

Na foto, estudantes da 1ª série do Ensino Médio, em estudo do meio no Parque Estadual do
Alto do Ribeira, conhecido como PETAR.
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Ensino Médio - 1ª série

Ensino Médio - 1ª série

CANTIGAS LÍRICAS

Os estudantes da 1ª série do Ensino Médio, inspirados na literatura do Trovadorismo português,
criaram cantigas líricas e satíricas utilizando temas atuais. O desafio foi manter a estética
trovadoresca respeitando as especificidades de cada cantiga.

Cantiga de Amor

Cantiga de escárnio

Humilde amor

Triste realidade

Onde eu fui me meter,
Já sabia que não ia acontecer
A cada dia que passa,
Minha carteira me distancia de você.

Corruptos andam por Brasília
E nosso dinheiro no bolso deles dia a dia
A situação tá uma beleza?
Beleza é a sua casa beirando a represa

Seu pai nem me conhece,
Mas mesmo assim não gosta de mim.
Diz que não encero bem o importado de Berlim,
Com banco de couro legítimo e painel de
marfim.

É isso mesmo, essa é a visão
Olha o Paraná, sem liberdade de expressão
As nossas escolas estão uns horrores
Com o governador reprimindo os educadores

por André Rossini Bacchi e João Antonio de Castro
Matheus Rodrigues - 1ª série C

Então, por favor me explica:
Como pode um pobre agradar uma rica?
Linda senhorita...
Deus, me deixe acertar uma vez na vida!
[...]
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por Lucas Rezende dos Santos, Victor Fronterotta Arrais,
Arthur Perez Sader e Vicenzo Benassi Renucci - 1ª série C

E mais de um milhão para chutar uma bola
Mas sem um centavo para construção de escola
Je suis Charlie não! Je suis professor!
Condições precárias para nosso mentor...
[...]

FOCO
NO SUCESSO

O

Ensino Médio é um período de mudanças e transformações. A rotina vira de
ponta cabeça, as horas de estudos se
tornam cada vez mais intensas, e a palavra que
leva ao sucesso é organização. Todo o esforço
adquire um foco retilíneo: o vestibular.
No Consa, a escolha da carreira é orientada por profissionais qualificados que se
disponibilizam a palestrar e compartilhar informações conosco, com o intuito de abrir nossas
mentes para um universo de informações.
As últimas palestras oferecidas pelo
Colégio, durante o horário de aulas, foram sobre Biomedicina e Marketing.
O palestrante que apresentou a carreira
do Biomédico nos trouxe slides com respostas para questionamentos como: o que é esse
curso, quais são as áreas de atuação, salários,
empresas do ramo, além de mostrar imagens
da infraestrutura da faculdade e de seus projetos, como por exemplo, exames laboratoriais,
interessante para todos os estudantes, principalmente para aqueles que gostam de Ciências

Biológicas.
A apresentação da publicitária Mônica
Morador, mãe do nosso colega Nicolas, sobre
a carreira publicitária nos informou sobre o
universo das propagandas, as funções de cada
cargo dentro de uma agência e a importância do trabalho em equipe. Durante a palestra,
analisamos diversas propagandas conhecidas
e, com o auxilio da profissional, desenvolvemos
um olhar mais crítico e curioso. Não só isso, a
palestrante se disponibilizou a nos auxiliar no
desenvolvimento de um projeto, juntamente
com a professora de Linguagem Jornalística e
Publicitária, criando um vínculo maior entre a
profissão e os estudantes.
Com o apoio do Colégio para com os
seus futuros profissionais, a grande dúvida
na decisão de qual carreira seguir, será facilitada e solucionada com muito louvor, graças
ao comprometimento de um grupo focado no
sucesso. #
Jaqueline Cristine Mancini de Campos –
Estudante da 1ª série A do EM
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Ensino Médio - 1ª série

A IMPORTÂNCIA DOS MORCEGOS
NA MANUTENÇÃO DOS ECOSSISTEMAS

A

56

maioria das pessoas pensa nos morcegos como seres ruins ou como ameaças.
Mas, pelo contrário, os morcegos não
são ruins, são muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas em que vivem. De todas
as mais de 1200 espécies de morcegos espa–
lhadas ao redor do mundo, somente três são
hematófagas.
Os estudantes da 1ª série do Ensino Médio participaram de uma palestra, aprenderam
as várias características e particularidades das
espécies de morcegos e também que é possível conviver amigavelmente com eles.
Existem morcegos com diversas dietas
alimentares, como os frutívoros, os carnívoros,
os piscívoros, os insetívoros etc. e eles se dividem em microchiroptera e megachiroptera.
Os microchiropteras, como o nome já diz, são
os morcegos com menor porte, alguns são
menores do que um polegar humano, e estes
possuem maior variedade de espécies. Os
megachiropteras são os morcegos maiores,
que se assemelham às raposas, possuem um
temperamento mais dócil. Também existe um
morcego popularmente conhecido como raposa-voadora. Todos os morcegos se utilizam
da ecolocalização, durante o voo, que é uma
revista do consa
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espécie de sonar que os informa qual o tama–
nho, a distância que se situam e quais são os
obstáculos no caminho.
Os morcegos frutívoros são importantes
para aumentar a variedade genética das espécies de árvores que fornecem os frutos dos
quais eles se alimentam. Quando o morcego se
alimenta do fruto da árvore, ele defeca as sementes no solo durante o voo, originando novas árvores, enquanto os passarinhos defecam
as sementes na própria árvore, não contribuindo tanto quanto os morcegos para a variedade
genética.
Nos Estados Unidos, os habitantes que
convivem com os morcegos inventaram a
“bat house” - casa de morcego, uma estrutura
própria para os morcegos habitarem, para que
eles não fiquem nos forros das casas. Os brasileiros também deveriam abandonar a imagem
negativa que têm dos morcegos e aprender a
importância deles, ao invés de acreditarem em
crendices populares de que os morcegos chupam sangue dos humanos. Se muitas pessoas
gostam do Batman, por que não gostam dos
morcegos igualmente? A palestra foi muito
didática e conseguiu desmistificar e relevar a
imagem desses mamíferos tão peculiares e interessantes que são os morcegos. #
Mariana de Araújo Fortes –
Estudante da 1ª série B do EM

Ensino Médio - 2ª série

“TO BE OR NOT TO BE, THAT’S THE QUESTION!”
Estudantes da 2ª série EM foram ao teatro assistir encenação de Hamlet
em Língua Inglesa

O

s estudantes da 2ª série do EM não
apenas estudaram sobre o maior autor em Língua Inglesa, William Shakes–
peare, mas também tiveram a oportunidade
de assistir a encenação de Hamlet, feita pela
companhia de teatro britânica “The Perfor–
mers”, que trouxe para São Paulo uma das
peças de Shakespeare.
Durante as aulas de Língua Inglesa, os
estudantes aprenderam fatos sobre a vida e
obra do autor, observando as características
“Eu achei que o teatro foi muito bom
dos escritos de William Shakespeare denpara
treinar o meu inglês e ajudar a entro do contexto sócio-histórico-cultural do
período Elizabetano em que ele produziu suas tender melhor o trabalho de Shakespeare
e a história de Hamlet.”
peças teatrais e poemas. Leram e analisaram
Ivan Rainone Andrade - 2ª série C
um de seus sonetos, a sinopse e trechos da
peça “Hamlet”. Eles perceberam como a Língua Inglesa sofreu mudanças ao compararem “O teatro foi uma boa forma de aprendermos mais o inglês e além de tudo, a
os textos no original e no inglês moderno. #
peça foi ótima. Adorei!”
Luísa Giancoli - 2ª série A
“O teatro foi uma ótima adaptação do
clássico Hamlet, com excelentes atores”.
Leila Neves Machado –
Giovanna Nocker - 2ª série B
Professora da 2ª série do EM
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Ensino Médio - 2ª série

MEMÓRIAS

por Gabriela S. Sales Garcia, Thaís d’ Andréa
Henrique e Thaís Marcondes Estancioni - 2ª série B

O

Consa proporciona Estudos do Meio, em
todas as séries, para que os estudantes
possam aprofundar, por meio da prática,
o que é estudado em sala de aula.
Desde a Educação Infantil tivemos oportunidade de conhecer muitos lugares, conceitos
e histórias importantes para a nossa aprendizagem e para a nossa vida.
Viajar, no 6º ano, para o acampamento
Peraltas, em Brotas, foi nossa primeira experiência vivenciada em um maior período de tempo,
longe da nossa família. No ano seguinte, nosso
grupo teve a oportunidade de conhecer Paraty, no Rio de Janeiro. No 8º ano vivenciamos a
história do ouro nas Cidades Históricas de Minas Gerais e fizemos uma viagem muito bacana
para comemorar nossa formatura no 9º ano.
Surpreendemo-nos com as cavernas do Parque
Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR no
ano passado e, finalmente, esse ano, conhece–
mos o Vale do Paraíba.
Em nossa memória mais recente está a
viagem que fizemos esse ano, na qual visitamos
diversas cidades e distritos com funções dife–
rentes, em sua maioria, locais turísticos, ligados
pela rodovia Presidente Dutra.
Fomos à São José dos Campos fazer uma
visita ao INPE - Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, com foco no LIT - Laboratório de Integração e Testes, área responsável pelos testes
de satélites de médio e grande porte, oferecendo assistência a todos os países interessados.
Em seguida, nos dirigimos à Pindamo–
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nhangaba, onde conhecemos a Fazenda Real
Capri, uma grande produtora de queijo caprino. Almoçamos por lá, com direito à degustação de seus produtos. Já na saída, passamos
pela árvore “filha do Consa”, plantada em 2014
pelos estudantes que hoje estão na 3ª série do
Ensino Médio.
No dia seguinte, nos dirigimos à Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, em
Resende, onde fomos apresentados à intensa
rotina dos futuros cadetes, além das instalações de treinamento da terceira maior academia militar do mundo.
A Fazenda Coqueiros foi a parada
seguinte. Ouvimos a dolorosa história sobre
o passado dos negros que lá viveram. Conhe–
cemos a casa do senhor, a senzala e os lugares
de tortura. No passado, era uma fazenda em
que a plantação de café servia apenas de disfarce para a “criação” de escravos, quando o
tráfico já era considerado ilegal.
No terceiro e último dia, pudemos
conhecer Penedo, a maior colônia finlandesa
do Brasil, onde os costumes e a arquitetura
permanecem com a influência da Finlândia.
Finalizamos nosso estudo em Aparecida, uma
cidade muito visitada por romeiros que pere–
grinam para pagar promessas, além de pedir e
agradecer milagres.
Visitar o Vale do Paraíba foi uma bela
experiência, uma vivência memorável. É triste
pensar que esta pode ter sido a última de tantas viagens que fizemos com o Colégio, pois
estamos finalizando o Ensino Médio. Agradecemos as oportunidades que nos foram ofe–
recidas e temos certeza que todas ficarão em
nossa memória para sempre. #

ÁRVORES NA CIDADE

A

o estudar Botânica, na 2ª série do Ensino Médio, os estudantes se
deparam com muitos nomes da anatomia e morfologia vegetal.
Além disso, existe a importância de se conhecer a variedade ve–
getal, suas adaptações aos diferentes ambientes e sua fundamental importância para todos os seres vivos, afinal, os vegetais e os seres fotos–
sintetizantes foram aqueles que possibilitaram e prepararam o ambiente
de terra firme dos continentes para a chegada dos animais, inclusive a
sobrevivência humana, seja pelo oxigênio produzido, como pela alimentação, vestimentas, construções civis etc.
Os estudantes foram instigados a demonstrar, por meio de investigações fotográficas, como se dá a integração vegetal com a arquitetura
urbana e as influências que sofrem ou promovem.
Várias imagens foram registradas e, a seguir, alguns exemplos
desse olhar que busca ver as árvores inseridas na paisagem da cidade.
Para finalizar o trabalho de Botânica, eles produziram textos que
sistematizaram seus conhecimentos acerca dessa relação Árvore-Cidade,
com base no conteúdo estudado. Confira na próxima página!
Bruno Garcia Stranghetti –
Professor e Orientador da Área de Ciências da Natureza

Foto de fundo tirada pela estudante Giovanna Salgado Stancati de Carvalho – 2ª série B do EM
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Os encantos da arborização
por Juliana Lemos Gonçalves
- 2ª série C

concreto e asfalto, causa altos índices de poluição, gerando ilhas de calor, o que afeta a
saúde das pessoas e a natureza. Além disso,
sua ausência pode causar desastres como a
Atualmente, a cidade de São Paulo
erosão e desmoronamentos de áreas de enpossui uma média de 14,07 m² de área arboricostas que são habitadas.
zada por habitante, o que atinge o necessário
Um estudo sobre os benefícios para a
recomendado pela OMS - 12 m²/habitante,
saúde de uma pessoa que reside em um amsegundo dados da Secretaria do Verde e do
biente arborizado, publicado pela SAAP, em
Meio Ambiente da Capital Paulista. Isso pode
vinte e nove de julho de dois mil e quatorze,
ser
considerado
revela que pessoas
um benefício para
que moram em bairos paulistas, já que
ros com mais áras árvores trazem
vores são menos espontos
positivos
tressadas, possuem
para a saúde, asmenos problemas
pectos econômicos,
cardíacos, menor inecológicos e sociais.
cidência de asma e
Entretanto, a disde obesidade infantribuição das áreas
til.
verdes se apresenta
Para que toda a ciirregular ao longo
dade possua os pri–
do município, be–
vilégios que as árneficiando mais alvores oferecem, seria
gumas regiões do
essencial o plantio
que outras, mas isso Foto tirada pelo estudante Claudio Humberto de mudas nas marpode ser resolvido. Aguirre Paves – 2ª série C
gens dos rios como
Uma região
o Tietê, Pinheiros e
prejudicada, na capital, é a Zona Leste, onde
Tamanduateí, por exemplo, servindo como
a vegetação ocupa apenas 3,85% do terricorredores ecológicos e incentivando o fluxo
tório. A falta de árvores, junto ao excesso de
de aves e polinizadores e, assim, aumentando
a biodiversidade.
		
A solução, além de não ser um
processo tão complexo, promoveria
ambientes sombreados, mais acolhedores para o lazer, reduziria a poluição
sonora, manteria chuvas regulares e
forneceria mais recursos para o dia
a dia, além de trazer encanto por sua
bela arquitetura de copas, flores e fo–
lhas, tornando-se destaque na Capital
para paulistanos e turistas.
Foto tirada pela estudante Maria Eduarda
Lamboglia Borges Carvas da Cruz – 2ª série A
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Selva de Pedras
por Giovanna Salgado Stancati
de Carvalho - 2ª série B
Por incrível que pareça, a cidade de
São Paulo tem um nível de área verde por
habitante acima do mínimo recomendado
pela OMS. Isso se deve ao fato de ter, em
seu território, trechos de mananciais e Mata
Atlântica, pois se fossem contadas apenas áreas de praças e parques, esse índice
cairia para menos de um quarto do valor
necessário. A sociedade deve ter ciência da
importância das árvores não só para o meio
ambiente, mas também para o bem estar social.
As plantas têm um papel fundamental na preservação do meio em que estão.
Além de serem um filtro natural da poluição,
ajudam na saúde do solo e na manutenção
da biodiversidade.
Outro aspecto a levar em conta é o
bem que essas zonas verdes trazem à po–
pulação. Diversos estudos comprovaram os
benefícios que as plantas oferecem a quem
vive com elas, como a redução de problemas
respiratórios, cardíacos e de estresse. Além
disso, regiões arborizadas incentivam hábitos saudáveis e relações sociais em geral.
Observa-se que, ter árvores no ambiente em que se vive, só traz benefícios.
Portanto, as prefeituras deveriam investir em
áreas verdes ao invés de “áreas cinzas”. “O
que mata um jardim não é o abandono. O
que mata é esse olhar de quem por ele passa
indiferente”, já dizia Mario Quintana. #

Foto tirada pelo estudante Bruno Fernandes
Martins Cerqueira – 2ª série B

Foto tirada pelo estudante Ivan Rainone
Andrade – 2ª série C
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Com o trabalho cinematográfico, os estudantes da 2ª série do Ensino Médio, puderam unir
aspectos criativos com a relfexão sobre o cotidiano.

RESENHAS
Durante o Simulado da 2ª série do Ensino Médio, os estudantes receberam, como proposta de
produção de texto, a escrita de uma resenha sobre a obra Viagens na minha terra, livro estudado
em História Crítica da Arte e da Literatura.

O PODER DO SOM NO CINEMA

P

Leia uma das resenhas!

are agora por um instante e escute os sons a sua
volta. Dependendo do lugar em que você esteja,
ouvirá pessoas falando, passarinhos, o ar condicionado, os carros na rua, talvez alguma buzina, uma
risada.
Agora dê um tempo nesta experiência e lembre-se de alguma música que tenha marcado você, ao
longo da sua vida, por algum motivo. Lembre-se da
melodia e analise como ela ajudou você a enfrentar algum problema ou representou exatamente aquilo que
você estava sentindo.
Os sons fazem parte de nós, são a eterna trilha
que embala nosso cotidiano, formando o grande longa
metragem que é a nossa vida. Na cinema, o som é uma
ferramenta de significação poderosa.

Por que admiramos Almeida Garrett?
por Giulia Rossini Bacchi - 2ª série A

O

livro Viagens na minha terra, de Almeida Garrett, é uma
obra escrita por volta de 1800 e se destaca ainda hoje em
vestibulares e currículos escolares por apresentar características do Romantismo em meio a um relato de viagens.
Por meio de digressões e fugas no tempo e nos sonhos,
são contadas histórias paralelas sobre personagens que já passaram por determinados espaços pelos quais passa nosso viajante, que sai de Lisboa rumo a Santarém e se depara com as misérias das estradas e das cidades em contraposição com a beleza
das lembranças desses locais.
Com mudanças de foco narrativo constantes, o enredo
é dinâmico e rico por causa das
alusões feitas a outras obras. Há
partes mais comentadas nos dias
de hoje por terem uma linguagem
mais fácil de entender, como a
história de Carlos e Joaninha. Nessa história, são feitas críticas claras
sobre os costumes e as institui–
ções da época – tragédias para
manter a aparência dos bons costumes, crítica à igreja e à política
da época dentre outras – as quais
nos apresentam a cultura daquele
período na Europa, especialmente
em Portugal.
Sendo assim, é compreensível que o livro seja tão importante para a Literatura. #

As aulas de Linguagem Cinematográfica
foram o momento em que este trabalho [o
estudo do som] se deu e, como resultado,
os estudantes apresentaram um vídeo
abordando algum tema social, tendo como
fonte expressiva a sonoridade.
Os estudantes da 2ª série do Ensino Médio se
dedicaram a estudar este importante recurso expressivo no cinema, que é o som. As aulas de Linguagem
Cinematográfica foram o momento em que este trabalho se deu e, como resultado, os estudantes apresentaram um vídeo abordando algum tema social,
tendo como fonte expressiva a sonoridade. Recurso
da emoção, da identificação com a personagem, das
diversas sensações, do comentário do texto, o som foi
abordado em suas diversas dimensões, de maneira
inusitada e única pelos estudantes. #
Abel Lopes Xavier –
Professor de Linguagem Cinematográfica
Imagens dos filmes que
os estudantes produziram
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COMO OCORREM
AS REAÇÕES QUÍMICAS

UM REFÚGIO
PARA A ARTE

A

s tardes de quarta-feira nunca mais
foram as mesmas. Em um dia qualquer,
no mês de março, o professor de Artes
do Ensino Médio veio com a proposta que,
posso dizer, mudou a vida de diversas pessoas
envolvidas.
Um grupo de estudantes das segundas
e terceiras séries do Ensino Médio, com a finalidade de inundar o Consa de arte começou
a organizar encontros para ler, refletir, partilhar
obras e textos relacionados à arte. Oportunidade que expressa os mais profundos sentimentos, não tinha como ser algo chato.
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Os encontros foram acontecendo, as
ideias foram surgindo, as novas amizades se
criando e a felicidade de lembrar, em plena
quarta-feira, que “hoje tem Refúgio!” – nome
que demorou uma tarde inteira para ser pensado mas que, no fim, resumiu tudo o que o
grupo é. Criamos diversos projetos, como o
‘Arte no Recreio’, o grupo de teatro, saraus, a
Semana de Arte...
Alguns ainda acontecerão e outros ainda estão em desenvolvimento, mas que pro–
metem ser incríveis.
revista do consa
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Uma das principais formas de aprendizagem é fazer uma relação entre o conteúdo aprendido e
aspectos da atualidade, como foi proposto aos estudantes em uma das lições de química.

N
“O Refúgio consegue ter a sutileza de transformar nosso dia-a-dia, acrescentando beleza,
proporcionando alegria”.
Cauã Liberato - 3ª série B

Mesmo com todo o esforço para pensar
em um projeto, apresentá-lo e divulgá-lo, no
momento em que vemos que vai se concretizar, a satisfação é enorme! Além disso, criamos laços nesse grupo que jamais pensaríamos
poder acontecer e que agora são inquebráveis.
“É um grupo inspirador. Além de eu ficar mais
envolvida com os projetos da escola – o que
pode ser mais legal do que parece – conheci
pessoas divertidas e cheias de ideias”.
Liziane Moraes - 2ª série C

as aulas de química, durante o segundo
trimestre de 2015, foi desenvolvida uma
sequência didática com o tema: Como
ocorrem as reações químicas?
Os estudantes, após observarem diversos tipos de reações químicas no laboratório,
foram desafiados a propor hipóteses que explicassem, em nível atômico, a ocorrência das
mesmas.
O objetivo desse projeto foi que os estudantes desenvolvessem habilidades para
elaborar e utilizar modelos científicos para interpretar fenômenos, bem como descrevê-los
em linguagem científica, relacionando-os a
descrições na linguagem corrente.
Para sistematização, foi proposta uma
atividade em que os estudantes deveriam
elaborar um texto do gênero reportagem sobre um incêndio de grandes proporções ocorrido em Santos, utilizando abordagem científica e linguagem química.

“Como a Teoria das Colisões diz que as
reações químicas ocorrem por conta da
colisão efetiva entre as moléculas
reagentes, ao diminuir a energia
cinética e a superfície de contato,
menor seria a chance de os reagentes
atingirem o complexo ativado, o que
desencadearia a reação química,
gerando os produtos que, no caso são
o gás carbônico, fuligem e energia em
forma de calor”.
Gustavo Kanno - 2º série C do EM

“Algo que me marcou no Refúgio foi aquele
primeiro dia, quando todos se apresentaram,
falaram o porquê de estarem ali, seus proble–
mas, o que queriam fazer da vida. Sinto que foi
quando o grupo realmente nasceu”.
Giovana Nocker - 2ª série B

No fim, o Refúgio se tornou mais do
que um simples grupo com o objetivo de criar projetos artísticos para o Colégio. Agora é
realmente um refúgio da vida corrida de estudante. Sei que falo pelo grupo inteiro quando agradeço muito por ter a honra de participar dele. Esperamos que as gerações futuras
só melhorem e ajudem a tornar o Consa cada
vez mais colorido e animado. #
Gabriela Garcia – Estudante da 2ª série B
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A QUÍMICA POR TRÁS DO ACIDENTE DE SANTOS:
Análise química do incêndio que parou o Brasil

Ensino Médio - 2ª e 3ªsérie

por Gustavo Kanno – 2ª série C do EM

Muitas foram as notícias publicadas
sobre o incêndio nos tanques da Ultracargo,
no período de 2 a 10 de Abril de 2015. Nessa reportagem, serão abordados os aspectos
químicos pouco mencionados desse acidente,
que parou a economia brasileira e trouxe diversos impactos ambientais.
O incêndio, que é uma combustão,
começou por volta das 10 horas e 15 minutos, e a principal causa apontada para o seu
acontecimento foi uma possível falha na bomba que tinha como função esvaziar os tanques
de combustível, no caso de um incêndio.
Muitas foram as tentativas para acabar
com a reação química exotérmica que estava
ocorrendo. As tentativas iniciais foram por
meio da reação endotérmica da evaporação
da água, a qual diminuiu a energia cinética dos
tanques que ainda não haviam sido incendiados. Porém, simultaneamente, foram gerados
impactos ambientais, uma vez que foi utilizada
a água do mar, e esta, ao retornar, além de estar mais quente, estava com menos oxigênio,
por conta das altas temperaturas e com diversos produtos químicos, o que resultou na
morte de mais de oito toneladas de peixes.
Segundo o zoólogo Marcelo Pinheiro,
do Campus do Litoral Paulista da UNESP, os impactos vão durar de 5 a 10 anos. Ainda foram
atingidas áreas próximas, como a Favela Chico
de Paula, que fica em um mangue, ao lado do
Porto de Santos.
Além do uso da água para combater o
fogo, foram usados alguns produtos químicos,
como: o Líquido Gerador de Espuma - LGE,
o pó químico da INFRAERO e o pó Cold Fire,
sendo que este último, importado, foi o mais
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eficaz. Essas espumas funcionam diminuindo
a superfície de contato entre os reagentes,
combustível e comburente, assim, diminuindo
a intensidade da reação. Como a Teoria das
Colisões diz que as reações químicas ocorrem
por conta da colisão efetiva entre as moléculas
reagentes, ao diminuir a energia cinética e a
superfície de contato, menor seria a chance de
os reagentes atingirem o complexo ativado, o
que desencadearia a reação química, gerando
os produtos que, no caso são o gás carbônico,
fuligem e energia em forma de calor.
Ainda não se sabe qual foi a ignição que
forneceu a energia de ativação necessária para
a reação ocorrer. Mesmo assim, foram atingidos 6 tanques da Ultracargo, de um total de
175 existentes no local, sendo 5 de gasolina e
1 de etanol, cada um com seis milhões de litros
em alta concentração. A temperatura do sistema chegou a 800°C e, na tentativa de controlar
e proteger a região, ocorreu um bloqueio na
área, o que causou um prejuízo de 7,5 milhões
de reais para algumas empresas.
O incêndio só foi finalmente controlado
em 10 de abril, após 9 dias, por meio de várias
técnicas utilizadas - mais de 9 bilhões de litros
de água e imensas quantidades de produtos.
Foram muitos danos ambientais e prejuízos
econômicos. A empresa responsável – Ultracargo, foi multada em 22,5 milhões de reais.
Até a presente data, não houve um pronunciamento sobre as melhorias na qualidade local e
maior número de revisões, as quais poderiam
ter evitado o acidente. #

DESAFIO DE MATEMÁTICA
PUC CAMPINAS

N

o mês de agosto, os estudantes da 2ª e var o trabalho em equipe – habilidade essen3ª séries do Ensino Médio foram convi- cial nos dias atuais, oferece a oportunidade
dados a participar do desafio on-line de de colocar conhecimentos matemáticos em
Matemática da PUC – Campinas pelo 2º ano prática, desperta o entusiasmo e o esforço
consecutivo. Uma grande e inesperada quanti- nos estudantes participantes e valoriza as hadade de estudantes aderiu à proposta e, no bilidades daqueles que já têm uma preferêndia 04 de setembro – dia da realização da 1ª cia maior pela disciplina. É com muito orgulho
fase, 81 estudantes se reuniram no Colégio, no que o Colégio e os professores parabenizam,
período da tarde, para a execução da primeira os estudantes pelo desempenho e pelos resultados obtidos. #
prova.
Com muito êxito, todos os 28 grupos Isabella Dahdal Aoun – Estudante da 2ª série B
participantes foram classificados para a segunLuciana Rogers – Professora de Matemática
da fase, presencial, em Campinas. Acompanhados da professora Luciana Rogers
e da coordenadora Fátima Carneiro, os estudantes compareceram à
PUCCAMP para a facção da segunda prova. Os resultados e a colocação do Colégio foram brilhantes:
o 1º, 3º e 4º lugares de todo o Estado de São Paulo foram do Consa,
que recebeu medalhas de ouro e
prata.
O desafio, além de incentirevista do consa
2015
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A ARTE MODERNA
BRASILEIRA

Q

uando falamos em moderno, logo
vem a nossa cabeça a ideia de ruptura e transformação. No campo da
arte brasileira, a Semana de Arte Moderna
– SAM representou um importante marco
para a ruptura de uma arte nacional até então muito conservadora e, da mesma forma,
significou uma transformação na maneira
como o próprio brasileiro via sua arte. A
SAM surgiu da crise e, com sua repercussão,
guinou a prática artística brasileira no sentido da autonomia, influenciando a literatura,
a pintura, a música e, mais tarde, o teatro.

E autonomia foi o que também fina–
lizou a sequência didática sobre Arte Mo–
derna da 3ª série do Ensino Médio do Consa
nas aulas de Artes. Depois de uma série de
aulas em que foi apresentado o contexto, os
fatos, as características e as consequências
da moderna arte brasileira e, mais especificamente, do moderno teatro brasileiro, os
estudantes puderam provar, na prática, o
texto que inaugura a modernidade nos palcos, “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues.
Os estudantes tiveram algumas aulas
de técnica teatral e, mais tarde, compuseram
pequenas cenas do texto, materializando
uma das principais características da obra: a
divisão da história em planos. A atividade fez
parte da avaliação prática em Artes e foi um
show de criatividade e domínio de palco. #
Abel Lopes Xavier – Professor de Arte
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A SEMANA DE ARTE MODERNA
por Cauã Liberato – 3ª série B

Brasil, 1922, cem anos de independência
De um lado, efervescência
Do outro, decadência.
Conservadores passadistas
Impedindo a revolução
Dos artistas modernistas.
Anita inicia oposição
Monteiro Lobato exagera em repressão
Paranoia ou Mistificação?
Destruição!
Dispondo de tanta riqueza
Aquela gente burguesa
Conhecendo a Europa
Decide mudar.
A Semana vem para chocar
Para à arte conservadora se opor
Para inovar
E para propor.
Em 1928, Tarsila questiona o trágico
O passado do nosso povo, nossa cultura
Lançado por Oswald, o Movimento Antropofágico
Revelando o resultado de toda mistura.
A arte brasileira
Finalmente, completa e pura.

PRATA DA CASA

D

iariamente enfrentamos desafios, sejam
A paixão de Lucas pode ser vista ano
eles profissionais ou pessoais. No en- após ano, batalha após batalha, na superação
tanto, há pessoas que buscam desafios de desafios cada vez maiores e no aprimocada vez maiores, desafios que exigem a su- ramento constante. Paixão, que incentivou a
peração pessoal, constantemente.
construção de um mini robô para a sua irmã,
No dia 07 de junho, um dos nossos es- Luiza Fontenla - 7º ano, que também competudantes, Lucas Fontenla, da 3ª série do En- tiu este ano.
sino Médio, conquistou o segundo lugar no
Nós, professores, direção, coordenação
campeonato de robôs RoboCore.
e colegas, temos muito orgulho da sua conA paixão pelos robôs começou desde quista, Lucas. Mais bonito do que receber o
cedo. Aos 7 anos, Lucas criava os seus primei- troféu, é ver a sua trajetória, a superação em
ros robôs, feitos de Lego,
cada batalha, a busca
O Laranja Mecânica, robô do nosso
desde carrinhos à ponpor se tornar cada vez
estudante, enfrentou e venceu equipes
tes que atravessavam
melhor, o modo com que
internacionais e brasileiras.
a mesa de jantar. Convocê superou grandes
forme os anos se passavam, Lucas aprendia competidores e o exemplo que se torna para
sozinho como desenvolver um robô cada vez os seus colegas. #
melhor, partindo então, para o uso da tecnoloTânia Machado D’Ávila Bozzi –
gia da informação.
Professora de Física
Há 3 anos, ele compete na RoboCore
Winter Challenge, uma competição entre
robôs, que engloba universidades renomadas,
colégios e pessoas como o Lucas, que competem por amor.
Para conquistar o segundo lugar na
categoria, o Laranja Mecânica, robô do nosso
estudante, enfrentou e venceu equipes internacionais e brasileiras, como a da Engenharia
da Universidade de São Paulo (POLI – USP).
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Ensino Médio - 3ª série

REPRESENTATIVIDADE E SOLIDARIEDADE

Ensino Médio - 3ª série

Caros leitores amigos,
Antes de qualquer coisa permitam que eu me apresente. Sou Cauã Liberato, estudante da 3ª série
B do Ensino Médio e presidente da comissão de representantes do Consa, muito prazer. Permitam agora
que eu explique estes cargos e conte um pouco da minha experiência para vocês.
No início do ano, os professores da área de humanidades do Colégio, começaram a desenvolver,
a partir do 8° ano - Ensino Fundamental, o projeto de representatividade. Os estudantes interessados em
participar de algumas decisões do Colégio e liderar projetos, se candidataram. Ocorreu pequena eleição
em cada classe para definir seus dois representantes.
Finalizadas as eleições, ainda no primeiro mês de aula, os representantes se reuniram com os
professores da Área de Ciências Humanas, Coordenadoras Pedagógicas e Direção do Colégio para definir
funções e traçar alguns objetivos, como campanhas a serem desenvolvidas. Por votação, foram escolhidos secretários - para registrar decisões, um presidente - para liderar o grupo e desenvolver pautas, e um
vice-presidente - para auxiliar e substituir, se necessário, o presidente. Em resumo, esta é a organização
da Comissão.
Além do desenvolvimento da cidadania e da prática democrática, o projeto de representatividade
proporciona aos estudantes a manutenção de qualidades como a postura de liderança, a habilidade
de argumentação, a oratória e o respeito à diversidade de opiniões. Apesar de estes serem excelentes
pontos, acredito que a maior vantagem relacionada ao projeto é o desenvolvimento das campanhas
solidárias.
O Consa cumpre seu papel franciscano, ao ajudar diversas comunidades carentes, por meio de
campanhas organizadas e protagonizadas pelos estudantes. A iniciativa geralmente é tomada por nós,
representantes, que nos reunimos, com antecedência, para organizar a campanha, definindo o período
de coleta, estratégias de divulgação e Instituições receptoras. Posteriormente, toda a comunidade do
Colégio é convidada a participar e a adesão é cada vez mais surpreendente.
Desde a confecção de cartazes e caixas utilizados na campanha, até a organização e separação
das peças coletadas, além das doações em si, os estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Médio, participam com entusiasmo.
Ano passado, nossa Campanha do Brinquedo arrecadou peças suficientes para a montagem de
uma brinquedoteca na periferia da cidade. Este ano, a Campanha do Agasalho enviou 44 mil peças à
CESP, que retornou ao Colégio para gravar pequena reportagem e agradecer a solidariedade dos estudantes.
Projetos e campanhas como essas fazem parte da nossa rotina e acrescentam incontáveis pontos
positivos ao desenvolvimento humano e social dos estudantes. A solidariedade afeta e as experiências
são levadas para a vida inteira.
Espero que tenham gostado de conhecer um pouco do que nós desenvolvemos.
Abraços,
Cauã Liberato
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VISITA ÀS
UNIVERSIDADES E FEIRAS DE PROFISSÕES

E

u e a minha amiga Luana, estudantes
da 3ª série do Ensino Médio, apresentamos dois opostos na escolha
da ocupação profissional, enquanto eu
sempre soube o que queria seguir como
carreira, a Luana até hoje não fez sua
opção definitiva.
Visitar Universidades e feiras de
profissões foi a melhor oportunidade que
nos foi dada, pois nos permitiu conhecer
o “novo mundo” que em breve fará parte
de nossas vidas.
O Colégio também nos proporcionou, ao longo do Ensino Médio,
participar de muitas palestras que foram
de extrema importância porque, definitivamente, ao ouvir as apresentações,
excluíamos algumas opções e até esclarecíamos dúvidas e questões existenciais, nos dando mais segurança em nossas escolhas. #
Pedro Henrique Fukushima Sakura e
Luana de Carvalho Reis – 3ª série B

O Colégio também nos
proporcionou, ao longo do
Ensino Médio, participar
de muitas palestras que
foram de extrema
importância.
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Concretiza a formação integral,
através de ações educativoevangelizadoras que promovem
relações interpessoais,
de convivência e de reflexão.

Pastoral

BÊNÇÃO DAS CRIATURAS
Além das atividades propostas no ano letivo, o colégio
planeja eventos para unir toda a família, como ocorre
durante a Bênção das Criaturas.

N

o dia 04 de outubro celebramos São
Francisco de Assis, místico que viveu,
com simplicidade, uma maravilhosa
harmonia com Deus, com os outros, com a
natureza e consigo mesmo. Ele nos ensinou
que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos
a existência, ora a uma boa mãe, que nos
acolhe nos seus braços: ‘Louvado sejas, meu
Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que
nos sustenta e governa e produz variados
frutos com flores coloridas e verduras’.
Que São Francisco de Assis, exemplo por excelência do cuidado pelo que é
frágil e por uma ecologia integral, vivida
com alegria e autenticidade, seja nossa
inspiração, ensinando-nos a viver a fraternidade com todas as criaturas. #

“Louvado sejas, meu Senhor,
pela nossa irmã, a mãe terra,
que nos sustenta e governa
e produz variados frutos com flores
coloridas e verduras”
São Francisco de Assis

Papa Francisco

Encíclica Laudato Si – Sobre o cuidado da Casa Comum

D
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eus Onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina
das vossas criaturas, Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe,
derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza.
Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar
ninguém.
Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra
que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo
e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição.
Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres
e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto,
a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso
caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias.
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz.
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Pastoral

Plantando sementes saudáveis
para formar adultos conscientes
de suas escolhas no que diz
respeito à prática esportiva.

CATEQUESE
1ª EUCARISTIA

J

esus instituiu a Eucaristia, na quintafeira santa, durante a Última Ceia e,
seguindo a Sua ordem, “Fazei isto
em minha memória” a Igreja se mantém
unida, celebrando em comunidade, a presença de Jesus: Caminho, Verdade e Vida.
Celebrar, em memória de Jesus,
não é apenas recordar o que Ele fez. É reviver, em nossas vidas, o que Ele viveu, assumindo seus valores, dispostos a dedi–
car-nos para que outros tenham vida. Só
há comunhão com Jesus, se houver compromisso com a vivência do Evangelho.
A Primeira Eucaristia é uma celebração em que os participantes recebem,
pela primeira vez, o “Corpo e o Sangue de
Jesus Cristo, sob a forma de pão e vinho”.
O Consa oferece a catequese em
preparação a 1ª Eucaristia para as crianças
a partir do 4º ano, com um ano e meio de
preparação. #
Fernando Gianetti de Souza –
Orientador de Pastoral
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“Fazei isto em
minha memória”
Lc 22,19

CELFRAN
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Celfran

O

Celfran - Complexo Esportivo do Con- corporal, facilitando o movimento e disponibisa tem como premissa favorecer o de- lidade em realizar atividades motoras.
senvolvimento das capacidades físicas
Em geral, a partir dos seis anos as crie contribuir para a formação global dos es- anças têm domínio sobre a maioria das hatudantes, de modo que, as articulações dos bilidades fundamentais e estão aptas a iniciar
conhecimentos sejam o diferencial no processo a transição para a fase de movimento especontínuo da construção de novos saberes.
cializado. Esse estágio é caracterizado pelas
Convictos que o processo de desen- primeiras tentativas do indivíduo de refinar e
volvimento motor humano constitui-se como associar habilidades de movimento maduro. É
elemento fundamental quando se trata do en- comum também observarmos que nesse estásino do esporte para crianças e jovens, nossa gio são atraídas a diversos tipos diferentes de
grade de modalidades esportivas está alicer- esportes e não se sentem limitados por fatores
çada sobre um cuidadoso planejamento, da fisiológicos, anatômicos ou ambientais. Por
concepção das modalidades à organização das volta dos 12 e 14 anos, para ambos os gêneros,
turmas.
O Celfran tem como premissa constitui-se o momenDois processos são
to ideal para se introfavorecer
o
desenvolvimento
das
fundamentais quando se
duzir outros estímulos
trata de desenvolvimento capacidades físicas e contribuir de treinamento, como,
motor: aumento da di- para a formação global dos es- por exemplo, o treiversidade e de complexi- tudantes, de modo que, as ar- namento aeróbico, de
dade do comportamento
força e de resistência.
ticulações dos conhecimentos
motor. Por exemplo, a cri- sejam o diferencial no processo
A chave para o su–
ança adquire o andar e,
cesso da participação
contínuo da construção de novos esportiva de crianças e
com base nesse padrão
saberes.
de movimento desenadolescentes está em
volve o andar diversificado, variando-o quanto respeitar o nível de desenvolvimento, individuaos parâmetros força, velocidade e direção. Em alidade biológica e preferências do jovem atleseguida, desenvolve o correr, e pelo mesmo ta. Isto pode ser alcançado por meio da cuiprocesso, o correr diversificado, e assim suces- dadosa manipulação dos estímulos e fatores
sivamente.
motivacionais.
Seguindo essa linha, o ensino das haNesse sentido, os profissionais do
bilidades motoras básicas seguirão sequências Celfran estão em constante processo de forgradativas e mediadas, de situações intencio- mação, buscando, nos principais referenciais
nais, que possibilitem a experimentação de teóricos, subsídios que sustentem o planevariadas combinações, como os jogos de dife– jamento de suas aulas. Com isso, pretende-se
rentes níveis de complexidade, as atividades que as crianças encontrem na atividade física
lúdicas e, à medida que as crianças tornem-se um espaço que lhes proporcione vivências
mais maduras, aumenta-se o grau de exigência significativas e prazerosas, para que se detécnica específica de cada modalidade.
senvolvam em plenitude e se tornem adultos
A capacidade para mover-se cada vez conscientes de suas escolhas no que diz resde forma mais autônoma está relacionada a peito à prática esportiva. #
diversos fatores: maturação neurológica que
Maria Santina Scanavacca Parente
permitirá movimentos mais completos, cresciCoordenação Pedagógica Esportiva
mento corporal, que ao final de um determinaCREF 009539/G-SP
do período ampliará possibilidades de domínio
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Celfran

CELFRAN CELEBRA A
PARCERIA DE 10 ANOS
COM A MGB

N

o dia 17 de setembro, Maria Santina S.
Parente e José Gustavo Rocha representaram o Celfran na 5ª Convenção de Credenciados na Metodologia Gustavo Borges – MGB,
durante evento especial na IHRSA 2015, que é
considerada a maior feira de Fitness do Brasil.
O evento reuniu mais de 340 participantes
e grandes nomes, entre eles: Gustavo Borges;
Dr. David Szpilman, que é Diretor e Médico da
Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático –
SOBRASA; Professor Marins e o Ilusionista Issao
Imamura.
A celebração também foi uma excelente
oportunidade para estreitar vínculos e trazer
novos conhecimentos, a partir dos temas que
foram abordados.
Para nós, é um privilégio fazer parte da
história da MGB, que dedica tempo e estudo pelo
ensino de excelência na natação! #
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Celfran

ACADEMIA CELFRAN
ESPAÇO PARA JOVENS E ADULTOS
O público adulto também tem seu espaço garantido no Celfran! São diversas atividades:
musculação, ginástica, natação e hidroginástica.

T

emos grande satisfação em oferecer
à comunidade interna e externa um
espaço de alegre convivência, com
o conceito de academia completa que
reúne as melhores opções de atividades
físicas, tendo como premissa contribuir
para o bem-estar e qualidade de vida
de nossos alunos, independente da faixa
etária.
Ressaltamos que, esse conceito
transcende a qualidade do equipamento ou competência técnica dos nossos
profissionais, pois vai ao encontro da
filosofia do Consa, que preza pelo ambiente harmonioso, acolhedor e fraterno.
Entre as atividades destinadas aos
jovens e adultos, destacamos as aulas
de natação e hidroginástica, os treinos
prescritos individualmente na musculação e a variada grade de ginástica. #
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