




O mundo do conhecimento é amplo em suas veredas. A 
partir desta perspectiva é que o Consa, ao longo de 
suas oito décadas, dedica-se na exclusividade do binô-
mio ensinar-aprender. É essa relação intrínseca do saber 

que nos leva a percorrer os mais diferentes caminhos que chegam 
ao conhecimento. Nessa missão, o Colégio Franciscano Nossa  
Senhora Aparecida, coloca-se a serviço da sociedade como uma 
instituição de ensino que acredita no ser humano e em seu in-
telecto, com todas as suas potencialidades, como algo valoroso.

Nesta edição, você poderá imergir um pouco em alguns dos tra-
balhos que vêm sendo realizados por nossos estudantes, sob 
orientação de seus professores. Os frutos desses trabalhos são  
expressos em diferentes matérias que compõem esta revista e que 
visam elucidar o zelo e toda a capacidade que nossos estudantes 
possuem e aprimoram em seus afazeres. 

Como um ecossistema inteiro de um jardim cabe em um pote? 
Como o ensino de ciências, utilizando a investigação científica, 
tem potencializado os processos de aprendizagem? Qual é o  
melhor tipo de água para bebermos? Como os componentes cur-
riculares de Língua Portuguesa e Ciências podem unir-se para  
impulsionar a criatividade dos estudantes em transpor conteúdos 
de um componente curricular em outro? Todos esses aspectos são 
abordados nas páginas que você, nosso leitor, poderá verificar 
logo mais a seguir.

Os procedimentos metodológicos utilizados em aula e que geram 
os resultados aqui registrados são pensados, cuidadosamente, 
por nossos professores com o objetivo de levar ao estudante não 
só o conhecimento conceitual, mas também a criticidade, a cria-
tividade e a necessidade da colaboração para que os resultados 
sejam de excelência, tal como aspiramos que sejam. 

Os melhores indicadores para esta excelência são as diferentes 
conquistas que tivemos ao longo desses anos em olimpíadas do 
saber, nas mais diferentes áreas, na nota do Enem e nas produções 
textuais com ótimas pontuações, nos diversos ingressos em uni-
versidades públicas e particulares de renome que os egressos do 
Consa conquistam e nos diferentes depoimentos de ex-alunos 
que voltam trazendo notícias sobre o sucesso em suas carreiras 
profissionais e como parte disso, vem do que vivenciaram aqui 
conosco. 

Nossas equipes de professores, de todos os níveis, inspiram-se 
nesses resultados atingidos e reúnem-se semanalmente para  
rever seus passos com os estudantes buscando sempre aplainar os 
caminhos e tirar os obstáculos que impedem o sucesso de nossos 
estudantes, cada um a seu passo. Afinal, o respeito ao indivíduo 
é fundamental e vem de nossas inspirações franciscanas. Assim, 
conseguimos o sucesso esperado levando todos unidos ao pódio. 
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E um dia, a criança cresce e começa a frequen-
tar a escola...

E junto com este primeiro passo social, os inú-
meros sentimentos que envolvem todo esse pro-
cesso: o de adaptar o filho à vida escolar!

O primeiro sentimento que impera é, sem dúvi-
da, o do desconforto, tanto por parte dos adul-
tos, mas principalmente das crianças, afinal esse 
local ainda é desconhecido para elas. As pessoas 
não fazem parte do seu dia a dia e, além do mais, 
elas são convidadas a dividir a atenção, que até 
então era exclusiva no ambiente familiar.

E como lidar com tudo isso?

O início
da vida escolar

Educação Infantil 1

Precisamos ter consciência 
que ‘se adaptar’ é algo
que faz parte da nossa
sobrevivência, parte

da evolução do ser humano.
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Precisamos ter consciência que ‘se adaptar’ é algo 
que faz parte da nossa sobrevivência, parte da 
evolução do ser humano. Desde que nascemos, 
somos imersos em um ambiente desafiador, sen-
do necessário que nos adaptemos ao ambiente 
externo, seus sons, luminosidade, cheiros etc. Com 
o passar do tempo, aquilo que era desconfortável, 
passa a ser rotineiro, a não nos incomodar tanto 
e até sentimos que não era tão ruim assim, afinal, 
esses estímulos externos nos mantém curiosos 
e nos impulsionam a novas descobertas! Enfim, 
mantêm-nos vivos!

E, de repente, permanecer na mesma condição 
não é mais possível! Já se faz necessário desbra-
varmos o mundo, andarmos com as nossas per-
nas, percebermos o outro e, com isso, descobrir-
mos a nós mesmos: e é nesse momento que a 
escola faz a diferença na vida de uma criança!

Por mais que, a princípio, seja doloroso distan- 
ciar-se do filho, permitir que esteja aos cuidados 
de outras pessoas, é reconfortante saber que ele 
estará bem, terá todo o suporte necessário para 
se desenvolver com autonomia e segurança, pois 
o ambiente escolar é um rico cenário de inte-
rações e experimentações, no qual se possibilita 
o desenvolvimento físico, social, emocional e  
cognitivo!

Por isso, estar em um espaço preparado para re-
ceber crianças, com profissionais que proporcio-
nam atividades desafiadoras e que compreendem 
que o desconforto inicial será substituído por vín-
culos construídos a partir do acolhimento e da 
orientação familiar, são, sem dúvida, objetivos do  
Consa! Acreditamos que “quando a família e a 
escola educam com os mesmos critérios, as dife-
renças entre os ambientes se reduzem, e quem 
ganha é a criança” (Andrea Ramal). *

Professoras do Infantil 1
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A identidade é um conceito do qual faz 
parte a ideia de distinção, de uma marca 
de diferença entre as pessoas, a começar 

pelo nome, seguido de características físicas, do 
modo de agir, sentir, pensar e da história pes-
soal.

Desde cedo, a criança começa a se entender 
como sujeito e adquirir consciência corporal 
para se desenvolver, se organizar no tempo e no 
espaço, saber se posicionar e se diferenciar do 
outro, por meio das interações com o seu meio 
físico e social.

Sendo assim, o processo de autoconhecimento, 
ou seja, construção interna que permite identifi-
car os próprios gostos e preferências, conhecer 
suas habilidades e limites, reconhecer-se como 
um indivíduo único, no meio de tantos outros 
igualmente únicos, tem início quando nascemos 
e só termina no final da vida.

A construção da identidade se restringe assim, 
num primeiro momento, ao âmbito familiar 
e, em seguida, ao contexto escolar. A inserção 
da criança, nos espaços de Educação Infantil, 
proporciona um universo social diferente do fa-
miliar, favorecendo assim novas interações e a 
possibilidade de ampliar seus conhecimentos a 
respeito de si, dos outros e do mundo.

Especialmente no Infantil 2, as crianças demons-
tram dificuldade em reconhecer e identificar o 
que sentem, pois nem sempre compreendem o 
que lhes causa alegria, tristeza, medo e tantos 

IDentidade
outros sentimentos. Ao proporcionarmos mo-
mentos em que possam expressar suas emoções, 
passam a ter condições de identificar os senti-
mentos e de construir a ideia de que as outras 
pessoas também podem sentir.

Dessa forma, o Infantil 2 do Consa exerce pa-
pel fundamental nesse processo, com propostas 
pedagógicas cuidadosamente elaboradas, que 
favorecem o reconhecimento da autoimagem, 
a consciência corporal, a identificação de seus 
sentimentos, emoções e sensações, de suas pos-
sibilidades e limites, o desenvolvimento da au-
tonomia, da motricidade, das diferentes lingua-
gens, oral e corporal, como também, noções de 
cuidados com o seu corpo.
   
Assim sendo, de forma lúdica, os estudantes des-
sa série vão construindo sua identidade e desco-
brindo suas particularidades. Em outras palavras, 
descobrem QUEM SÃO E COMO SÃO! *

Professoras do Infantil 2

Educação Infantil 2

“O Outro, que não é somente o outro tangível. O 
Outro, que está constituído por todos os outros, 
que simbolicamente permitem reconhecer a indi-
vidualidade construída especularmente. O Outro 
que devolve a própria unidade, a própria inte-
gridade. Esse Outro desenvolve especularmente a 
possibilidade de reconhecer-se como uma unidade, 
porém só se pode apreciá-lo completo quando o es-
pelho de vidro nos reproduz a imagem corporal, 
incluindo o rosto. O Outro, tal qual o espelho, tam-
bém devolve a imagem de coisa completa, que al-
guém só, nunca alcança.”

Alicia Fernandez
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Fantoches, dedoches, materiais não estrutura-
dos e os livros são alguns dos recursos utili-
zados para despertar o interesse e o encanto 

pela leitura na Educação Infantil do Consa!

Tais abordagens propiciam aos estudantes o en-
contro entre a fantasia e a realidade, tão impor-
tantes nessa faixa etária na ampliação do mundo 
imaginário e da cognição, que nutrem a criança 
na busca pela compreensão das relações com as 
pessoas, com o universo que a cerca e das con-
quistas que estão por vir.

“Quem escreveu esse livro?” e “Essa história é 
de bruxa?” são algumas das perguntas que já 
escutamos das crianças dessa faixa etária. Essas 
questões aparecem no processo da formação do 
leitor literário, desde o início, os estudantes são 
ensinados a manusear os livros corretamente, 
conhecer sobre os autores, ilustradores, editoras 
e a utilizar os critérios de seleção oferecidos para 
fazer boas escolhas.

Além de um momento de aprendizado, o hábi-
to de ler para as crianças proporciona uma sé-
rie de progressos, como o desenvolvimento da 
criatividade, da imaginação, a ampliação do vo-
cabulário e do repertório visual. O momento da 
leitura de uma história fortalece o vínculo entre 
professoras e estudantes, compartilhando tem-
po, memórias afetivas e conhecimento.

Para tornar o gosto pela leitura mais interessante, 
planeja-se uma sequência de atividades denomi-
nada “Baú de histórias”. Ela se inicia com uma 
Vivência Investigativa à livraria, em que os es-
tudantes participam de uma contação de história 
e compram um título previamente estabelecido, 
que compõe o baú de cada turma. Os títulos são 
selecionados de acordo com três temas: autores, 
ilustradores e gênero (Contos).

Semanalmente, a professora seleciona três títu-
los do baú para ler ao grupo, ressaltando o mo-
tivo de sua escolha, por exemplo: “Hoje vou ler 
uma história sobre medo” ou “Hoje vou escolher 
este livro por causa da autora”. Vale ressaltar que 
o objetivo dessas iniciativas é que os estudantes 
percebam que há uma intencionalidade durante 
a escolha de um livro e que esta não é feita de 
modo aleatório.

Com uma história podemos descobrir...
...Outros lugares, 
...Outros tempos, 
...Outras ideias,
...Outras formas de ser e agir neste mundo tão 
encantado!!!

Por outro lado, as escolhas que exploram a 
leitura espontânea, que visa a leitura por prazer, 
também tem espaço privilegiado na Educação         
Infantil. *

Professoras do Infantil 3

Educação Infantil 3

Era uma vez
um mundo encantado...

“Tanto na família quanto na escola, a leitura é uma atividade muito atraente porque apresenta ao 
interlocutor os diferentes mundos linguísticos possíveis. Devemos ler para as crianças não só porque 
elas ainda não são leitoras autônomas, mas também porque a linguagem dos livros é diferente da 
que se produz em uma conversação - ela tem maior densidade lexical e diversidade de construções”.

Ana Teberosky
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ações práticas de linguagem, como a leitura de 
textos informativos, científicos ou não, relatos de 
experiência e exposição oral.

No Laboratório de Ciências, os estudantes  
também tiveram a oportunidade de conhecer os 
diversos tipos de lagartas e suas transformações, 
além de observar a anatomia de uma borboleta 
no microscópio.

Ao final do estudo, todos expuseram os regis-
tros gráficos que produziram durante o processo 
de metamorfose da borboleta para as famílias e 
para a comunidade escolar! Também puderam 
compreender que os insetos desempenham um 
papel vital no meio ambiente, pois garantem o 
equilíbrio biológico de forma natural e, em sua 
maioria, realiza funções importantes de polini-
zação das plantas, são fontes de alimento e indi-
cadores do bem-estar do ecossistema. *

Professoras do Infantil 4

Os estudantes do Infantil 4 foram desa-
fiados a desvendar um grande mistério... 
uma plantinha foi deixada na sala de aula 

com uma recomendação: as crianças precisavam 
cuidar de algo que estava nela. O que estaria no 
arbusto? Por que algumas folhas estavam fura-
das?

As crianças, então, foram convidadas a investi-
gar, observando bem de perto a folhagem. Com 
o auxílio de uma lupa, logo descobriram alguns 
ovos e depois um animal comprido e escuro. 
Uma lagarta!

Uma lagartinha muito faminta que nasceu de um 
ovo... Essa lagarta, mais cientificamente chamada 
larva, se empanturrou de folhas ficando cada vez 
mais gorda e comprida! A turma, diariamente, 
observou o inseto para acompanhar seu desen-
volvimento. Um dia ela parou de comer, ficou 
pendurada de ponta-cabeça em um pequeno 
galho. As crianças ficaram preocupadíssimas 
com essa situação: “Será que ela morreu?” – dis-
seram. Eis que, como num passe de mágica, ela 
começou a “rasgar sua pele” e, de dentro de si, 
puderam ver se formar uma crisálida amarela 
brilhante. A lagarta transformou radicalmente 
seu corpo e, depois de certo tempo, saiu da sua 
pupa como uma linda borboleta, que foi solta 
nos jardins do Consa!

Cada fase do inseto foi estudada com muita curi-
osidade. As descobertas observadas foram con-
frontadas por questionamentos que levaram os 
estudantes a refletir e buscar respostas, constru-
indo assim, importantes procedimentos de pes-
quisa. Além disso, as crianças vivenciaram situ-

Educação Infantil 4
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O ENSINO DA MATEMÁTICA
POR MEIO
DO BRINCAR

No Infantil 5 do Consa, o pensamento 
matemático se dá pela proposição de 
situações que estimulam os estudantes a 

buscar informações, estabelecer possibilidades, 
testar hipóteses, tomar decisões e construir ar-
gumentações. Nesse sentido, o brincar é in-
serido como uma ferramenta essencial para a 
aquisição do conhecimento matemático ligado 
aos números e operações, à geometria, às me-
didas e, além disso, para a experimentação do 
mundo, convivência com o outro, vivência das 
regras, organização das emoções, exploração 
das capacidades motoras, entre outras aprendi-
zagens tão significativas e importantes para as 
crianças desta faixa etária.

“Os alunos da educação infantil estão
em uma fase lúdica, na qual brincar
é um direito legítimo e uma maneira

de desenvolver-se amplamente”.
Logo, “as aulas de matemática precisam ter 
espaço para jogos, brincadeiras, histórias, 

fábulas, problemas, experimentos
e tantas outras atividades que compõem

o universo infantil”.
(Katia Stocco Smole)¹

Sendo assim, ao longo do Infantil 5, os es-
tudantes conhecem e exploram jogos e brinca-
deiras com desafios diversificados e crescentes, 
a fim de que possam avançar em seus conheci-
mentos e habilidades. Dentre os jogos trabalha-
dos nessa série, destacamos: “Jogo da Pescaria”, 
“Quem é maior?”, “Canudos coloridos” e “Jogo 
do caracol”. 

Educação Infantil 5

Além desses, as crianças são repertoriadas com 
uma variedade de exemplos de jogos de trilha 
para, posteriormente, confeccionarem um tabu-
leiro coletivo, que é socializado com as famílias.

As brincadeiras com corda também são explora-
das de maneira bastante significativa, pois, por 
meio de diferentes intervenções, os estudantes 
passam a se envolver e a superar os desafios, 
perseverando na busca da resolução de uma si-
tuação. “Reloginho”, “Aumenta-aumenta”, “Cabo 
de guerra”, “Salto sobre a serpente” são algumas 
propostas resgatadas das séries anteriores com 
o intuito de reaproximá-los das vivências com a 
corda. Todavia, no Infantil 5, o grande salto que 
se dá na interação com esse brinquedo é a ex-
periência de pular corda. Nesse sentido, tanto a 
corda coletiva como a individual são utilizadas 
para que as crianças aprimorem seus movimen-
tos e consigam, cada uma em seu tempo, pro-
gredir nas habilidades motoras envolvidas nesta 
brincadeira: ritmo, equilíbrio, lateralidade, orien-
tação do corpo em relação a objetos e pessoas.

As parlendas, versinhos do universo infantil usa-
dos para enriquecer as brincadeiras, dão um 
toque a mais de diversão e envolvem todo o 
grupo, que costuma recitá-las em voz alta en-
quanto os colegas pulam corda. Quem não co-
nhece e já não se divertiu cantando “Um homem 
bateu em minha porta e eu abri...” ou “Com quem 
você pretende se casar”?!

Sendo assim, o brincar se torna uma ação com 
propósito, a serviço da aprendizagem tanto na 
Matemática, como na interação com o outro, no 
respeito às diferenças, na ajuda mútua e no for-
talecimento do elo afetivo entre os estudantes. *

Professoras do Infantil 5
¹https://mathema.com.br/reflexoes/matematica-na-educacao-infantil/
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FORMAÇÃO
DO LEITOR LITERÁRIO

As turmas do 1º Ano do Consa realizaram 
diversos tipos de leituras em roda, em 
especial, a leitura em capítulos atraiu 

bastante o interesse e aguçou a imaginação das 
crianças, por trazer expectativas a cada intervalo  
entre as leituras. Podemos destacar algumas des-
sas obras: “A Estranha Madame Mizu”, de Thierry 
Lenain, Editora Companhia das Letrinhas e “O Pi-
rata Barba Ruiva”, de Manoel Arthur Villaboim, 
Editora Publit. 

Ao entrar em contato com essa prática de leitura, 
os estudantes  conheceram uma nova maneira 
de organizar as histórias e encontraram mais 
uma forma de se deleitar com as obras, devido 
à necessidade da pausa para ler o próximo capí-
tulo.

Uma expectativa que possibilitou a retomada 
dos episódios anteriores, a antecipação de acon-
tecimentos, considerando os eventos já conhe-
cidos e possíveis inferências sobre o desfecho. 
Esses comportamentos leitores são trabalhados 
de forma mais contundente com esse tipo de 
leitura, além dos estudantes compreenderem 
o quanto é divertido conseguir “imaginar” os                      
acontecimentos, sem a necessidade de se res-
tringir às ilustrações trazidas pelo livro.

Ensino Fundamental I
1º ano

As propostas de leitura em capítulos estão vin-
culadas ao projeto das “Cirandas Literárias” da 
série, nas quais os estudantes entram em con-
tato com uma diversidade de títulos que, além 
de fomentar o gosto pela leitura, ampliam o 
repertório de critérios de escolhas literárias e de 
gêneros textuais, bem como de toda a estrutura 
que compõe um livro.

Após a leitura de cada título, realizamos uma 
conversa para socializar as impressões sobre a 
história e decidir se os estudantes pretendem in-
dicá-lo para as outras turmas. Nesse momento, 
o trabalho volta-se para a compreensão da fun-
ção social das indicações literárias e, então, os 
estudantes se apropriam de algumas caracterís-
ticas desse gênero, como, por exemplo, referên-
cias do livro - título, autor, editora, ilustrador - e 
informações que justifiquem a sua leitura. Nesse 
último, entendem que precisam cuidar para não 
dar informações que revelem o desfecho da 
história, a fim de produzir um efeito de suspense, 
causando no leitor o desejo de ler o livro indi-
cado.

As produções nos surpreenderam pela riqueza 
argumentativa e criativa que os estudantes colo-
caram em jogo e que foram publicadas no Blog 
da Biblioteca do Consa. Para que possam ter o 
mesmo prazer que vivenciamos durante o de-
senvolvimento de cada indicação literária, se-
lecionamos algumas delas para partilhar com 
vocês, com a mesma indagação que foi realizada 
aos nossos estudantes:

“Uma vez que você 
aprende a ler, você é 
livre para sempre.”
(Frederick Douglass)
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“Quem se interessa por conhecer essas histórias?!”

Indicação 2: As ilustrações desse livro foram fei-
tas com giz de cera, caprichadas, coloridas e com 
muitos detalhes.

É uma história engraçada, cheia de animais e 
mistérios. Tem ladrão, túnel e uma caixa gigante.

O que será que tem dentro da caixa?
Quem será o personagem que lê o jornal?
Entre nesse ônibus e descubra o que tem dentro!

Boa leitura.

Nós lemos o livro “A estranha 
madame Mizu” e gostamos 
bastante. A personagem prin-

cipal é uma menina chamada Zoé que acredita 
que sua vizinha é uma bruxa. Ela entra em várias 
aventuras para descobrir se isso é verdade. O  
livro é dividido em 9 capítulos, demoramos al-
guns dias para terminar, mas o livro é tão legal 
que dá vontade de ler tudo de uma vez.

Leiam que vocês vão adorar!

Indicação 1: Um ônibus onde tudo acontece. 
Nele você precisa entrar para viver as aventuras 
e mistérios que vêm pela frente. Preste muita  
atenção nas ilustrações. Neste ônibus, se você 
não prestar atenção, pode perder a diversão!

Temos certeza que todo mundo vai se interessar 
por esse livro que é muito legal, divertido e de 
arrasar!

Ônibus
Autora e Ilustradora: Marianne Dubuc

Editora: Jujuba

A Estranha Madame Mizu
Autoras: Thierry Lenains

Ilustrador: Judex
Editora: Companhia das Letrinhas

O Pirata Barba Ruiva
Autor: Manoel Arthur Villaboim 

Editora: Publit

Você gosta de piratas? Você 
já pensou em fugir da escola? 
Não é uma boa ideia, coisas 
ruins podem acontecer. Essa é 

uma história legal, cheia de aventuras em uma 
ilha. É emocionante. É um livro com muitos capí-
tulos. Nessa história há um pirata do bem, outro 
do mal, o menino Flint, o lobo cinzento, o Tico-
Mico, o Papa e muitos outros personagens.

É uma história que vai te fazer tremer, mas você 
vai gostar! Boa leitura.

Salada, Saladinha
Autoras: Rosane Pamplona e Maria José Nóbrega
Ilustrador: Marcelo Cipis
Editora: Moderna

Este é um livro que ajuda você a aprender a ler.
É um livro com várias parlendas incríveis. Parlendas são textos com rimas 
para você brincar e se divertir.  Há parlendas conhecidas e outras novas. 
Pode ser que encontre as suas favoritas!

E as páginas são coloridas, você vai gostar.

Se ficaram com desejo de conhecer esses títulos, nós e todos os estudantes do 1º Ano também os 
indicamos a vocês! Uma excelente leitura a todos! *

Com o desejo de um mundo mais literário,  
Professoras do 1º Ano

Indicação literária: produção coletiva.
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destes objetos de conhecimentos; de argumen-
tos que legitimam os processos de resolução das 
operações.

Para dar início ao desenvolvimento das propos-
tas planejadas, os estudantes são convidados a 
explorar o Material Dourado livremente. Nesse 
momento, é possível perceber a forma, a consti-
tuição e os tipos das peças, para depois, nomeá-
las de acordo com suas características e valores 
posicionais: unidade, dezena, centena e milhar.

É com o auxílio desse material que os estudantes 
conquistam uma nova maneira para resolver as 
adições e subtrações, explorando primeiramente 
as peças semelhantes, para que depois pos-
sam agrupá-las, representá-las e, desta maneira, 
transpô-las para o algoritmo, ou seja, a conta ar-
mada.

Outra habilidade desenvolvida foi a da decom-
posição dos números em unidades, dezenas e 
centenas. Ao comparar as peças, concluíram que 
dez unidades correspondem a uma dezena, dez 
dezenas a uma centena... mecanismo básico da 
resolução do algoritmo.

A cada aula, os estudantes compreenderam a 
relação existente entre o Material Dourado e a 
técnica operatória do cálculo escrito, o que fa-
voreceu positivamente o desenvolvimento do 
raciocínio lógico e um aprendizado mais signifi-
cativo e concreto. *

Professoras do 2º ano

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
1 do Consa, a utilização de diferentes re-
cursos, como materiais manipulativos e 

jogos matemáticos, contribuem para o desen-
volvimento do raciocínio lógico, investigativo e a 
capacidade de construir argumentos na área do 
conhecimento de Matemática.

Nessa faixa etária, estabelecer diferenças e seme-
lhanças entre os números, como também perce-
ber as regularidades do sistema de numeração, 
possibilita que os estudantes tenham maiores 
condições para estabelecer relações com outros 
conhecimentos do universo matemático.

Segundo o pesquisador Jean Piaget, cada fase 
do desenvolvimento da criança é marcada pela  
construção de estruturas cognitivas próprias, 
sendo uma das características desse processo a 
estruturação do pensamento matemático. Dos 
sete aos doze anos, a criança já tem a capaci-
dade de pensar de modo lógico e essa função 
pode ser facilitada pelo uso de materiais con-
cretos, como tampinhas, sementes ou material 
matemático, como o Material Dourado.

Por essa razão, adotamos esse recurso no 2º ano, 
desenvolvido pela médica italiana, Maria Mon-
tessori. O Material Dourado tem como objetivos 
contribuir para o ensino e a aprendizagem do sis-
tema de numeração decimal, bem como funda-
mentar os conceitos da decomposição, das qua-
tro operações matemáticas, do valor posicional 
dos algarismos e, assim, propiciar o domínio 

Os materiais concretos
como base para compreender Matemática

Ensino Fundamental I
2º ano



16 REVISTA DO CONSA 2019

A Copa do Mundo
vista por gráficos e tabelas

“Os primeiros passos envolvem o trabalho 
com a coleta e a organização de dados de 

uma pesquisa de interesse dos estudantes.” 
(BNCC)
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pela marcação dos gols no gráfico. E as demais, 
se encarregaram por atualizar a tabela de seu 
grupo com os resultados dos jogos realizados.

A cada jogo concluído, os estudantes chega-
vam com o placar atualizado e empolgados para 
preencherem as tabelas. Eles vibravam e disputa-
vam para ver qual grupo faria mais gols.

A sala responsável pelo gráfico marcava os gols 
obtidos por todos os países. Dessa forma, foi 
possível visualizar quais times faziam mais gols e 
quais obtinham menores pontuações.

Outro ponto de destaque foi o álbum de figu-
rinhas coletivo que acompanhou a exposição, 

permitindo que os es-
tudantes pudessem co-
nhecer melhor os inte-
grantes de cada time, 
além de contribuir com 
doações de novas figu-
rinhas.

Os conceitos matemáti-
cos, explorados pelos 
estudantes nessa ativi-
dade, associados a um 

tema descontraído, promoveram a aprendi-
zagem de maneira efetiva, a interação entre as 
turmas dos terceiros anos, a participação envol-
vida e voluntária das crianças, além de despertar 
a curiosidade dos estudantes das outras séries. *

Professoras do 3º ano

A estatística está presente nas nossas vidas 
muito mais do que imaginamos e per-
cebemos. Com frequência, observamos o 

uso de gráficos e tabelas em diversos meios de 
comunicação e relacionados aos mais variados 
assuntos.  Sua importância está ligada à facili-
dade e rapidez com que podemos interpretar as 
informações.

Dessa forma, a formação básica em Estatís-
tica e Probabilidade torna-se indispensável 
aos cidadãos nos dias de hoje. Ao ensino da 
Matemática, fica o compromisso de não só ensi-
nar o domínio dos números, mas também a or-
ganização de dados, leitura e análise de gráficos 
e tabelas.

De acordo com a 
BNCC - Base Nacio-
nal Comum Curricu-
lar, em relação a essa 
temática: “os primei-
ros passos envolvem 
o trabalho com a co-
leta e a organização 
de dados de uma pes-
quisa de interesse dos 
estudantes. O plane-
jamento de como fazer a pesquisa ajuda a com-
preender o papel da estatística no cotidiano dos 
estudantes. Assim, a leitura, a interpretação e a 
construção de tabelas e gráficos têm papel fun-
damental, bem como a forma de produção de 
texto escrito para a comunicação de dados, pois 
é preciso compreender que o texto deve sin-
tetizar ou justificar as conclusões”.

Os estudantes dos terceiros anos realizaram uma 
atividade de Matemática sobre a leitura de gráfi-
cos e tabelas. Para que essa aprendizagem fosse 
mais significativa e lúdica, o tema escolhido foi 
Copa do Mundo na Rússia.

Aproveitando o clima contagiante desse evento 
esportivo, alguns estudantes confeccionaram 
pequenas bandeiras do Brasil. O corredor ficou 
decorado com as bandeiras de diversos países, 
com as tabelas de cada grupo e os gráficos. Tam-
bém ficou exposto um mapa mundi para que os 
estudantes pudessem conhecer melhor a locali-
zação de cada país.

Na primeira etapa do trabalho, houve um sorteio 
entre as nove salas. Uma delas ficou responsável 

Ensino Fundamental I
3º ano
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Explorando a oralidade e a participação ativa 
dos estudantes, uma aula prática foi realizada no 
laboratório para exploração de diferentes tipos 
de balança: desde balanças utilizadas em nos-
sas residências, até balança de um prato, balança 
digital, balança de gancho e balança de alta pre-
cisão. Alguns objetos foram apresentados e os 
estudantes receberam o desafio de indicar qual 
balança seria a mais adequada para realizar a 
medição.

A próxima etapa, no laboratório, se constituiu 
com o estabelecimento da estimativa da massa 
de cada um dos objetos apresentados a eles. 
Tarefa importante, uma vez que estimar é uma 
habilidade ligada ao cálculo, mas também a in-
formações como quantidade, tamanho, neces-
sitando sempre de um referencial comparativo.  
Em seguida, passaram para a fase de confir-
mação ou negação das estimativas, por meio da 
utilização das balanças, realizando o registro dos 
resultados obtidos.

Por fim, os estudantes foram convidados a refle-
tir e sintetizar seus conhecimentos, resolvendo 
situações-problema relacionadas a situações 
reais do dia a dia, concluindo que alguns objetos 
são pequenos em termos de volume, mas são 
mais pesados que outros mais volumosos e per-
cebendo-se mais capazes de ler, escrever, com-
preender medidas de massa e realizar exercícios 
com mais autonomia. *

Professoras do 4º ano

No Consa, o ensino da Matemática, como 
área do conhecimento humano, desem-
penha papel importante na formação 

dos estudantes desde os anos iniciais. Desta 
forma, objetiva-se a utilização do conhecimento 
matemático para interpretar, valorizar e produzir 
informações sobre fatos e acontecimentos do co-
tidiano, fazendo uso de representações diversas 
e estabelecendo relações entre elas, resolvendo 
situações-problema, por meio de diferentes for-
mas de raciocínio e estratégias.

Os estudantes do 4º 
ano desenvolveram 
habilidades como a 
identificação de ins-
trumentos e unidades 
padronizadas de me-
dida de massa e o 
estabelecimento de 
estimativas.

O trabalho foi iniciado por meio de uma pro-
blematização sobre os conceitos centrais desta-
cados acima, para que os estudantes pudessem 
realizar uma observação das diferenças nas 
quantidades em que os produtos são comer-
cializados. Por exemplo: ovos são vendidos em 
dúzia; o arroz, em quilograma. Estudando sobre 
esse tipo de diferença, eles foram incentivados a 
refletir também sobre consumo consciente, por 
meio da análise de situações nas quais as esco-
lhas nem sempre são feitas em função do produ-
to mais barato, mas também de acordo com as 
necessidades das pessoas. Pensando, por exem-
plo, no consumo de uma pessoa que mora sozi-
nha ser menor do que de uma família numerosa 
e que o prazo de validade precisa ser levado em 
conta para não haver descarte desnecessário e, 
consequentemente, desperdício.

Ensino Fundamental I
4º ano

“Na aula de Matemática, 
eu aprendi a identificar 
quilograma e grama nas 
balanças. A balança que 
eu mais gostei foi de alta 
precisão, porque dá para 
ver até o peso de um 
clipe! Isso é incrível!”
Luna Colaferri Mussa
4º ano F

“Nas aulas de laboratório sobre balanças, o 
que mais me chamou a atenção e eu achei bem 
diferente, foi a balança suspensa, porque ela 
pendura o objeto em vez de colocá-lo em cima 
para saber o peso.”
Fernanda Teixeira Lopes - 4º ano A
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Você, certamente, já descreveu uma paisa-
gem para alguém. Seja de um lugar que 
conheceu ou de um que gostaria de co-

nhecer, por ter ouvido um relato ou visto ima-
gens que o encantaram.

Quando uma pessoa descreve uma paisagem, 
geralmente cita elementos que revelam as  
características do lugar, mas também inclui em 
sua descrição elementos subjetivos, fruto de sua 
relação com determinado espaço geográfico. O 
Consa planeja as ações pedagógicas em Ciências 
Humanas, tendo em vista situações de aprendi-
zagem que intensifiquem essas relações com o 
espaço geográfico, por meio das propostas de 
estudo do meio, observações e coletas de infor-
mações dos lugares correlacionados com suas 
vivências, por exemplo.

Ensino Fundamental I
5º ano

Como é esse lugar?

De acordo com a BNCC,

Estudar Geografia é uma
oportunidade para compreender o 
mundo em que se vive, na medida 

em que esse componente
curricular aborda as ações humanas 
construídas nas distintas sociedades 
existentes nas diversas regiões do 

planeta. Ao mesmo tempo,
a educação geográfica contribui 
para a formação do conceito de 

identidade, expresso de diferentes 
formas: na compreensão perceptiva 
da paisagem, que ganha significado 

à medida que, ao observá-la,
nota-se a vivência dos indivíduos e 

da coletividade; nas relações
com os lugares vividos.
(BRASIL, 2017, p.357)
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Pensando, então, no estudo da Geografia como 
forma de conhecer o mundo, as ações humanas 
no espaço e a construção da própria identidade, 
os estudantes do 5º ano estudaram a paisagem 
em uma sequência de atividades que integrou 
Geografia, Artes e um Estudo do Meio à cidade 
de Santos.

Inicialmente, os estudantes ouviram a descrição 
poética de uma paisagem muito especial – a 
vista deslumbrante do topo do Monte Serrat. A 
partir do texto, imaginaram-na e a desenharam. 
Posteriormente, compararam os desenhos com 
a foto do local, percebendo os elementos físi-
cos: montanhas, braço de mar, cidade, porto e a 
subjetividade revelada na poética. Estudaram os 
planos da paisagem e o que estava contido em 
cada um deles.

Por fim, os estudantes foram a Santos, subiram 
de bondinho funicular no Monte Serrat, co-
nheceram a história e a importância desse lugar 
para a cidade e viram, pessoalmente, a paisagem 
estudada. Quanto encantamento!

Na volta, registraram, em um Diário de Viagem, 
suas sensações e percepções ao verem essa 
vista, adicionando à paisagem natural e à ação 
humana sua relação com ela, gerando uma sig-
nificação nova e pessoal ao espaço geográfico. *

Professoras do 5º ano

Ensino Fundamental I
5º ano
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Quando pensamos na palavra brincar, em 
geral não imaginamos em profundidade 
o benefício que esse ato desencadeia na 

vida das crianças. É durante as brincadeiras, que 
possibilitamos o aprendizado, autonomia e cria-
tividade, capacidades essenciais para a vida hu-
mana.

Ao introduzir uma criança no mundo
das brincadeiras, oportunizamos momentos

lúdicos que influenciam em seu desenvolvimento 
emocional e, ao mesmo tempo, incentivamos

o uso da imaginação e reflexos ativos. 

Esse ato permeia toda a vida da criança até atin-
gir a adolescência, portanto, possui grande valor 
durante esse ciclo de desenvolvimento. A fim de 
proporcionar momentos significativos, o Infantil 
1, 2 e 3 Integral e Semi-integral, aposta na in-
teração entre faixas etárias e a exploração dos 
ambientes como grandes aliados.

Apostar na exploração do ambiente escolar é 
um grande diferencial que o Colégio  oferece 
aos estudantes. Todos os ambientes frequenta-
dos pelos estudantes favorecem a socialização 
entre os grupos. Juntos exploram, descobrem e 
se divertem. Enfatiza-se que cada criança é única 
e apresenta uma maneira singular de se expres-
sar, relacionar-se com os outros, manifestar seus 
desejos e preferências. Portanto, conhecer suas 

particularidades é condição para o planejamento 
das brincadeiras, de modo que a socialização 
entre os grupos ocorra de maneira natural e fa-
vorável.

Brincar é um ato próprio da criança, que ocorre 
mesmo sem intencionalidade, pois explora os 
campos da cognição, subjetividade e a ampli-
tude da vida social e cultural. Os estímulos que 
são oferecidos com brincadeiras lúdicas e jogos, 
fazem desses momentos um facilitador das 
relações sociais entre as crianças, criando víncu-
los de amizade e afetividade, adquirindo novos 
conhecimentos sobre si e sobre o mundo ao seu 
redor, tornando a estadia no Colégio, uma ex-
periência única e enriquecedora. *

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

ESCOLA: ESPAÇO DE INTERAÇÃO

Integral e Semi-Integral
Infantil 1, 2 e 3
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Ipad, celular, bonecas e brinquedos eletrôni-
cos... São tão comuns no dia a dia do mundo 
atual... E o pião? O jogo da velha, o quebra-

cabeça, a peteca... que lugar ocupam na infância 
das crianças de hoje?

O Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida 
acredita no resgate de uma infância em que a 
produção dos próprios brinquedos e a mani-
pulação daqueles que não são estruturados, de-
senvolvem a criatividade e a imaginação, além 
de propiciar uma maior interação com o outro! 
Nesse sentido, há um esforço constante para o 
resgate de brincadeiras tradicionais e, com elas, 
as regras e os valores tão importantes para o 
convívio social.

Ao ser desafiada a construir um brinquedo, a cri-
ança se depara com algumas questões: O que 
fazer? Como vou fazer? O que posso utilizar? 
Com quem vou brincar? Posso criar outro brin-
quedo? Diante disso, ela se torna  protagonista 
nesse processo de criação, pois planeja, organiza 
e executa colocando em prática as suas habili-
dades.

Pensando nisso, as turmas do Infantil 4 Inte-
gral e Semi-integral, confeccionaram uma caixa 
de aprendizagens composta por diversos jogos 
e brinquedos, construídos pelos próprios es-
tudantes, com a utilização de materiais alterna-
tivos e reutilizáveis, que também proporcionam 
a educação para a sustentabilidade.

Preparar atividades lúdicas e utilizar vários recur-
sos pedagógicos faz com que o ensinar seja sig-
nificativo e o aprender aprazível! *

Professoras do Integral e Semi-Integral
Infantil 4

Integral e Semi-Integral
Infantil 4

Há um esforço constante para o resgate 
de brincadeiras tradicionais e, com elas, 
as regras e os valores tão importantes 
para o convívio social.
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Integral e Semi-Integral
Infantil 5

A arte e seus elementos estão presentes no cotidiano de 
adultos e crianças. Apesar de não percebermos, tudo 
que nos cerca é arte. Desde cedo, entramos em contato 

com diferentes imagens, cores e formas que estão presentes 
nos objetos, nas construções, nos alimentos, na natureza, den-
tre outros.

As atividades de artes na Educação Infantil são importantes 
para o desenvolvimento físico, cognitivo, cultural e social das 
crianças. Quando trabalhadas de maneira lúdica, despertam 
o autoconhecimento, a sensibilidade, a criatividade e o senso 
crítico. O papel do professor, nesse contexto, é proporcionar 
experiências variadas que possibilitem a construção dessas ha-
bilidades, permitindo que a criança tenha uma maior percep-
ção do mundo e de si mesma.

No Infantil 5 Semi-integral e Integral, desenvolvemos ativi-
dades que visam ampliar o conhecimento e saberes estéticos, 
culturais e críticos dos estudantes. Os trabalhos de pintura com 
a experimentação das diferentes cores e procedimentos para 
utilizá-las, desenvolvem a sensibilidade e auxiliam no processo 
de aprendizagem das crianças. Em alguns desses momentos, 
dispensamos o uso de pincéis e outras ferramentas e utiliza-
mos as partes do corpo como instrumentos de exploração.
 
Experimentar, criar, discutir e apreciar: habilidades tão impor-
tantes para a vivência do sujeito dentro do campo artístico! 
Sendo assim, o Consa prioriza que os estudantes sejam pro-
tagonistas na construção de seu conhecimento, contribuindo 
para sua formação integral, para a poética pessoal de criação e 
apreciação artística. *

Professoras do Integral e Semi-Integral – Infantil 5

É FAZENDO ARTE
QUE SE APRENDE



25REVISTA DO CONSA 2019

O desenvolvimento da autonomia na infância per-
mite a construção de uma personalidade sau-
dável, além de possibilitar o desenvolvimento 

da capacidade de resolver conflitos ao longo de toda 
a vida.

Para Maria Montessori, a busca pela autonomia e pela 
construção da própria personalidade está presente na 
criança desde o seu nascimento, em todos os seus es-
tágios evolutivos. O alcance desta independência física 
e mental da criança dá-se através de seu esforço indi-
vidual à medida que lhe são oferecidas as devidas con-
dições.

Crianças autônomas aprendem a fazer escolhas, avaliar 
os próprios desejos e sentimentos e traçar metas para 
alcançá-las. Pensando nisso, os estudantes do 1º ano do 
Semi-Integral e Integral do Consa são constantemente 
estimulados a realizarem as mais diversas atividades de 
sua rotina da maneira mais independente possível, con-
tando sempre com a supervisão das professoras.

A troca de roupa para a realização dos esportes, o zelo 
pelos pertences de cada um, a organização nos mo-
mentos de estudo pela agenda, o cuidado com a hi-
giene e limpeza, durante as refeições, são pequenas 
amostras da importância que o incentivo à autonomia 
exerce, nas quais cada conquista é valorizada e muito 
comemorada. *

Professoras do Integral e Semi-Integral – 1º ano

Incentivando e desenvolvendo
a autonomia dos estudantes

Integral e Semi-Integral
1º ano
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“Autonomia como
capacidade de coordenação 
de diferentes perspectivas 
sociais com o pressuposto

do respeito recíproco”.
(Jean Piaget)



26 REVISTA DO CONSA 2019

o período propício para esse aprendizado, pois 
as crianças apresentam a maturação ideal da co-
ordenação motora fina para se deparar com os 
desafios impostos pelo novo traçado.

A fim de favorecer essa conquista, tão impor-
tante para o 2º ano, os estudantes do período 
Integral e Semi-Integral são convidados, ao lon-
go do ano, a aprimorar essa habilidade por meio 
de registros com o uso exclusivo da letra cursiva, 
que além de complementar o desenvolvimento 
que acontece no curso regular, também se tor-
nará um caderno de memórias desse marco tão 
importante da própria infância.

A evolução no traçado de cada estudante é 
notória, bem como a empolgação revelada ao 
conseguir realizar os movimentos corretos para 
que a escrita das palavras e dos textos produzi-
dos, com a letra cursiva, fiquem legíveis.

 Uma conquista que lhes permite trilhar um novo 
caminho, ultrapassar horizontes para se torna-
rem verdadeiros protagonistas da aprendizagem.
Para cada fase uma descoberta, um avanço, uma 
aprendizagem e, na beleza do desconhecido, 
do querer atingir um objetivo, desenvolver ha-
bilidades preciosas, que permitem ao estudante 
valorizar as pequenas conquistas e o esforço, o 
que transforma a vida de cada criança e a pre-
para para os desafios que sempre estão por vir! *

Professoras do Integral e Semi-Integral – 2º ano

No início do processo da alfabetização, as 
crianças têm o primeiro contato com as 
práticas de leitura e escrita por meio da 

letra bastão. Essa apresenta um traçado visual-
mente mais fácil de ser reconhecida e grafada, 
sendo uma estratégia para favorecer o aprendi-
zado e inseri-los no universo letrado como ver-
dadeiro agentes das práticas sociais da cultura 
escrita, mesmo que não leiam e nem escrevam 
convencionalmente.

Vale ressaltar que a letra imprensa também faz 
parte desse processo de construção, para dar-
lhes condições de desenvolver as habilidades de 
leitura diante dessa fonte que se encontra pre-
sente nos livros, revistas, jornais, internet e meios 
de comunicação em geral.

Etapas essenciais e que antecedem o início do 
trabalho com a conhecida letra de mão, a le-
tra cursiva, tão desejada e almejada pelos es-
tudantes do 2º ano.  Segundo os especialistas, é 

Integral e Semi-Integral
2º ano

Traçando novos caminhos com o aprendizado da
letra cursiva
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Integral e Semi-Integral
3º ano

A DRAMATIZAÇÃO
COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM

Em um mundo globalizado e repleto de informações, pode-
mos usar de diferentes possibilidades para estimular e tornar 
a aprendizagem ainda mais significativa no ambiente escolar. 

Dentro do período Semi-Integral e Integral, os estudantes viven-
ciam atividades que, além de ajudar na apropriação de habilidades 
e conteúdos trabalhados no ensino Regular, tratam da interação, 
coordenação, oralidade e respeito. 

A dramatização na 
escola tem como 
finalidade buscar 
a expressão cria-
tiva, participação no 
grupo de trabalho, o 
estímulo constante 
entre estudantes e 
a memorização. Esse tipo de atividade pode ser usada em todos 
os conteúdos didáticos. Na maioria dos casos, geram bons e satis-
fatórios resultados, bem como muito prazer para os estudantes.

No terceiro ano, a partir da proposta de um tema, os estudantes de-
senvolveram uma peça de teatro com fantoches, sendo desafiados 
para a criação artística, desde o cenário até a encenação. Para tal, 
foi necessário trabalho em equipe, divisão de tarefas, organização, 
cooperação e conhecimento do assunto. O resultado foi uma peça 
sobre a teoria do desaparecimento dos dinossauros, a qual foi mui-
to apreciada por todos e enriquecedora do ponto de vista científico.

Quando o estudante é protagonista da aula, quando ele constrói 
seu conhecimento, o aprendizado em si tende a se tornar mais in-
teressante para ele e, como consequência, traz resultados mais pro-
fundos e duradouros para a formação do estudante. *

Professoras do Integral e Semi-Integral – 3º ano

“O teatro, no processo de formação da criança, 
cumpre não só função integradora,
mas dá oportunidade para que ela

se aproprie crítica e construtivamente
dos conteúdos sociais e culturais

de sua comunidade mediante trocas
com os seus grupos. ”

(Parâmetros Curriculares Nacionais)
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Integral e Semi-Integral
4º ano

Estudos lúdicos
Estudando os estados físicos da matéria e suas mudanças com a experiência da gelatina

Durante o período Semi-integral e Integral, 
muitas são as oportunidades de colocar 
em prática os vários conhecimentos traba-

lhados no período Regular, independentemente 
dos componentes curriculares, os estudantes são 
instigados pelas professoras a buscar soluções e 
viver situações que coloquem em prática o que 
aprenderam em outros contextos.

O ensino de Ciências, por meio de atividades 
práticas, permite que os estudantes vivenciem o 
que estão estudando, além de dar legitimidade 
ao trabalho desenvolvido porque possibilitam a 
ampliação de hipóteses e a experimentação para 
comprovar ou refutar os conhecimentos prévios, 
ajudando os estudantes na sistematização das 
aprendizagens.

Para compreender e observar de maneira con-
creta os estados físicos da matéria e suas mu-
danças, os estudantes do 4°ano Semi-Integral e 
Integral foram convidados a fazer uma receita 
simples de gelatina.

Utilizando os conceitos já trabalhados em sala de 
aula, os estudantes observaram a água, que se 
apresentou, primeiro em estado líquido, antes de 
ser fervida e, em seguida, em estado gasoso, va-
por da água enquanto ela foi aquecida. Adiciona-
ram a gelatina e ela se dissolveu formando uma 
mistura homogênea. Em seguida, acrescentaram 
água fria e a mistura foi levada para a geladeira. 

Ao final da receita, os estudantes refletiram so-
bre todo o processo de preparo da gelatina, 
as mudanças de estado físico da água; o que  
aconteceria com a gelatina, quando submetida 
à temperatura mais baixa e que nome se dariam 
àquele processo (solidificação). E, enfim, se deli-
ciaram comendo a sobremesa, após o almoço!

Com o uso de aulas experimentais, os momentos 
de estudos tornam-se diferenciados e atraentes, 
proporcionando um estudo mais dinâmico e 
prazeroso, auxiliando na sistematização do 
aprendizado. *

Professoras do Integral e Semi-Integral – 4º ano



29REVISTA DO CONSA 2019

Integral e Semi-Integral
5º ano

A última série do Ensino Fundamental I traz 
para os estudantes vários desafios em relação 
a sua organização escolar. É preciso muito 

empenho, dedicação, interesse e entusiasmo para 
aprender. Nessa fase, os estudantes estão se trans-
formando em sujeitos ativos, capazes de transfor-
mar as informações recebidas até hoje, em conhe-
cimentos importantes para sua formação Integral.

Diariamente, durante a rotina do 5º ano - Integral 
e Semi-Integral, buscamos estimular nossos es-
tudantes a adquirirem procedimentos que auxilia-
rão em sua vida escolar e social, os quais levarão 
consigo ao longo da vida, como cidadãos respon-
sáveis por suas tarefas e pelo bem estar coletivo.  

Por isso, cuidamos que esses momentos sejam dis-
tribuídos de forma organizada, dando espaço para 
trocas de saberes importantes entre os pares, além 
da preocupação com a formação de valores, que 
propiciem vivências e aprendizados para o bem 
comum, respeitando limites e o ambiente, no qual 
estão inseridos. *

Professora Katia Rizoti
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Integral e Semi-Integral
Fundamental II

Benefícios socioemocionais, foco na aprendizagem horizontal
e o exercício da autonomia como premissa para a formação do indivíduo.

30 REVISTA DO CONSA 2019

Nos períodos Semi e Integral, 
favorecemos aos estudantes

as trocas horizontais de conteúdos pedagógicos 
que fomentam discussões, avanços individuais, 
novas aprendizagens que também se estendem 

para o grupo.
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Na transição do quinto para o sexto ano 
acontecem mudanças significativas na 
dinâmica escolar que impactam nos pro-

cessos de aprendizagem. Até o quinto ano, os 
estudantes experienciam o modelo de aula com 
professora polivalente, com uma estrutura or-
ganizada pela própria professora e as famílias. 
Já do sexto ano em diante, os estudantes se de-
param com uma diversidade de horários, pro-
fessores especialistas e aulas de 50 minutos que  
exigem uma organização mais complexa.

Nosso programa de ensino integral favorece a 
convivência entre os estudantes que estão pas-
sando por esse processo. Como sabemos, essa 
fase acadêmica acontece concomitantemente 
com uma fase do desenvolvimento conhecida 
como adolescência, período no qual o compor-
tamento e outros atributos intrínsecos dos ado-
lescentes geram intensas mudanças internas e 
também sociais.  Nesse período, eles anseiam 
por limites e orientações, e cabe a nós partici-
parmos deste processo dentro de um ambiente 
escolar específico.

Nos períodos Semi e Integral, possibilitamos aos 
estudantes as trocas horizontais de conteúdos 
pedagógicos que fomentam discussões, avanços 
individuais, novas aprendizagens que também se 
estendem para o grupo.

As professoras são habilitadas para orientar os 
estudos, como também convocar os estudantes 
para desenvolverem atitudes de autonomia, no 
sentido de engajá-los em sua própria formação. 
No aspecto socioemocional, acreditamos que 
o desenvolvimento da habilidade de usar as 
próprias emoções, como norteadoras de boas 
decisões, estão na base de uma educação trans-
formadora para a formação de bons cidadãos.

Nossa prática pedagógica preocupa-se em de-
senvolver as quatro aprendizagens fundamen-
tais, tão importantes para a solidificação do  
conhecimento: aprender a conhecer, que indica 
o interesse e a abertura para o conhecimento; 
aprender a fazer  que mostra a coragem de  
executar, de correr riscos e de por vezes errar na 
busca de acertar; aprender a conviver traz o de-
safio da convivência que apresenta o respeito a 
todos e o exercício de fraternidade como cami-
nho do entendimento; e, finalmente, aprender a 
ser, que explicita o papel do cidadão e o objetivo 
de viver de forma coletiva. Esses pilares foram 
originalmente mencionados por Jacques Delors, 
durante o período em que presidiu a Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
da UNESCO e servem como norteadores em nos-
sa rotina com os estudantes. *

Professoras do Integral e Semi-Integral
Ensino Fundamental II
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Integral e Semi-Integral

&
Quando pensamos

em deixar nossos filhos 
em uma escola

de período integral,
logo vem

em nossa mente:
Será que eles ficarão 

bem?
O que eles farão o dia 

inteiro na escola?
Será que terão uma boa 

alimentação?

São muitas as dúvidas 
e incertezas que os pais 

vivenciam nesse momento 
de decisão
e escolha.
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PERÍODO INTEGRAL
E SEMI-INTEGRAL NO CONSA
Acompanhamento das necessidades individuais de seu filho em período estendido por 
profissionais especializados, tranquiliza as famílias em relação à vivência da criança na 
escola.

No Consa, oferecemos às famílias a opor-
tunidade e tranquilidade de deixarem 
seus filhos sob o cuidado de profissionais 

formadas e treinadas para atender a demanda 
que os estudantes necessitam, como: refeições 
de qualidade, lições de casa, estudos, esportes, 
inglês extra, além da interação com outras cri-
anças, oportunizando a troca de vivências e ex-
periências importantes para o desenvolvimento 
do ser humano como um todo.

Em um ambiente seguro, de acolhimento, amor 
e respeito, com profissionais apaixonados pela 
educação, os estudantes aprendem a conviver 
uns com os outros, desenvolvem habilidades 
importantes para a vida, entendem a importân-
cia da responsabilidade com sua organização 
escolar, além de despertar talentos até então, 
desconhecidos.

Os estudantes do período Integral e Semi-
Integral vivenciam situações importantes em 
relação à aquisição de organização e responsa-
bilidade. Podem contar com a ajuda das profes-
soras para tirar suas dúvidas e orientar sobre a  
melhor forma de desenvolver suas lições e es-
tudos. Desenvolvem, ao longo da rotina escolar, 
mais segurança e confiança em buscar o conhe-

cimento, em trocar aprendizados com seus pares, 
trazendo para si uma rotina mais organizada e 
de qualidade.

Além da parte pedagógica bem acompanhada, 
a rotina integral disponibiliza momentos de es-
portes, viabilizando que os estudantes sigam 
para as aulas com autonomia e supervisão.

Os momentos de esportes, disponibilizam im-
portantes situações de aprendizados, que vão 
além das salas de aula, melhoram a qualidade de 
vida, tanto física como mental, ajudam no desen-
volvimento e na aprendizagem de valores. Com 
o esporte, os estudantes aprendem a viver me-
lhor em sociedade, atender a normas de conduta 
em grupo, controlar impulsos e ansiedades, fazer 
amizades, melhorar a coordenação motora; ser 
responsáveis e perseverantes, seguir regras de 
forma disciplinada, cooperar e superar a timidez, 
além de se conscientizarem sobre a importância 
dos cuidados com a saúde. *

Cristiane Moura
Orientação Educacional
Integral e Semi-Integral
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Alérgicos
O Consa, com o objetivo de oferecer refeições de excelente qualidade aos seus 
estudantes do Regular da Educação Infantil, Semi-Integral e Integral, conta com 
uma unidade de alimentação e nutrição, o NutriConsa.

por Mariana de Oliveira Matos, Nutricionista do Nutriconsa.

Integral e Semi-Integral
NutriConsa
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O NutriConsa, dispõe de uma equipe for-
mada por: nutricionistas, estagiárias de 
nutrição, cozinheira, meio oficiais, esto-

quista e auxiliares de cozinha.

Mensalmente, é elaborado pela nutricionista, um 
cardápio visando equilíbrio qualitativo e varie-
dade nutricional, preconizando uma alimentação 
saudável em que a preocupação está no estado 
nutricional do público atendido, os nossos es-
tudantes.

Um grande destaque do NutriConsa é atenção 
aos estudantes com alergias alimentares. Consi- 
derada, atualmente, um problema de saúde 
pública, as alergias alimentares são definidas 
como reações adversas que geralmente ocorrem 
após a ingestão e/ou contato com determinado(s) 
alimento(s).

Embora mais de 170 alimentos tenham sido 
reconhecidos como potencialmente alergênicos, 
uma pequena parcela entre eles tem sido res-
ponsabilizada pela maioria das reações ocorri-
das, destacando-se que a sensibilização a esses 
alérgenos comuns é variável, segundo a idade 
dos indivíduos e a região geográfica que ha-
bitam. Na infância, os alimentos que oferecem 
risco de alergia são: leite de vaca, ovo, trigo, soja, 
amendoim e peixe.

De acordo com a Lei 12.982, de 28/05/2014: 
“Para os alunos que necessitem de atenção nu-
tricional individualizada, em virtude de estado ou 
de condição de saúde específica, será elaborado 
cardápio especial com base em recomendações 
médicas e nutricionais, avaliação nutricional e 
demandas nutricionais diferenciadas, conforme 
regulamento.”

Pensando neste contexto, o NutriConsa, ofe-
rece um setor exclusivo para os cuidados com 
estudantes que necessitam de uma alimentação 
especial. Nesse espaço, dispomos de alimentos 
específicos, que são adquiridos através de for-
necedores idôneos e especializados na produção 
de alimentos especiais. Para os estudantes alér-
gicos, é elaborado um cardápio específico ade-
quado a cada necessidade alimentar, objetivan-
do manter a refeição mais próxima do que  é 
servido aos demais estudantes, porém, sem os 
agentes alergênicos.

As refeições são organizadas por uma auxiliar 
de nutrição, que as acondiciona em kits iden-
tificados por:  nome, turma, período e tipo de 
alergia. Há um cuidado muito especial, seguindo 
as normas e legislações vigentes, quanto ao pré- 
preparo e preparo dos lanches, além da ave-
riguação quanto à dispensação destas refeições 
junto aos estudantes, no intuito de não ocor-
rerem falhas na entrega. Em todo esse processo, 
há supervisão de nutricionista, além do acom-
panhamento, na distribuição, das estagiárias de 
nutrição, das professoras e auxiliares de classe, 
tanto no refeitório quanto no pátio.

Nosso objetivo é acolher os estudantes alérgi-
cos, para que tenham uma alimentação equili-
brada, respeitando sua especificidade alimentar 
e contribuindo para sua saúde, seu bom estado 
nutricional e seu rendimento escolar. *
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Integral e Semi-Integral
Inglês WeConsa

WE PLAY. WE LEARN. WE TALK.

O curso extracurricular
de Língua Inglesa do Consa 
agora tem nome: W.E. CONSA!

36 REVISTA DO CONSA 2019

por Mariane Silva, Orientadora de Língua Inglesa.
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A sigla W.E. refere-se a World English ou 
World Englishes, ou seja, não ensinamos 
especificamente o inglês americano ou 

o inglês britânico, como há alguns anos atrás 
costumava-se optar. Nos tempos atuais, a lín-
gua inglesa é falada oficialmente em mais de 
100 países, além de ser a língua de comunicação 
do mundo com uma função social e política, 
uma língua franca. Por isso, temos como princí-
pio instrumentalizar os nossos estudantes para 
que consigam se comunicar em diferentes situ-
ações reais e cotidianas, aqui em nosso país ou 
em qualquer outro lugar do mundo. Esse con-
ceito de língua legitima as minorias que utilizam 
o idioma e valoriza toda e qualquer forma de 
manifestação cultural e seus usos. Além disso, 
comunicar-se por meio de outro idioma, muitas 
vezes, não requer um deslocamento em si, basta 
ter acesso a sites, blogs e fóruns online para ter 
contato com uma vasta diversidade de pessoas e 
estudantes pelo mundo.

Em nosso curso, pensamos sempre em como 
motivar os estudantes, de forma que os assun-
tos abordados sejam atuais, envolventes e façam 
parte do conhecimento prévio deles, para que 
possam contribuir com suas opiniões e refletir 
acerca das contribuições feitas pelo grupo.

Os professores estão em constante formação e 
se reúnem, semanalmente, para discutir novos 
temas, projetos, estratégias de ensino e meios 
de observação e avaliação.

A vantagem de se estudar língua inglesa no Con-
sa, além de não precisar sair do Colégio, é poder 
contar com esses professores, que conhecem 
seus estudantes, suas habilidades, seus percur-
sos de desenvolvimento e conseguem, assim, 
assisti-los de forma mais significativa e dirigida, 
podendo direcionar estudos complementares e 
diagnosticar aptidões.

As aulas, no Infantil 4 e 5, focam no aprendizado 
pela interação, vivência e ludicidade. A proposta 

temática é sempre apresentada por meio de uma 
história ou cantiga tradicional e, partir delas, são 
elaboradas atividades artísticas, jogos e brin-
cadeiras que envolvam as expressões linguísti-
cas apresentadas. Dessa forma, a língua não é 
aprendida por meio de palavras soltas e memo-
rização de vocabulário, mas por meio de frases 
e expressões realmente utilizados nos contextos 
que são apresentados.

As aulas do 1º ao 3º ano visam apresentar, pouco 
a pouco, a língua em sua forma escrita, aparecen-
do apenas como uma sensibilização dos sons e 
fonemas no 1º ano até a elaboração de frases e 
pequenos parágrafos no 3º ano. Tudo isso tam-
bém se constrói a partir de temas apresentados 
por meio de discussões, imagens, músicas ou 
histórias. Há sempre um contexto que os envolve 
por ser parte de seus cotidianos.

A partir do 4º ano, os estudantes já apresentam 
diferentes níveis de compreensão e produção de 
idioma, seja por suas trajetórias de aprendizado, 
seja pelo contato que possuem com estrangei-
ros ou na internet. Dessa forma, são avaliados 
e divididos em níveis, de acordo com a fluência, 
composição escrita e aplicação de estruturas 
linguísticas. As aulas, nesses níveis, apresentam 
temas importantes para o mundo e para nosso 
meio como: sustentabilidade, economia, alimen-
tação saudável, espaços urbanos, organizações 
coletivas, tradições culturais, mundo da tecnolo-
gia e seus avanços, mundo do trabalho, mani-
festações artísticas e culturais e suas mensagens, 
solidariedade e empatia com outros etc.

Assim, nosso curso além de ter o compromisso de 
ensinar temas e estruturas variados, preocupa-se 
com valores e competências sócios emocionais 
essenciais para a formação de nossos estudantes 
como cidadãos de bem, em nossa escola, em 
suas casas, em nossa cidade e no mundo. *
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compromisso da área de Ciências 
da Natureza no Consa.
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Matéria de Capa

A área de Ciências da Natureza compreende os Componentes 
Curriculares de Ciências, Biologia, Física e Química no Ensino 
Médio. Essa é a divisão clássica e que, no Consa, estrutura-se 

com base em três eixos.

O primeiro eixo é o da Investigação Científica. Nessa parte, preocu-
pamo-nos em oferecer aos estudantes atividades que os coloquem 
como protagonistas do seu saber. O professor sai do papel princi-
pal e coloca os estudantes como atuantes do saber. São diferentes 
as metodologias para atingir esse objetivo, tais como uma questão 
problematizadora ou um desafio prático em que o estudante recebe 
os materiais e o objetivo da prática e deve, em grupo, desenvolver 
a melhor estratégia para atingir os objetivos da aula. Ou seja, é o 
estudante atuando sob os princípios da mente de um cientista. Essa 
metodologia é inovadora e tem trazido resultados positivos para o 
avanço do estudo de Ciências em diferentes países.

O segundo eixo está calcado nos conceitos específicos de cada com-
ponente e denomina-se Linguagem Científica. Todas as áreas utili-
zam-se das linguagens e se apropriam das suas regras para trabalhar 
aquilo que é típico de seus domínios. O estudante, então, é imerso 
nos conteúdos de cada uma das ciências naturais aprendendo a mo-
bilizar seus conceitos para elaborar explicações plausíveis acerca dos 
problemas apresentados de modo que a linguagem científica seja o 
caminho modelador de suas ideias.

O terceiro e último eixo ajuda a construir o saber colocando-o  
em seu contexto. É o eixo de Contextualização Sócio-Histórico-
Cultural. Nesse ramo do saber tomamos como base os fatos históri-
cos das Ciências Humanas que deram o esteio que amparam o mun-
do real onde os conhecimentos científicos se construíram. Esse eixo 
tem sua importância, pois os conceitos não ficam soltos no tempo 
e espaço, mas se sustentam e se significam diante de uma reali-
dade nem sempre analisada. É o que dá o significado daquilo que se  
estuda.

Os desafios ainda são grandes para que 
as Ciências sejam valorizadas como meio 
para se atingir desenvolvimento social 
e econômico que esperamos enquanto 
nação, todavia o caminho está posto 
e já estamos nesta trilha há mais de 

uma década.
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Matéria de Capa

eixos organizadores para seu aprofundamento. 
São ofertados diferentes desafios tais como: Pro-
jeto Jovem Cientista, que instiga os estudantes 
no mundo do pensamento científico, inclusive 
com a possibilidade de desenvolver projetos 
em laboratórios de pesquisa em universidade; a 
elaboração de ecossistemas artificiais para que 
investiguem os fatores que causam o equilíbrio 
dos ambientes; a elaboração teórica e prática 
de uma casa sustentável utilizando conceitos 
de física; projetos de discussão dos avanços das 
ciências, denominados de Ciências na Mídia.

“Já fiz várias olimpíadas de 
Matemática, Física e Química e 

acho legal que são atividades fora 
do cotidiano da sala de aula.
É uma oportunidade muito

importante poder participar dessa 
terceira fase. Eu não esperava, 
mas fiquei muito feliz. Mais do 
que ganhar, acho bom poder 

aproveitar para conhecer a prova 
e aproveitar a possibilidade de 

fazer algo tão diferente”.
Rodrigo Bassi,

aprovado para a 3ª fase da
Olimpíada Brasileira de Física

Esses eixos são utilizados para construir nossos 
Currículos de Ciências da Natureza no Consa des-
de 2006, portanto, temos 12 anos nessa prática. 
Isso nos posiciona como vanguardistas em uma 
realidade educacional que só agora começará a 
ser pensada como plano nacional de educação a 
partir da nova Base Nacional Comum Curricular, 
ao menos no Ensino Fundamental, em que es-
ses eixos começam a aparecer e a remodelar o 
ensino nacional.

Os desafios ainda são grandes para que as Ciên-
cias sejam valorizadas como meio para se atingir 
desenvolvimento social e econômico que espe-
ramos enquanto nação, todavia o caminho está 
posto e já estamos nesta trilha há mais de uma 
década.

Para reforçar nossos programas de ensino nessa 
busca incessante de qualidade, temos devolvi-
do atividades que extravasam a sala de aula, 
preenchendo nossos estudantes com oportu-
nidades diferenciadas de mergulhar nesses três 

Estudantes no desenvolvimento do Projeto “Jardim 
no Pote”.

Estudante Rodrigo Guerreiro Bassi com a
Coordenadora do Ensino Médio, Fátima Regina.
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Matéria de Capa

Premiação dos estudantes aprovados para a 2ª fase 
da Olimpíada Brasileira de Química Júnior.

Estudantes na premição da Olimpíada Brasileira de Astronomia – OBA.

Há que se destacar também a crescente partici-
pação do Consa em Olimpíadas do Conheci-
mento. Ao longo do ano nossos estudantes têm 
sido inscritos em diferentes desafios do saber 
promovendo o intelecto a partir das provas do 
Programa Nacional de Olimpíadas de Química, 
Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Na-
cional de Ciências e a Olimpíada Brasileira de As-
tronomia. Como destaque, neste ano de 2018, 
tivemos vários estudantes classificados para as 
segundas fases dessas competições recebendo 
medalhas ou honras ao mérito e também esta-
mos classificados para a terceira fase da Olimpía-
da Brasileira de Física, com nosso estudante Ro-
drigo Bassi, da 1ª série do Ensino Médio, em um 
grupo de seletos brasileiros que buscam uma 
vaga na Olimpíada Internacional de Física. Um 
sucesso que só foi atingido graças ao esforço de 
nossos estudantes e o empenho de toda equipe 
pedagógica e da diretoria que têm se debruçado 
em favor desses resultados.

Nesse movimento, em busca de metodologias 
ativas e contemporâneas para o ensino de Ciên-
cias da Natureza, pretendemos que nossos es-
tudantes vejam os Componentes da Área sob 
uma nova perspectiva e desenvolvam as habili-
dades que o mundo atualmente valoriza em um 
estudante e cidadão comprometido e proativo 
em favor de sua comunidade, utilizando os sa-
beres das ciências. *

Professor Mestre Bruno Garcia Stranghetti
Professor de Biologia

Orientador da Área de Ciências da Natureza

Por meio de diferentes 
projetos práticos,

o estudante compreende 
como o conhecimento

adquirido em sala de aula 
pode contribuir com ações 
que impactam diretamente 
a sociedade em que vive.
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Autobiografias

Um Pouco Sobre a

Minha Infância
por Anita Cabral – 6º ano B

Nasci no dia 28 de maio de 2007, em São Paulo, cidade onde moro até hoje, me 
chamo Anita Cabral, mas meus amigos e familiares me chamam de Nit.

Minha mãe, Carolina, sempre sonhou em ter duas filhas, e quando conheceu meu pai, 
Leandro, logo se apaixonaram, se casaram e o sonho da minha mãe foi realizado.

Em 2008, na época em que eu ainda era filha única, fiz minha primeira viagem de avião, 
para Porto Alegre, e depois dela, já comecei a dar meus primeiros passos.

Em 2009, entrei na escola e comecei a fazer aulas de balé, fazia apresentações que 
deixavam lágrimas escorrerem no rosto de minha mãe.

Em 2010, fui para Paris, minha primeira viagem internacional. Eu tinha três anos, mas 
me recordo bem que visitei museus, a Torre Eiffel e até a Euro Disney.

No final de 2014, mais precisamente no dia 16 de dezembro, minha irmãzinha nasceu, 
foi o dia mais feliz da minha vida! Lembro-me de ter sete anos e gritar “mamãe, eu 
nunca mais vou ficar sozinha na vida!”. Ela se chama Tarsila, porque as pintoras Tarsila 
do Amaral e Anita Malfatti eram melhores amigas.

No réveillon de 2015 para 2016, fui para Orlando com meus pais, minha irmã e a família 
de mais três amigos. Foi mágico! Fui a restaurantes, montanhas russas, simuladores etc.

Em 2017, eu e minha irmã entramos no Consa, escola onde estudamos até hoje.  
Mesmo tendo uma boa diferença de idade, nunca deixamos isso afetar nossa amizade.

Bom, como eu só tenho 10 anos, ainda tenho pouca história para contar, mas pelo 
menos agora a minha infância está registrada e pode passar de geração em geração, 
nunca se perdendo.

Ensino Fundamental II
6º ano

Os estudantes do sexto ano narram suas próprias histórias!
Aprendem as características do gênero autobiografia e desenvolvem um texto cheio de criatividade 
e sensibilidade para nos contar quem são, o que sentem e o que já viveram até hoje.

Julia de Crudis Rodrigues
Professora de Língua Portuguesa e Teatro 
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Ensino Fundamental II
6º ano

A minha história
por Ryan Owen Keating – 6º ano D

Meu nome é Ryan, nasci no dia 30 de setembro de 2006, eu sempre 
fui tímido, principalmente na frente de pessoas que eu não conheço 
muito bem, mas mesmo sendo assim, me deixe sozinho em casa e, 

quando você voltar, ela estará inundada, em chamas e, se olhar melhor, ela 
também vai estar de cabeça para baixo.

Mesmo assim, tenho uma família que gosta muito de mim. A minha mãe, 
Carina, passa a maior parte do tempo comigo, o meu pai, Steven, passa as 
férias comigo, a minha avó, Rosalia, que vejo em alguns dias, e o meu tio, 
Carlos, ele mora em Alphaville, então só o vejo de vez em quando. 

Eu não tenho muitos momentos marcantes, porque só tenho 11 anos, mas 
me lembro de alguns e esses são:

Em 2010, quando eu ganhei meu primeiro violão, obviamente eu não sabia 
tocar, então logo comecei a ter aulas para aprender.

Em 2012, eu voltei para a minha primeira escola, a Domus Sapientae, antes, 
eu já estudava lá, mas sai e fui para outra, chamada Porto Seguro. Então, 
voltei para a Domus e, em 2017, fui para o Consa.

Em 2016, eu tirei a minha foto favorita, que guardo até hoje na memória do 
meu iPad e também guardo na minha própria memória.

Nunca tive muitos planos para o futuro, eu acho que só vou viver a vida e 
ver o que acontece. *
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Ensino Fundamental II
6º ano

Durante as aulas de Espanhol, os estudantes do 6º ano, apren-
deram a apresentar suas famílias: dizer nome, idade, grau de 
parentesco e até algumas de suas características.

Depois, com muito carinho e capricho, confeccionaram cartazes com 
fotos e pequenas apresentações de si mesmos e de seus familiares.

Com esses trabalhos, montaram um lindo mural das famílias! *

Gabriela Ferreira Cabrera
Professora de Língua Portuguesa

Mural de Famílias

Isabella Neves de Tassis – 6º ano A

Gabriela Reale de Souza – 6º ano F
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Narrativas de Aventura
Quando o assunto é aventura, criatividade é o que não falta para nossos estudantes do 
sexto ano! E a missão deles era dar continuidade a essa história espacial. Mostrando muita 
imaginação e um vocabulário refinado, eles conseguiram passar por todos os obstáculos e 
derrotar o antagonista dessa aventura!

Julia de Crudis Rodrigues
Professora de Língua Portuguesa e Teatro

Viagem à Somno e a descoberta
Começo da história:
Fui enviada sozinha em missão de coletar diamante no asteroide Somno. Minha com-
panhia fizera várias viagens bem sucedidas a Ceres, de onde foram tirados quilos e 

mais quilos da pedra preciosa. Estavam começando a executar missões com um só 
tripulante, pois a técnica e as ferramentas de extração estavam muito desenvolvi-
das, e a redução dos viajantes tornava o pouso no asteroide mais fácil, além de 
deixar mais espaço livre nas naves para o carregamento.

Como eu havia estudado e praticado com afinco a pilotagem desde jovem, 
pude desviar sem dificuldade dos corpos celestes que se aglomeravam 
próximos a meu destino, e pousei em Somno com a suavidade de alguém 
que se deita na cama. Rapidamente fiz as checagens de pressão, tempe-
ratura e umidade e, vendo que podia sair, preparei logo as ferramentas 
de extração, deixando em poucos minutos a estrutura montada, pronta 
para funcionar. Após esse trabalho, dei um suspiro de satisfação e ativei 

a máquina extratora, olhando para o belo planeta Júpiter, que reluzia 
como as pedras que iam sendo sugadas pelo tubo transparente para 
dentro da caixa de armazenamento. Por isso, demorei uns instantes 
para perceber que, pouco depois de a máquina começar a sugar, as 
pedras começaram a subir à superfície juntamente com uma subs-
tância pastosa e amarelada. Assim que me dei conta do que ocor-
ria, parei rapidamente o processo, desligando a máquina, e, mesmo 
sem desmontá-la, peguei a caixa de armazenamento e voltei para a 
nave. Eu – e, ao que parece, nenhum dos outros astronautas – não 

sabia o porquê, mas tinha recebido ordens expressas 
para que, se tal substância começasse a surgir, de-
veria recolher a caixa e retornar imediatamente à 
base estabelecida no planeta Marte. Estava com 
medo.

Ensino Fundamental II
6º ano
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A Descoberta:
por Gabriela Reale de Souza – 6º ano F

Após longa viagem, cheguei em Marte. Estava muito preocupada com o conteúdo da máquina.

Encontrei toda a minha equipe, que já estava à minha espera. Imediatamente, retiramos a máquina 
e a levamos para a câmara de isolamento. Colocamos trajes espaciais de proteção e começamos a 
análise da substância.

Ficamos chocados ao perceber que, entre os diamantes, havia estruturas arredondadas que pare-
ciam ser ovos de algum animal.

Em pouco tempo, os ovos começaram a quebrar e, de dentro deles, saíram pequenos seres de for-
mato alongado, que possuíam uma cauda e tinham coloração esverdeada. Mantivemos os animais 
em isolamento por muitos dias e os alimentamos. Apenas um sobreviveu. O batizamos de Scott.

Scott foi crescendo ao se alimentar de carne. Aos poucos, foi adquirindo uma forma humanoide 
gigantesca com tentáculos ao invés de braços. Possuía uma cabeça ovalada e comprida. Conforme 
crescia, foi se tornando agressivo.

Nós éramos em seis tripulantes na estação. Eu, Jane, e meus companheiros Will, Mike, Lucas, Dustin 
e Max, a novata da tripulação. Estávamos tendo dificuldade em controlar Scott.

Um dia, Max entrou na câmara para alimentá-lo e, inesperadamente, Scott agarrou seu braço, pren-
dendo-a contra as grades e começou a devorá-la. Em seguida, pegou a chave da roupa de Max e 
abriu a cela. Toda a equipe pegou as armas para tentar detê-lo, porém Scott entrou nos dutos de ar.

Começamos a nos espalhar pela base espacial e, andando pelos corredores, eu encontrei Mike ainda 
vivo, mas muito machucado. Arrastei-o para a cápsula ejetora e, lá, ficamos por um tempo escon-
didos.

Mike estava muito ferido e teve a ideia de atrair Scott para junto de nós, ele tinha um plano. Abriu a 
cápsula e chamou por Scott. O monstro veio em sua direção rapidamente. Mike o deixou devorá-lo.
Nesse momento, eu tranquei a porta da cápsula por fora e apertei o botão para ejetá-los. Em poucos 
instantes, a cápsula se autodestruiu. Mike, então, tinha se sacrificado para salvar a minha vida e a de 
toda a humanidade.

Hoje, dia 20 de setembro de 2063, 
arei a última missão da minha vida a Somno
para destruir totalmente este asteroide.

47REVISTA DO CONSA 2019



48 REVISTA DO CONSA 2019

A PASTA
AMARELA 

por Thomaz Dirickson Laud dos Santos – 6º ano F

Decolei a nave. Quando estava razoavelmente longe do asteroide, aumentei a veloci-
dade ao máximo. Fui desviando de diversos obstáculos, como asteroides pequenos e 
grandes.

Fiquei feliz ao ver Marte, pois minha viagem estava no fim, mas essa felicidade toda foi 
interrompida, quando ouvi um barulho na nave. Olhei para trás e fiquei horrorizada ao 
ver esta cena: a pasta amarela estava saindo da caixa, consumindo tudo que estava na 
sua frente. Ela estava cada vez mais perto de mim.

Fui me esconder. Caminhei para a sala de comunicação da nave, onde, pelos meus 
cálculos, só seria consumida pela pasta amarela em cerca de dez minutos.

Olhei por um visor, a nave iria bater em Marte.

Entrei em pânico! Bastavam três minutos para bater no planeta vermelho e a pasta 
estava entrando na sala.

Um minuto para bater no planeta, mas apenas trinta segundos para ser consumida 
pela pasta. Escalei em uma janela para retardar a segunda opção.

-Não! – gritei, após ver que a nave estava prestes a bater.

Graças a alguma entidade, a nave bateu e eu não morri.

A nave ficou destruída, várias partes dela estavam espalhadas e, pelos buracos, a pasta 
amarela saiu rumo à base dos astronautas. Eles detectaram a queda e foram verificar.

Quando estavam chegando na nave, se depararam com a substância amarela, que 
tentou consumi-los, mas eles já estavam preparados e a prenderam em uma caixa feita 
exclusivamente para isso.

Ao chegarem, me perguntaram como eu estava. Questionei o que era a pasta e eles 
disseram que não sabiam, então perguntei onde estava o chefe para saber a resposta, 
mas disseram que ele havia sumido sem deixar muitos rastros, além de partes de um 
tênis e de carne se decompondo, junto a gotas de uma substância igual àquela cor-
roendo o chão.

– Oh, não! Ele foi consumido – disse eu após descobrir que meu chefe tinha morrido.

Desde aquele dia,
eu comando a agência tomando sempre

o máximo de cuidado. *

Ensino Fundamental II
6º ano
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Ensino Fundamental II
6º ano

Escrito por
Luisa Boniconte Riskala

6º ano A

Escrito por
Gabriela Reale de Souza

6º ano F

PROJETO NETIQUETTE

Os estudantes do 6º ano refletiram sobre um tema que, além de muito interessante, tem 
relação direta com suas vidas: “Netiquette” - junção de net (que significa “rede”) e “etiquette” 
(conjunto de normas de conduta social).

Durante as aulas de Língua Inglesa, conheceram e discutiram as regras de comportamento e segu-
rança em diferentes mídias sociais para uma boa convivência online. Além disso, trabalharam com 
diversos textos e, no laboratório, acessaram jogos educativos.

Ao final do processo, com o tema “Tips for a better school life”, os estudantes produziram  textos 
com dicas para o bom uso dos espaços do nosso colégio, no sentido de mostrar para outras pessoas 
que podemos ter um ambiente bom para todos, se cada um respeitar as regras de convívio de um 
lugar de uso comum. Foi perceptível o envolvimento e dedicação de cada estudante! *

Miriam Cavalli Machado
Professora de Língua Inglesa
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Ensino Fundamental II
7º ano

Quando conjuntos de ecossistemas interagem entre si, tem-se um bioma 
que consiste em comunidades biológicas, com características exclusivas e 
ao mesmo tempo homogêneas. Eles são responsáveis pela manutenção das 

condições básicas de desenvolvimento de todos os seres vivos e influenciam o ar, 
a água e outros recursos naturais. Olhar para eles com cuidado é manter a vida. 
Conscientizar-se da importância disso virou, inclusive, tema da Campanha da Frater-
nidade do ano passado e também objeto de estudo dos estudantes do 7ºano.

Os estudantes foram desafiados a empregar tudo que aprenderam em Língua Por-
tuguesa, sobre a estrutura do gênero conto e produzir uma história que envolvesse 
características de um dos biomas brasileiros estudados nas aulas de Ciências.

Os resultados foram contos cheios de criatividade, mistério e aventura que mostram, 
de forma primorosa, como os estudantes conseguiram empregar a linguagem cientí-
fica, as características físicas e biológicas de cada bioma na história que inventaram.

Confiram alguns contos!
Aline Venancio Conte

Professora de Ciências

A lenda do Pantanal
por Maria Carolina Ávila e Natália Borba – 7º ano B

Existia uma antiga lenda do Pantanal que dizia que, em todos os períodos de inun-
dação, uma menina de dez anos de idade morria afogada em um rio daquele bioma.

Era janeiro e o período de chuvas e inundações já havia começado. As crianças pan-
taneiras adoravam o clima quente e úmido dos dias de verão e aproveitavam para 
se refrescar com as chuvas passageiras e tentar se aproximar dos jacarés nos locais 
enlamaçados.

Uma menina curiosa decidiu ir molhar os pés nas águas plácidas dos lamaçais, 
porém o nível da água começou a subir de repente. Ela viu um movimento estranho 
na água e os tuiuiús que estavam por ali saíram voando sem hesitar. A menina ten-
tou fugir, mas algo a puxava para baixo.

A criança se segurou em uma flor que surgiu de repente, era uma flor de maracujá, 
com medo, ela decidiu soltar aquela que era conhecida como a “flor da morte”, mas 
não conseguiu e afundou junto com a última criança que foi vítima da lenda local.

Produção Textual com BIOMAS
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Um passeio assustador
por Isabelle Ashcar Stolle Nicolau e Rebeca Berbert Barcelos – 7º ano C

Uma família havia se mudado para o Mato Grosso do Sul para morar mais perto de 
seus parentes. Essa família era composta por dois irmãos, Jack e Jane, além de seus 
pais.

Assim que chegaram a sua nova casa, os irmãos resolveram conhecer os arredores, 
pois nunca tinham morado num lugar com tanta água e um solo tão alagado. Como 
era novembro, o tempo estava bem quente e úmido, então eles decidiram não ficar 
muito tempo fora de casa.

Durante a caminhada, eles avistaram um enorme pântano, porém não conseguiram 
identificar o que havia nele. Resolveram chegar mais perto, mas quanto mais se 
aproximavam, com mais medo ficavam.

Chegaram perto demais e perceberam que os animais que estavam no pântano eram 
jacarés-do-pantanal. Começaram a correr desesperadamente e, por isso, Jane aca-
bou se perdendo de seu irmão.

Quando eles estavam muito longe um do outro, Jane escutou galopes, ficou muito 
assustada e começou a gritar o nome de Jack. Continuou andando e logo percebeu 
que os galopes eram de um cervo. O barulho dos galopes foi ficando cada vez mais 
distante e Jane começou a ouvir Jack gritando seu nome.

Os dois irmãos se reencontraram e ficaram muito felizes e aliviados por se verem 
novamente. De mãos dadas, os dois caminharam muito entre as embaúbas até che-
garem em casa.

Mudanças
por Mariana Maeda – 7º ano D

No começo do ano, tive que mudar de cidade com minha família. Estava em Brasília 
e fui para uma cidadezinha do Rio Grande do Sul. Meu pai parecia animado, falando 
sobre o bioma Campos Sulinos, de como a fauna e flora eram majestosas, como os 
campos eram vastos, frios, úmidos e com variedade de plantas baixas.

Com a descrição fiquei curiosa e, logo no primeiro dia, fui passear pela redondeza. 
Caminhei por um tempo sobre um vasto e fino capim chamado barba-de-bode. O 
dia estava frio, mesmo com o sol brilhando no céu e iluminando todo o campo. No 
passeio, encontrei um gato-palheiro sobre um pequeno cedro caçando uma solitária 
noivinha-do-rabo-preto. O felino me encarou por um bom tempo e fugiu.

Encontrei esse mesmo gato-palheiro, que tinha uma mancha estranha no pelo, várias 
vezes durante um ano.

No ano seguinte, a caminho da escola, encontrei o mesmo gato. Apontei e mostrei 
para meus amigos, mas eles não viram nada! *
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Ensino Fundamental II
7º ano

Quem sou eu? O que me faz diferente 
dos outros? Do que eu gosto?

Descobrir quem somos é o primeiro passo 
para decidir quem queremos ser. A adolescên-
cia é um período de intensas descobertas, 
experiências, decepções e surpresas. Olhar 
para si e para o outro são dois movimentos 
constantes nessa fase da vida, aprendemos a 
escolher o que nos faz ou não felizes, a partir 
dessa fase da vida.

E é nesse contexto que os estudantes apren-
deram como expressar gostos e preferências 
em Língua Espanhola e também como per-
guntar aos demais o que lhes faz ou não feli-
zes. Para trazer um pouco mais de dinâmica e 
da marca pessoal de cada um, os estudantes 
elaboraram diferentes testes que buscam 
conhecer um pouco melhor a personalidade 
e as preferências das pessoas. *

Thereza C. Caldas Cavalcanti
Professora de Língua Espanhola

Elaborado por Giovanna Djouki Nahás Daud, Beatriz Pennino Haraguchi, Gabriela Bonin
e Julia Colpas Feitosa – 7º ano E

Resultados - En la naturaleza...
Más : Tu serias un zorro!
tu es ágil e inteligente y a ti te gusta la tierra firma y andar a los 
bosques helados y misteriosos

Más : Tu serias una águilla!
a ti te gusta lo cielo, de aventuras y tienes una personalidade fuerte

Más : Tu serias un delfín!
a ti te gusta andar con su família, el amr y es amoroso y amable
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Ensino Fundamental II
7º ano

Adoecer é ruim em qualquer situação, mas ficar doente e não saber explicar o que se está 
sentindo é de fato uma situação angustiante. Por essa razão, os estudantes do sétimo ano 
aprenderam a expressar-se, na Língua Espanhola, quando sentem dores e a descrever os sin-

tomas de doenças muito comuns. 

Aproveitando o período de inverno, organizaram uma campanha de conscientização sobre preven-
ção e cuidados com doenças típicas de inverno: gripe, resfriado, sinusite, rinite, dor de garganta, 
otite, pneumonia etc. *

Thereza C. Caldas Cavalcanti
Professora de Língua Espanhola

Campaña
Cuidados con la salud: las enfermedades de invierno.
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Ensino Fundamental II
7º ano

OS PROBLEMAS 
DAS ESCOLAS

Os estudantes do sétimo ano leram textos da esfera 
jornalística e produziram reportagens com diferentes 
temas.

Confira a matéria sobre educação elaborada por 
Eduardo Oliveira Cardoso Madid, José Miguel 
Silva Baptista, Pedro Coutinho Santos Mora de 
Carvalho e Paulie Portes Schuster – 7º ano B.

O que ocorre nas 
escolas brasileiras 
e o que fazer para 

melhorar.
54 REVISTA DO CONSA 2019
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Gráfico do IDEB 2015

A educação é muito importante para o de-
senvolvimento da sociedade. Porém, no 
Brasil, há vários problemas nesse setor. 

Para começar, vários alunos estão deixando de 
estudar devido a alguns problemas que ocorrem 
dentro das escolas, como o bullying, ausência de 
professores e, especialmente em escolas públi-
cas, falta de merenda. Há também outros proble-
mas como o baixo tempo de permanência dos 
alunos nas escolas (média de 4 horas por dia), 
altos índices de repetência e a falta de investi-
mentos públicos na área da educação.

“O ensino público degringolou. Juntou a violên-
cia urbana com a falta de investimento público 
em educação e, infelizmente, hoje no nosso país 
a gente não pode contar com o ensino que vem 
do governo”, diz Daniela Borro de Campos, 44, 
educadora dos sétimos, oitavos e nonos anos do 
Período Integral no Colégio Franciscano Nossa 
Senhora Aparecida - Consa.

O IDEB é o índice que mostra o quanto a edu-
cação básica se desenvolve no Brasil (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica). É um va-
lor de 0 a 10. No ano de 2015, do 1º ao 5º ano, 
a meta do IDEB era de 5,2, e o valor total foi de 
5,5; já do 6º ao 9º ano, a meta era de 4,7 e o IDEB 
total foi de 4,5; por fim, no Ensino Médio, a meta 
era de 4,3 e o valor total do IDEB foi de 3,7.

“Quando não
se investe em educação,

segurança e saúde,
se tem uma nação falida.”

Daniela Borro de Campos, 44, educadora dos 
sétimos, oitavos e nonos anos do CONSA.

Ainda a respeito da Educação do Brasil, Daniela 
também diz: “No meu ponto de vista, todo go-
verno deveria ter como prioridade educação, se-
gurança e saúde. [...] Quando não se investe em 
educação, segurança e saúde, se tem uma nação 
falida. Então, o que precisa fazer para melhorar 
a educação? Investir em nela. Não só nos pré-
dios, nas escolas, na estrutura escolar, mas prin-
cipalmente nos professores, na formação deles, 
porque o professor precisa de qualificação”. *

O bullying é apontado como um ds motivos da evasão escolar.
Foto ilustração: istock.com/shironosov

O que você acha da educação no Brasil?
Você acha boa ou ruim?

Veja, a seguir, a resposta para essas perguntas.

Ensino Fundamental II
7º ano
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CONHEÇA UM POUCO SOBRE ESSE COLÉGIO E SEUS PROFISSIONAIS.
Escrito por Felipe Baroni, Helena Yasmin Santos Pereira, Larissa Vieira da Silva e Marina Cavalcanti de Morais – 7º ano C.

O Consa , em 2018, completa 81 anos, mas  
você sabe o que é o Consa?  O Colégio 
Franciscano Nossa Senhora Aparecida 

- Consa, fundado em 1937, está localizado no 
bairro de Moema em São Paulo. Esse Colégio 
pertence à ACF - Associação Cultura Francis-
cana e atualmente é comandado pela diretora 
Ir. Priscilla Rossetto e pela coordenadora educa-
cional Ir. Teresa Warzocha.

O Consa tem turmas da 
Educação Infantil ao Ensino 
Médio, com uma educação 
voltada para a alteridade, 
autonomia e pesquisa. “O 
ensino do Consa sempre tem 
a preocupação de formar [...]. 
Nós trabalhamos em uma 
linha em que a construção 
do conhecimento é do es-
tudante, ele é o protagonista 
do desenvolvimento das habilidades. [...] Nosso 
objetivo é que a aprendizagem do Consa seja 
consistente e sirva para a vida toda”, explica Ir. 
Priscilla.

No entanto, um estudante não enfrenta apenas 
problemas acadêmicos, às vezes ele/ela precisa 
lidar com brigas, bullying e por aí vai. Mas como 
lidar com os problemas de diferentes formas? 
“Com respeito, diálogo e ouvindo os estudantes 

para saber os seus problemas e ajudá-los a re-
solver”, comenta Ir. Teresa.

Em um Colégio, outra figura de papel impor-
tante é o professor, cuja função é ensinar e 
preparar o estudante da melhor forma para a 
vida. Todos os professores têm desafios ao en-
sinar, como por exemplo, lidar com diferentes 
tipos de estudantes e identificar, compreender 

e reparar as maiores dificul-
dades deles. “Minha maior 
dificuldade é a vergonha dos 
educandos em falar um idi-
oma estrangeiro - Espanhol 
[...]”, relata a professora de 
Espanhol do sétimo ano do 
Consa, Thereza Cavalcanti.

Com o trabalho e dedicação 
de todos os profissionais do 
Consa, os estudantes con-

seguem aprender e se formar em excelentes 
faculdades. Há um grande incentivo, por parte 
do Colégio, para que os estudantes se dedi-
quem aos estudos.

E se você tem interesse em um dia trabalhar 
com educação, segue aí uma dica dada pela  
Ir. Priscilla: “Você precisa ser um estudante per-
manente, sempre se atualizar e ter muito amor 
para ensinar crianças e adolescentes”.

 “O ensino do Consa sempre tem a preocupação de formar [...]”,
explica Ir. Priscilla Rossetto.
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1. O primeiro passo é identificar onde está a 
dificuldade para focar nesse ponto específico;
2. O segundo passo é organizar seu material para 
as aulas para não perder nenhum conteúdo;
3. Na sala de aula, você precisa prestar atenção 
nas aulas,ouvir as explicações dos professores, 
ficar atento e tirar todas as suas dúvidas;
4. Em casa, estude um pouco todos os dias
 pratique e sempre faça as tarefas;
5. Sempre que possível, não falte nas aulas, pois 
ao faltar você perderá conteúdos e explicações 
importantes para a compreensão da matéria;
6. E, por último, nunca deixe de acreditar que 
você é capaz de melhorar.*

FORMAS DE MELHORAR
SEU DESEMPENHO

Ensino Fundamental II
7º ano
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Os estudantes leram contos clássicos de terror do consagrado escritor Edgar Allan Poe. 
Discutiram, nas rodas de leitura, a linguagem utilizada por ele para envolver o leitor 
num desfecho surpreendente e inesperado. Além disso, analisaram as entrelinhas 

dos textos como forma de criar uma atmosfera de medo e de suspense. Para a construção 
dos contos produzidos pelos estudantes, a inspiração foi uma cena do filme O Labirinto do 
Fauno, a qual retrata o enfrentamento entre a personagem principal, Ofélia, e um assustador 
monstro que carrega seus olhos nas mãos.

Jessika Gama Ribeiro – Professora da Língua Portuguesa
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    A menina do livro
                   por Ana Beatriz Bergamo Friedmann – 7º ano C

A história que eu irei contar agora é de como a minha vida acabou por causa de 
minha desobediência. Eu me chamo Alice Algreens e, em 1960, estava na biblioteca 

fazendo o que eu mais gostava: ler livros de ficção científica.

Um dia, peguei o livro e, ao ler o nome do autor, fiquei surpresa: Martin Algreens. 
Era o meu bisavô, ele morreu antes mesmo de eu nascer, fiz o empréstimo do li-
vro, voltei para casa e fui até o meu pequeno quarto ler. Ao abri-lo, o meu coração 
disparou, havia páginas em branco!  Quando fixei meus olhos na primeira pa-
lavra, uma voz começou a ler a história para mim. Do jeito que estava escrito, 
parecia que era mesmo verdade.

Eu já estava na 13ª página, quando vi meu nome mencionado na escritura: “Este 
tesouro estará guardado atrás do quarto de minha futura bisneta, Alice”. Não era possível, ele tinha 
morrido dez anos antes de eu nascer. Continuei lendo, pois já naquela hora, minha curiosidade es-
tava ao extremo. “Ela deverá desenhar uma porta na parede de seu quarto, entrar, pegar o punhal e 
ir embora antes que o último grão de areia caia da ampulheta”.

Nesta hora, lembrei de uma ampulheta antiga que meus pais diziam ter sido do meu bisavô. Peguei-
a e continuei a ler baixinho: “mas terá apenas uma condição: ela não poderá beber nem comer nada 
até sair de lá”.

Curiosa do jeito que eu era, resolvi embarcar na aventura, desenhei uma porta, peguei minha bolsa 
com a chave e as fadinhas (Cidinha, Dicinha e Alfafinha) que haviam saído do livro, girei a ampu-
lheta, abri a porta e entrei na pequena caverna. Quando cheguei na sala principal, havia uma grande 
mesa cheia de comida, uma figura que parecia uma estátua e três mini portinhas. Nessa sala, havia 
também desenhos na parede de um monstro atacando e comendo crianças.

Vendo aquilo, fiquei mais assustada ainda e resolvi seguir com o plano, afinal, tinha pouco tempo. 
As fadinhas me levaram até as portinhas e me apontaram a certa, girei a chave e peguei o punhal.

Já estava quase indo embora, quando olhei para a mesa e me bateu aquela fome. Pensei que uma 
uva não faria diferença, mas bem que as fadinhas me avisaram, então, quando comi a uva, a criatura 
acordou. As fadinhas tentaram impedi-lo de me matar, mas não deu certo, em um simples movi-
mento o monstro comeu a cabeça de Alfafinha, mais um movimento e Cidinha também já havia 
perdido a cabeça, Dicinha continuou viva e me ajudou a fugir, mas infelizmente acabou morrendo.

Vendo aquela cena, eu fugi desesperada para o meu quarto, a areia da ampulheta estava quase em 
seu último grão, eu corri mais ainda, mas por um segundo, a porta se fechou. Ao olhar para trás, vi 
que aquele monstro pálido de olhos nas mãos estava vindo atrás de mim. Tentei empurrar a porta, 
mas ela estava trancada, foi quando eu me lembrei da escritura: “caso a ampulheta termine, apenas 
o punhal poderá libertá-la”.

Feito isso, percebi que o punhal não se encaixava na maçaneta, então dei um jeito de me livrar do 
monstro, peguei o livro e comecei a ler o último capítulo: “a vida é uma grande jornada, cabe a nós 
decidirmos seguir ou não”. Ao terminar de ler isso, não percebi que meu bisavô vinha ao meu en-
contro, nós nos demos as mãos e saímos como duas desobedientes, mas felizes crianças. Era minha 
vez de escrever nas páginas em branco a minha parte da história. *
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Por meio dos estudos sobre os ODS – ONU 
os estudantes aprendem sobre a Agenda 
2030 e discutem sobre o futuro do planeta.

Os estudantes dos 7ºs anos realizaram uma 
produção textual diferente, nas aulas de Geogra-
fia, com a Professora Helena Cristina P. O. Morita, 
no período da manhã, e com o Professor Silvio 
Fernandes Villar, no período da tarde. Com o ob-
jetivo de construir um conhecimento na prática, 
foi proposto que fosse construído um Mapa 
Conceitual sobre os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável da ONU, que busca estimular 
ações que visem ao desenvolvimento econômico 
sustentável dos países.

Para elaborar a produção, 
foram realizadas pesquisas no 
sítio eletrônico da ONU e assis-
tiram a filmes sobre o Desen-
volvimento Sustentável e sobre 
a Agenda 2030, que mostra as 
17 metas para o Desenvolvi-
mento Sustentável, defendidas 
pela ONU, dentre elas, a erra-
dicação da pobreza e da fome e 
a defesa da educação de quali-
dade. Depois os estudantes 

foram orien-
tados sobre o 
que são mapas 
conceituais e 
como fazê-los.

Aprendendo Sobre os ODS

As discussões sobre os 17 objetivos foram 
bastante ricas e propiciou a compreensão de que 
cada um no planeta, tem seu papel para que todo 
o globo se desenvolva de forma sustentável, a 
fim de garantir direitos e uma vida digna a todos. 
A partir da discussão sobre o tema, escolheram 
quais dos objetivos consideraram mais impor-
tantes para construírem o Mapa Conceitual.

A confecção desses mapas conceituais levou os 
estudantes a um contato direto com as ideias de 
ação para a cidadania global, que passam a ser 
mais significativas a eles. Entendendo que são 
agentes de transformação no mundo em que 
vivem e que podem fazer a diferença com ações 
simples no seu cotidiano, esses jovens podem 
sonhar com um mundo melhor para si e para to-
das as gerações futuras. *

Helena Morita e Silvio Villar
Professores de Geografia
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Taormina
The best of the Italian cuisine!

by Julia Colpas Feitosa – 7E

“Taormina” is a fabulous Italian restaurant in 
São Paulo. If you want to feel in Italy, you need 
to go to this amazing place!

It serves a marvelous ravioli stuffed with cheese, 
a tasty pasta with tomato sauce, and the best 
cannoli filled with lemon cream.

The restaurant is big and spacious, with an  
exceptional traditional Italian decoration and it 
is also a clean place.

Easy access, safe neighborhood and near large 
avenues are other great reasons to go.

Taormina is an exceptional restaurant. You can 
go with your family and friends, and taste a little 
bit of Italy. Buon Appetito!

Botanical Garden
Leisure and learning

by Rafaella Balbi Ayres de Camargo – 7A

The Botanical Garden is a magnificent place to 
go, because over there you can walk and have 
great picnics with your family. Besides this, you 
can learn more about botanic and there are a lot 
of different species of plants, animals and seeds 
that you can see. You can learn more about the 
fauna and flora of each Brazilian biomes. That is 
a good place to go, because if you don’t know 
Brazil, that is a good opportunity to learn a little 
about it biodiversity. *

Ensino Fundamental II
7º ano

Durante as aulas de Língua Inglesa, os estudantes foram desafiados a conhecer a sua própria 
cidade e os seus principais pontos turísticos. Ao longo das pesquisas entre vídeos, websites 
e revistas, eles foram introduzidos ao gênero review. Escolheram um local de preferência e 

escreveram as suas resenhas.
Foram muitas indicações e muitos lugares novos, como nos textos a seguir.

Alessandra Batista da C. Franco
Professora de Língua Inglesa
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Os olhos dos estudantes brilhavam diante do mo-
mento que iriam vivenciar! Vestiram o jaleco, do-
braram as mangas e se prepararam para a tão es-

perada aula prática: dissecação de um pulmão e coração 
bovino.

Após o estudo do sistema respiratório e cardiovascular 
humano, os estudantes do 8º ano compreenderam me-
lhor a anatomia interna do coração e do pulmão de um 
mamífero e suas funções. Manusearam o coração de um 
boi, com suas cavidades e estruturas internas bem preser-
vadas. Nessa aula, foi possível identificar as cavidades 
cardíacas, as principais artérias e veias, o miocárdio e as 
valvas.

Ao manusear o pulmão, perceberam a diferença de textu-
ra entre o pulmão e a traqueia e conseguiram relacionar 
essa diferença à função dos órgãos.

Foi empolgante ver o interesse dos estudantes pelos 
órgãos em questão e sobre seus funcionamentos. Mui-
tos ficaram surpresos ao constatarem, na prática, as dife-
renças de tamanho dos órgãos, sua textura, a relação da 
anatomia com sua função.

Vivenciar a aprendizagem é um grande prazer! *

Aline Venancio Conte
Professora de Ciências

Ensino Fundamental II
8º ano

Ciências na Prática!

O estudo prático
desperta a curiosidade do 
estudante que consegue ir 
além do conteúdo teórico.
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Espanhol - 8º ano

Os celulares não são material escolar obrigatório, mas é inegável a importância que ocupam 
nos dias atuais e também na forma como os jovens interagem com o mundo e entre si. Nas 
aulas de Língua Espanhola, refletiram sobre os benefícios e os malefícios de seu uso dentro 

e fora da escola.

Os estudantes listaram e analisaram diversas situações em que o celular é um instrumento útil e 
outras em que seu uso pode trazer problemas e constrangimentos. Pensando nas polêmicas que 
esse aparelho vem causando em suas vidas, principalmente no contexto escolar, organizaram uma 
campanha de reflexão e conscientização sobre quais seriam os usos positivos e negativos do celular 
na escola. *

Thereza C. Caldas Cavalcanti
Professora de Língua Espanhola  
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Somos a soma do nosso passado e da 
memória daqueles que amamos. A história 
de nossas famílias compõe a história de 

nossas vidas, se reflete no que somos e no que 
desejamos ser. Pensando nisso, os estudantes 
do 8º ano estudaram como se formaram as so-
ciedades na América Latina, qual a influência e 
a importância dos imigrantes que chegaram às 
Américas, entre o final do século XIX e o início 
do século XX.

Ensino Fundamental II
8º ano

Relato histórico
historia y memoriade nuestras familias.

Para sensibilizar os estudantes e aproximá-los do 
tema discutido, foi realizado um trabalho de res-
gate da memória de suas famílias: de que países 
vieram os primeiros imigrantes, porque vieram 
ao Brasil, o que buscavam aqui, entre outros. 
Por meio desse trabalho de resgate e partilha de 
histórias, aprenderam a falar sobre ações passa-
das e a des-crever acontecimentos do passado 
utilizando os pretéritos do indicativo.

Thereza C. Caldas Cavalcanti
Professora de Língua Espanhola  
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Título: La historia de la familia Cruz
Alumno: Flávia Cruz Peppe – Serie: 8B

Mi abuela vino al Brasil cuando tenía catorce años, “queríamos un hogar, un nuevo comienzo. Deja-
mos todo para tras y vinimos acá después de mi cumpleaños, el 12 de julio.”. Ella y sus seis hermanas 
vinieron con su madre y su padre, fue un largo viaje. “No había viaje en avión para todos, solo para 
los más ricos. En mi pequeña ciudad en Portugal era difícil encontrar personas con posibilidades 
para viajar de esa forma. Entonces vinimos en barco, el viaje fue muy agotador”.

Cuando llegaron se fueron a la casa de un amigo de su padre, en São Paulo. Allí se quedaron por seis 
meses, hasta que pudieron establecerse en  otra ciudad. “La casa 
estaba llena de gente. Con mis hermanas, mis padres, el amigo de 
mi papá, su mujer y sus hijos. Era difícil encontrar tiempo para estar 
sola y yo admito: cuando salimos de allá deseé nunca más pisar en 
aquella casa.”. Dos años después ella empezó a procurar trabajo. 
“Fui a trabajar en la Fábrica del Colgate, fui nombrada Miss Sonrisa 
Colgate de la época. ¡Me puse muy contenta!”. Ella trabajó allí por 
años, hasta casarse.

Mi abuelo vino al Brasil cuando tenía veinte años. En esa época mi 
abuela ya tenía diecinueve. Él tomó la  ciudadanía brasileña y fue a tra-
bajar en una línea de ferrocarril. Cuando acá llegó parte de su familia 
ya se encontraba en Brasil y él los puedo reencontrar a todos. “Yo tenía 
una vida mediana, un trabajo, una casa buena, pero llena pues toda la 
familia que vino a Brasil se quedó en una sola casa. Estábamos en más 
de doce personas. Yo tenía que esforzarme mucho, cosa que no hacía 
en mi país natal, porque allá todo era más simple y tranquilo. Pero así 
es la gran São Paulo, ¿no?”.

Fue cuando mis abuelos se conocieron. Él tenía veintidós y ella vein-
tiuno. Un día mi abuela fue a un paseo de “Maria Fumaça”, en el fer-
rocarril  donde trabajaba mi abuelo. Los trenes eran muy concurridos 

en aquella época., entonces la 
gente tiraba sus cosas dentro del 
tren, desde afuera, por las venta-
nas, antes de que se abrieran las 
puertas. “Mi hermana, su novio y yo tiramos todo lo que tenía-
mos en los asientos y corrimos hacia la puerta. Fue allí donde 
lo encontré, a su abuelo, Flávia”.

Ellos se conocieron aquel día en el tren, pero no fue por el 
destino sino que por una intervención de mi abuela. “Cuando 

él estaba pasando, puse mi pie en el pasillo y él tropezó. Fue una excusa para comenzar un diálogo”. 
Ellos empezaron a charlar y así se enamoraron.

Y fue en aquel momento que mi historia comenzó (por supuesto mi madre solo nació diez años 
después, pero eso no viene al caso). Después de eso visitaron sus familiares en Portugal dos veces.

“¿Quiere decir que no fue sin querer? En los días de hoy ellos recuerdan la historia: “No, mi querido”. 
El tiempo pasó y aun así, más de cincuenta años después, su amor prevalece, así como su historia. 
“Te quiero, Raúl”. “Te quiero más, Isaura”. *
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Uma discussão sem fim
por Arthur Milagres Palma, Micael Silva Souza e 
Nicolas Kawauchi Silva Oliveira - 8º ano B

Sobre Pelé e Maradona
A história que vou contar
E quem me contou essa história
Não parava de falar
E apesar dessa discussão
Só pensavam em jogar

E durante essa discussão
Todos tentaram entender
O Pelé ou Maradona
E quem poderá vencer
Essa briga não terá fim
Pois um deles vai perder

Isso tudo a gente resolve
Em forma de votação
Será que vai ser difícil
De escolher o campeão?
Uma certeza posso ter
Que são heróis de sua nação

Queremos sua opinião
Sobre quem vai escolher
O Pelé ou Maradona
Um deles o rei vai ser
Deixe agora seu palpite
Sobre quem vai vencer

Começaram as apostas
O jogo vai começar
Maradona ou Pelé
Para a discussão encerrar
Minha escolha é Pelé
E já a sua quem será?

Brasil da Solução!
por Felipe Franco Jordano, Kenzo Matsumura e 
Ricardo Gouvêa Castello - 8º ano D

Desde mil e quinhentos
Já tinha exploração
E assim como no passado
Hoje há escravidão
Mesmo com os seus problemas
Ainda há solução

O crime é um problema
Pode ser amenizado
Não queremos violência
Que fique no passado
Isso deve acabar
Junte-se ao nosso lado

Devemos ter respeito
Com todo brasileiro
Raça, gênero ou idade
Sem rótulo ou roteiro
Preconceito é bobagem
E fere por inteiro

O governo é corrupto
Podendo piorar
Mas com ajuda de todos
Podemos melhorar
Escolhendo muito bem
Quem vai nos liderar

Diante desses problemas
Não podemos nos calar
Às ruas devemos ir
Para nos manifestar
Porque só desse jeito
O Brasil vai mudar *

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

ilustradas com xilogravuras, técnica equivalente 
a um carimbo, que utiliza a madeira como matriz. 
Muito comum no nordeste brasileiro, traz poe-
mas sobre a vida dos sertanejos, sobre questões 
atuais, e muitas vezes histórias bem divertidas.

Ensino Fundamental II
8º ano

Os estudantes do 8º ano também escreveram 
seus próprios poemas de cordel. Depois, pro-
duziram, em um processo semelhante ao da xilo-
gravura, as imagens que compuseram as capas. 
Ao final, fizeram os folhetos para a montagem 
dos varais. Dessa forma, os estudantes puderam 
vivenciar a experiência de cada um dos proces-
sos desse gênero tão importante para a nossa 
cultura. Vejam alguns desses trabalhos!

Gabriela Ferreira Cabrera
Professora de Língua Portuguesa

Cordel
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Os estudantes do 8º ano trabalharam, durante as aulas 
de Língua Portuguesa, o gênero infográfico. Nas aulas 
de Ciências, fizeram pesquisas relacionadas às questões 

da alimentação e da saúde: alimentação saudável, desnutrição, 
obesidade, entre outros. Também coletaram e analisaram  
dados para construir gráficos.

Ao final, reunindo os aprendizados dos Componentes Cur-
riculares de Língua Portuguesa, Ciências e Matemática, os 
estudantes construíram infográficos com o intuito de consci-
entizar as pessoas sobre a importância de uma alimentação 
adequada.*

Gabriela Ferreira Cabrera
Professora de Língua Portuguesa
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Ayumi Tateyama e Julia Barboza Moura – 8º ano D Flávia Cruz Peppe e Micael Silva Souza – 8º ano B 
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Para quem gosta de uma história to-
cante, mas que ao mesmo tempo se 
transforma em uma história sobre 

seguir a voz que existe dentro de você, 
e enfim fazer o que sonha, recomendo o 
livro “Capitães de Areia”, de Jorge Amado.

O livro conta a história de jovens que sonham em sair de sua 
realidade. A profundidade que o autor deu a cada perso-
nagem, faz com que o leitor sinta empatia e, quando alguns 
morrem, é difícil dizer adeus. Esses detalhes fazem desse um 
livro dos bons! *

Larissa Nakamura – 8º ano B
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RESENHA CRÍTICA

Livro mostra esperança em tempos de guerra e seca
por Pietra Ferro – 9° ano D

Uma longa caminhada até a água, livro de Linda Sue Park, é uma comovente, 
interessante e forte história, que permite que o leitor saia de sua vida cotidi-
ana urbana para viajar ao Sudão, cenário repleto de conflitos e, ainda assim, 
com personagens esperançosas.

O enredo se passa em duas épocas e conta duas histórias diferentes: a primeira sobre o jovem Salva, 
que, ao vivenciar um conflito armado da Segunda Guerra Civil Sudanesa, acaba tendo de fugir, 
separando-se de sua família, à procura da paz. A segunda história é sobre Nya, que tem 11 anos e 
luta, ao lado dos pais e sua irmã, contra a escassez e a sede. O livro mostra, em geral, muitos dos 
problemas enfrentados pelos sudaneses, acompanhando sua busca por uma vida melhor.

Emocionante e agoniante, Uma longa caminhada até a água é uma leitura recomendada para todos 
os públicos, principalmente pela escrita precisa de Linda Sua Park, que faz com que o leitor sinta 
as dores, tanto físicas quanto emocionais das personagens, como, por exemplo, o medo de Salva 
por ter que atravessar o Sudão sem sua família, ou quando a seca volta-se contra Nya, que tem de 
caminhar por horas com espinhos espetados em seu pé.

A ideia de misturar fatos reais da vida de Salva com a ficção da jornada de Nya – que, ainda assim, 
retrata a realidade de muitos sudaneses – foi algo genial, pois nos mostra que existem realidades 
muito difíceis e distantes da que conhecemos.

Por outro lado, a experiência de Salva, no campo de refugiados e sua adaptação à nova vida, após 
ser adotado, nos Estados Unidos, deixaram a desejar, pois ao invés de serem apresentados, breves 
resumos, no mínimo, do que a personagem passara, são dados longos saltos no tempo, fazendo 
com que questões surjam na cabeça do leitor.

Outro fator que enriquece a escrita da autora, por fim, é a sua precisão na descrição dos locais, 
criando imagens muito claras na imaginação do leitor. Um bom exemplo é a travessia do deserto 
de Akoba, realizada por Salva e seu grupo, passando uma perfeita compreensão dos motivos pelos 
quais tantos refugiados morrem de sede e fraqueza.

Ao todo, pode-se concluir que Uma longa caminhada até a água é uma história de esperança, na 
qual personagens fortes arriscam a vida para ganhar uma chance de viver e, no meio de tanto sofri-
mento e escassez de água e paz, conseguem encontrar forças para continuar.

(PARK, Linda Sue. Uma Longa Caminhada Até A Água. São Paulo: Martins Fontes, 2017.)

Saber argumentar é algo imprescindível na atualidade. Mui-
tos vestibulares avaliam os candidatos por meio de um tex-
to dissertativo-argumentativo, independente da área que se 

pretende cursar.  Por isso, é necessário que o estudante aprenda, 
desde cedo, a elaborar textos com argumentação consistente.

Os estudantes dos 9º anos estudaram, em 2018, o gênero rese-
nha crítica e seus recursos argumentativos.  Depois de lerem, nas 
rodas de leitura de Língua Portuguesa, o livro Uma longa cami-
nhada até a água, de Linda Sue Park, produziram resenhas críti-
cas, defendendo, habilmente, um ponto de vista acerca da obra.

Professora Julieta Duarte – Língua Portuguesa
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Longe da água
por Camila Gerbasi – 9° ano B

Linda Sue Park, uma escritora estadunidense, encontra-se com Salva Dut Ariik, um sudanês que ti-
nha uma bela história para contar, e o resultado foi de fato incrível. Em 2016, Uma longa caminhada 
até a água chega à São Paulo através da editora Martins Fontes, trazendo para o público a jornada 
de Salva e Nya, as personagens por trás do título, de forma muito bem contada, já que desenvolve 
um tema complexo utilizando uma linguagem mais leve.

No livro, a história de Salva começa em 1985, no sul do Sudão. 
O garoto vivenciava um dia normal na escola, porém, a guer-
ra separatista entre o norte (governo) e o sul (rebeldes) do 
país chegou em sua aldeia. Desde então, Salva vagou por 
várias regiões africanas procurando um lugar seguro e, prin-
cipalmente, sua família. Nya vivia na mesma região que Salva, 
porém, sua narrativa se inicia em 2008. Ela era apenas uma 

menina, mas tinha que percorrer diariamente um longo caminho, até a fonte de água mais próxima 
de sua casa, sob o sol escaldante e sobre afiados espinhos. Contudo, a lagoa lamacenta, cheia de 
uma água extremamente poluída, contaminou a irmã menor de Nya, Akeer, colocando-a em risco 
de morte.

O espaço, no qual se passa a história é bem construído, com detalhes que garantem a imersão do 
leitor no enredo. Um excelente exemplo é o trecho “A mancha no horizonte ganhava cor à medida 
que Nya se aproximava, mudando de cinza fosco para verde-oliva”, pois ele descreve muito bem o 
que a menina vê, definindo até mesmo as cores.

Salva é um personagem bem construído, corajoso e que não desiste facilmente, nem mesmo no pior 
dos cenários, para encontrar sua família. Sua perigosa jornada, mesmo que baseada em fatos reais, 
assemelha-se a uma emocionante aventura fictícia. A autora, todavia, poderia ter mostrado mais 
do cotidiano do garoto antes da guerra, pois, dessa maneira, os laços afetivos entre leitor e perso-
nagem seriam muito mais fortes.

Outra personagem habilmente edificada é Nya. Curiosa e persistente, a garota sempre procura o 
melhor para sua família, mesmo que isso signifique andar por horas a fio, com toda sorte de com-
plicações. Sua história pode não ser a principal, mas não é à toa que chegou a ser o foco do título: 
é tão importante quanto a de Salva.

Além disso, a autora, Linda Sue Park, utiliza em seu livro uma linguagem simples e clara, que torna 
a leitura prazerosa e memorável. George Schelsinger, responsável pela tradução ao português, re-
tratou isso com perfeição, como exemplificado no divertido trecho 
“O saco furou. O furo precisou ser remendado. O remendo furou. A 
equipe remendou o remendo.”

Assim, Uma longa caminhada até a água não é apenas uma leitura 
interessante, mas também uma forma de revelar às pessoas as di-
ficuldades e carências que o povo africano passa diariamente. O livro 
também é um bom modo de divulgar a ONG de Salva, “Water For 
South Sudan” (ou, em português, “Água Para o Sudão do Sul”). As 
histórias de Salva e Nya são jóias formidáveis tanto para aqueles que 
buscam uma excelente narrativa, quanto para quem busca se consci-
entizar sobre os problemas da África. *

(PARK, Linda Sue. Uma Longa Caminhada Até A Água. São Paulo: Martins Fontes, 2017)

Ensino Fundamental II
9º ano

PARK, Linda Sue

A autora, Linda Sue Park, 
utiliza em seu livro uma 

linguagem simples e 
clara, que torna a leitura 
prazerosa e memorável.
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Ritmos latinos:
cultura sin fronteras.

Aprender um idioma é também aprender 
sobre sua cultura: música, artes plásticas, 
literatura, gastronomia, formas de ver a 

vida e de se relacionar.  Ao aprender Língua Es-
panhola, fazemos uma espécie de viagem aos 
diferentes países que têm esse idioma como 
forma de expressão. Por isso, iniciamos o nono 
ano trabalhando com os diversos ritmos que 
povoam a América Latina. Escutamos muitas 
músicas, pesquisamos a história de alguns dos 
ritmos mais tradicionais da América Espanhola. 
Como trabalho de conclusão dessa etapa tão 
intensa e estimulante, os estudantes produ-
ziram letras de músicas baseadas nos ritmos 
que acharam interessantes dentre aqueles que 
estudaram nas aulas.

Thereza C. Caldas Cavalcanti
Professora de Língua Espanhola

Sí, muchos lugares podemos conocer
Todos diferentes para mí.
Y en los viajes sé que yo voy a ver
Pero yo no sé adónde ir

Tú, tú no sabes como la África es chévere.
Diferentes tipos de vida animal
Y con los leones voy a llevar un susto

YA, ya pude visitar hasta Portugal
Su comida era excepcional
Toda la Europa vista en un segundo

Viajando
Todo lo que quería era estar viajando
Por todo el mundo andar explorando
Diferentes lenguas para ir hablando

Quiero ver hasta Colombia
Y también Puerto Rico
Hasta la Nueva Zelanda
Yo nunca estoy aburrido
Espero sobrevolar
Siempre un país diferente
Voy a conocer mucha gente

Voy a pasar la frontera
Y ver el mundo afuera
De toda manera
No importa la bandera

Sabe que la música en España hace boom boom
Y también en Caribe hace boom boom
Comer muchas comidas diferentes sin cuidado
Quiero, quiero saber cuántos sabores he probado
No dejes que acabe, me encantó ese paisaje
Toda la semana un nuevo viaje

Dinero, dinero, solo en enero
Vamos pagando por el año entero
Todos los lugares son una belleza
Y yo nunca tengo dolor de cabeza *

CANCIÓN
Alumno: Rafaella Fortuna, Helena Chiaratti

y Sofia Pimazzoni – Serie: 9B

Título:
Mis sueños de viajes (parodia Despacito)
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Ouvir e produzir histórias não são apenas 
atividades de lazer. Tratam-se de práti-
cas que estimulam o desenvolvimento 

dos estudantes, tornando-os seres pensantes, 
empáticos e criativos.

Antonio Candido (1918-2017), grande sociólo-
go e crítico literário, defendia, intensamente, a 
função humanizadora da literatura. Nesse sen-
tido, para Candido, a experiência literária tem 
a capacidade de confirmar a humanidade do 
homem, pois possibilita que os leitores tornem-
se capazes de ordenar a própria mente e sejam, 
portanto, mais aptos a organizarem seus senti-
mentos e sua visão de mundo.

Sob essa perspectiva, em 2018, nas aulas de 
Língua Portuguesa, os estudantes do 9º ano do 
Ensino Fundamental vivenciaram uma notável 
experiência literária ao lerem e produzirem emo-
cionantes contos que transmitiam sentimentos 
como amizade, amor e saudade; além de refle-
tirem sobre conceitos e valores morais como 
afeição fraterna, igualdade e justiça.

Professora Julieta Duarte – Língua Portuguesa

Amor passageiro
por Fernanda Miranda Vieira – 9º ano A

Estava dirigindo no tráfego, voltando para minha casa naquele dia chuvoso de verão, após 
um longo dia de trabalho. Lembrei-me da minha adolescência, quando tive o meu primei-
ro amor passageiro, esse esquisito sentimento que, só de olhar, a pessoa faz seu coração 
disparar, mesmo que você nunca tenha falado com ela e que quando ela vai embora, o 
sentimento vai junto com ela.

Era um dia como esse, chovia aos montes e o carro do meu pai havia ficado preso no trân-
sito na volta de Santos para São Paulo. Estava com a cabeça encostada na janela ouvindo 
“Perfect”, do Ed Sheeran. Imaginava-me dentro da música, vestindo um belo vestido e 
dançando em lindo campo de flores com um belo rapaz.

Foi nesse momento, no meio do meu devaneio, que um Ford Eco Sport parou do lado 
da minha janela. Vi encostado na janela, um menino com compridos cabelos loiros, boné 
preto combinando com os fones, de camisa regata e, assim como eu, perdido em seu 
próprio devaneio.

Naquele momento, comecei a imaginar em qual música ele estaria pensando, qual seria 
seu nome, por que estaria indo para São Paulo? Será que ele morava lá? Onde? Em Moe-
ma? Em que colégio ele estudava? Tantas perguntas passaram pela minha cabeça, mas 
todas sem respostas.

Continuava pensando sobre sua vida, quando ele se virou para mim e me olhou com aque-
les lindos olhos azuis da cor do oceano, que me deixaram hipnotizada e completamente 
apaixonada por ele. Então, por um reflexo, virei e olhei para baixo, sentindo minhas boche-
chas ficarem mais quentes. Tentei não olhar mais para ele e falhei miseravelmente. Desta 
vez, ele olhava para mim, parecia contente com um lindo sorriso no rosto e até chegou a 
acenar, eu tentei responder mas...

Biiiiiiii! Droga! Esqueci que estava dirigindo, que susto! Para onde estou indo mesmo?
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Irmã terra
por Lucas Lopes – 9º ano D

Há muito tempo, houve um acontecimento que 
mudou a história da humanidade. No início dos 
tempos, em nosso planeta, duas pessoas foram 
geradas por forças que vão além de nosso co-
nhecimento: João e Terra. João era um rapaz 
destemido e astuto, muito corajoso e que fazia 
suas próprias regras, e Terra era uma menina 
muito carismática e bondosa, que era muito ino-
cente. Apesar de suas diferenças, os dois eram 
muito amigos e se ajudavam em qualquer situ-
ação adversa.

Certo dia, João teve uma brilhante ideia de cons-
truir uma casa para ele e trabalhou durante me-
ses e meses para concluir o seu projeto. Quando 
finalmente terminou, viu que fez um belo traba-
lho: uma casa feita de mármore maciço e móveis 
tão luxuosos que dariam inveja a qualquer pes-
soa.

Percebendo que levava jeito para construir, João 
não parou por aí e planejou construir um vilarejo. 
Novamente iniciou sua construção, que durou 
bastante tempo e, aos poucos, um grande e bo-
nito vilarejo era formado.

Apesar de seu sucesso, João se esqueceu de sua 
irmã Terra, que adorava e vivia na natureza. O 
vilarejo crescia cada dia mais, consumindo a bela 
paisagem verde e destruindo a natureza.

Essa destruição forçou Terra a fugir daquele pla-
neta. Recolhendo cada pedacinho que restou do 
meio-ambiente: rios, árvores, arbustos, animais, 
dentre outros. Ela fugiu para Marte, um planeta 
ao lado. Nesse novo planeta, Terra se reproduziu 
e gerou vida, cultivando a paz e a natureza.

Enquanto isso, aos poucos, João 
ia se afastando de todos os 
seus companheiros, que migra-
vam à Marte. Ele ficou sozinho, 
naquele imenso vilarejo. *

A Demora do Papai
por Rodrigo Muaccad Azank – 9ª ano B

Todos da rua tinham pena deste homem. Ele 
vivia sozinho. Sua esposa e filha morreram num 
acidente trágico de carro e só ele sobreviveu, 
porém saiu machucado. Ele não sente mais amor 
e felicidade, apenas dor, saudade e solidão. Não 
bastando, depois do acidente ele ficou corcunda, 
os médicos não conseguiam explicar, ninguém 
de sua rua sabia o que aconteceu.

Anos se passaram, mas para ele foram dias. Sua 
rotina era a mesma: levantava cedo, tomava café, 
ia até a padaria, passando por todos seus vizi-
nhos, fazia as compras necessárias e ia embora. 
Tinha vezes que o padeiro dava alguns pães de 
graça ao viúvo, porque ele sentia dó. Alguns vi-
zinhos também lhe davam, às vezes, tortas, bolos 
ou doces, com o mesmo princípio do padeiro; 
porém, o homem apenas agradecia, ele não va-
lorizava e nem percebia o que essas pessoas fa-
ziam por ele. Então ele chegava em sua casa, que 
é repleta de fotos das mulheres que o deixaram, 
comia de novo e dormia.

Um dia, ele acordou e fez as mesmas coisas. En-
tretanto, quando estava chegando à padaria, um 
buraco na calçada o fez cair e bater a cabeça, 
acabou desmaiando. O padeiro e os vizinhos 
correram para socorrê-lo e levá-lo ao hospital.

Quando o homem acordou no hospital, ele se 
sentiu mais só do que nunca. Ele levantou da 
maca e agradeceu os médicos, porém nenhum 
deles sequer olhou para o homem. Ele voltou 
andando para sua casa, passou pela padaria e 
pelos vizinhos com enorme gratidão, mas não 
era recíproco. Parece que eles não o viam. Ele 
continuou a andar, olhou para cima e viu o céu 
escurecendo e as estrelas aparecendo, coisa que 
não fazia.

À medida que ia se aproximando de sua casa, es-
cutava duas mulheres falando. Ao abrir a porta, 
viu sua filha e esposa. Sua filha correu em seus 
braços. Seus olhos se encheram de alegria, ele as 
abraçou. Então sua filha lhe disse:

- Nossa papai, demorou para você vir até a gente.
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O ensino de ciências deve garantir aos es-
tudantes a oportunidade de participar e 
tomar decisões fundamentadas. Ele deve 

se basear não apenas na aquisição de conheci-
mentos científicos (fatos, conceitos e teorias), 
mas no desenvolvimento de habilidades a partir 
da familiarização com os procedimentos científi-
cos, na resolução de problemas, na utilização de 
instrumentos e por fim na aplicação em situa-
ções reais do cotidiano.

Dessa forma, o ensino por in-
vestigação constitui uma abor-
dagem que fomenta o ques-
tionamento, o planejamento, a 
coleta de evidências, as expli-
cações com base nas evidências 
e a comunicação. Usa proces-
sos da investigação científica e conhecimen-
tos científicos, podendo ajudar os estudantes a 
aprender sobre Ciência e a fazer ciência.

Nas sequências didáticas do Consa são planeja-
das atividades que desafiam e provocam o in-
teresse dos estudantes e, consequentemente, a 
construção do conhecimento. Os estudantes do 
9º ano realizaram uma proposta de investigação 
sobre a propagação das ondas sonoras com 
base numa situação-problema. Dessa forma, o 
estudante assumiu o problema para si, aceitando 
o desafio de resolvê-lo, iniciando o processo de 
aprendizagem.

Em seguida, para resolver o de-
safio, os estudantes realizaram 
atividades baseadas nas hipóte-
ses propostas por eles em que  
testaram a propagação do som 
em diferentes meios: ar, bar-
bante, nylon, conduítes, metal. 
Durante essas atividades, os 

estudantes registraram suas observações e ela-
boraram suas hipóteses utilizando seus conhe-
cimentos prévios sem a intervenção direta do 
professor.

Ao final do processo, as concepções espon-
tâneas, elaboradas pelos estudantes durante a 
atividade, foram retomadas com a intenção de 
esclarecer aquelas que não estavam de acordo 
com as explicações científicas. Transformando, 
assim, o senso comum em conhecimento cientí-
fico. *

Luciano Costa e Aline Conte
Professores de Ciências 

O ensino por investigação 
constitui uma abordagem 
que fomenta o questiona-
mento, o planejamento, 

a coleta de evidências, as 
explicações com base nas 

evidências e a comunicação.

O Ensino de Ciências
por Investigação
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Maria Aparecida Ferrari Pessoa was born on August 23th, 1955 in Santo Antônio 
da Platina, Paraná. When she was a kid, she lived in a farm with her five sisters and 
brothers and her mother. There, she could climb trees, make picnics and play in  

the open air. Since her dad died when she was young, Maria and her siblings started to work to 
help paying the bills. Because is that, she left the school with ten years old.

Maria’s first job was as seamstress, and she did that until the day that she moved to São Paulo. 
There, she worked as many things and moreover, she has done volunteer work in a rest home. 
In the place, she earned money by selling clothes wich she sewed and raised funds for the rest 
home. She had always wanted to help older people, but she couldn’t do it when she was young 
because of the money. After that she said: “I felt fulfilled and very happy to know that I was  
helping people, and if they need more help I’ll do it again for sure”.

Nowadays, she is still living in São Paulo with her husband, two daughters and three grandsons. *
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Biografy of
Maria Aparecida Ferrari Pessoa

by Luísa Freire Tanaka – 9B

Nas aulas de Língua Inglesa, os estudantes pesquisaram biografias de pessoas famosas que 
fazem ou fizeram a diferença no mundo. Eles realizaram entrevistas com pessoas, nem tão 
famosas, que fazem a diferença na comunidade em que vivem.

Escolheram colaboradores do Colégio, familiares e amigos que fazem algum trabalho para ajudar o 
próximo e, destas entrevistas foram escritas biografias.

Confira dois exemplos dessa atividade.

Alessandra Batista da C. Franco e Maira Barbosa Portugal
Professoras de Língua Inglesa 

Escrita de biografias
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Marcel Pascotto was born on July 30th, 1986, in the capital of São 
Paulo. Throughout his life, he has helped a lot of people and,  
passionate about it as he is, he won’t stop anytime soon.

He had a happy childhood. He played a lot on the streets with his  
neighbors and cousins. His parents always took care of him with much 
love, even if it involved scolding and punishments. They say that he has 
had a sensitivity with people since he was little.

Even though Marcel graduated in advertising, he has never practiced this 
profession because he has always been involved with NGOs and projects 
to help others.

Marcel started on a project that brought lunch boxes and blankets to 
homeless people. Afterwards, he took part in trips to the needy regions 
of the North and Northeast, helping communities with food and supplies, 
and guaranteeing their access to light and clean water.

He spent some years with an NGO that offered daily support to kids who 
had been abused or had parents who were alcoholic or prisoners. He also 
participated in a project in Mozambique, Africa, where they helped with 
distribution of groceries and construction of houses, besides playing with 
the children. 

Then, Marcel spent almost a year going to the Casa Foundation, giving 
the minor offenders courses and chatting with them. Among with other 
people, he sought the show them that there is another way of living than 
by crime.

According to him, his greatest inspiration on helping the others is Jesus. 
His parents had a great influence on his formation, but who continues to 
inspire him is his faith.

Marcel’s advice to people who want to make a difference in the world is: 
“do the difference in small things and great things will be a consequence. 
The simpler actions and manifestations of love and affection are the most 
powerful.” *

Ensino Fundamental II
9º ano

The Simpler Actions
of Love

by Camila Gerbasi Lino Silva – 9B
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Ensino Fundamental II
Especial Matemática
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Especial Matemática

Aprender matemática...
produzindo textos!

Ler e escrever nas aulas de Matemática ajuda o estudante a integrar os diferentes 
conhecimentos adquiridos em disciplinas específicas, aprimorando a multidisciplinari-
dade que a vida prática exige.

Parece inusitado que os estudantes leiam e 
produzam textos nas aulas de Matemática 
ou de outro Componente Curricular que não 

seja Língua Portuguesa? No Consa os estudantes 
leem e escrevem habitualmente em todas as áre-
as do conhecimento. Acreditamos que, à medida 
que evoluem na produção de textos e na com-
preensão do que leem, desenvolvem a autonomia 
do seu processo de aprendizagem.

A Matemática exige o conhecimento de símbolos, 
termos, representações e regras específicas que 
só serão familiares ao estudante se forem bem ex-
ploradas nas aulas. Do 6º ao 9º ano, temos o obje-
tivo de contribuir para que os estudantes evoluam 
na expressão de ideias e na descrição dos pro-
cessos matemáticos que utilizam, progredindo na 
tradução de relações da linguagem natural para a 
linguagem matemática e vice-versa.

No Ensino Médio, nossa intenção é que os es-
tudantes progridam no rigor com que se ex-
pressam, oralmente e por escrito, na linguagem 
matemática, usando a notação e a simbologia es-
pecífica dos diversos tópicos matemáticos. *

Cristiane Akemi Ishihara - Mestre e Professora 
de Matemática e Orientadora da Área
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Especial Matemática

6º ano Pesquisa e produção de um cartaz para apresentação de um seminário sobre Sistemas 
de Numeração Antigos.

7º ano
Leitura de um capítulo do livro Calvin, o detetive: Crimes e mistérios que só a 
matemática resolve e produção de um relatório sobre a resolução de um caso
investigativo.

8º ano A partir dos registros de um jogo com dados, elaboração de um relato com as
conclusões sobre a probabilidade.

9º ano Após a leitura do livro Seu Dinheiro, Sua Decisão, produção de um folder sobre
aplicações financeiras diversas.

1ª série Como etapa de conclusão do estudo, elaboração de textos de problemas de
trigonometria

2ª série Atividade prática para determinação do volume da pirâmide e elaboração de relatório 
do processo

3ª série Como etapa de conclusão do estudo, criação de uma situação problema de
matemática financeira

Em cada série, por trimestre, são desenvolvidas diversas atividades de 
leitura e produção escrita. Destacamos algumas das propostas realizadas 
neste ano, em cada série, de 6º ano a 3ª série do Ensino Médio:
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Especial Matemática

Estudantes do 6º ano elaborando o material 
para o Seminário sobre Sistemas de Numeração 
Antigos.

Estudantes do 6º ano e sua produção sobre o 
Sistema de Numeração Maia.

Os estudantes aprenderam sobre os sistemas de numeração romano, maia, babilônico e egípcio. 
A proposta tem a intenção de que os estudantes, ao pesquisarem antigos sistemas de numeração, 
compreendam melhor o sistema de numeração que utilizamos, o indo-arábico.

6º ano
Sistemas de Numeração Romano, Maia, Babilônico e Egípcio
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Especial Matemática

Após a leitura de um dos capítulos do livro Calvin, o detetive: Crimes e 
mistérios que só a matemática resolve, os estudantes do 7º ano resol-
veram um caso investigativo a partir de seus conhecimentos matemáti-
cos sobre fração e raciocínio lógico. Após a socialização da resolução, 
os estudantes elaboraram um relatório com o objetivo de expressar e 
organizar as ideias e os argumentos sobre a resolução do caso.

Confira a produção de texto da estudante Giovanna Daúd, do 7º ano E.

7º ano
Resolvendo um Caso Investigativo

Os estudantes realizaram uma atividade prática envol-
vendo o lançamento de 2 dados para concluírem sobre 
chances e possibilidades. A atividade prática gerou uma 
discussão sobre o conceito matemático de probabilidade.

8º ano
Estudo de Probabilidade com Dados
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Vivemos um momento econômico de muitas mu-
danças, seja no Brasil ou ao redor do mundo. Todo 
cidadão precisa estar preparado para elaborar e li-
dar com um planejamento financeiro pessoal, com 
os planos econômicos do governo e com as possi-
bilidades de investimentos disponíveis no mercado.

Nas aulas de Matemática, os estudantes do 9º ano 
leram e discutiram o livro paradidático Seu Dinheiro, 
Sua Decisão, que trata de planejamento financeiro, 
consumo consciente e de economia.

Como etapa final do projeto de Matemática Finan-
ceira, os estudantes receberam a seguinte proposta:

“O futuro chegou! Estamos no ano de 2026 e você 
conseguiu seu primeiro emprego, analista júnior 
de negócios do Banco de Investimento SANCO. 
Como primeiro projeto, você e sua equipe deverão 
desenvolver folders que forneçam informações  
que atraiam novos clientes para as aplicações 
oferecidas pelo Banco.”

Os estudantes pesquisaram sobre as aplicações e, 
seguindo as orientações para elaboração de um 
folder, usaram a imaginação para elaborar ótimos 
textos que superaram as expectativas das professo-
ras.*
 
Como resultado, os estudantes aprenderam sobre 
diversas aplicações financeiras, tais como, poupan-
ça, títulos públicos, LCA, LCI, LF, CDB, CDI, ações, de-
rivativos, debêntures, fundos de investimento, pre-
vidência privada e criptomoedas.

Tânia M. D’Ávila Bozzi e Luciana Rogers
Professoras de Matemática

9º ano
Planejando o Futuro
nas Aulas de Matemática Financeira

* Ao fundo, algumas produções dos estudantes.

Especial Matemática
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Especial Matemática

Para refletir sobre os dados e o 
contexto de aplicação das razões 
trigonométricas, os estudantes da 
1ª série do EM foram desafiados a 
produzirem enunciados de proble-
mas a partir de imagens fornecidas 
pelas professoras.

Na 2ª série, os estudantes, em lugar de so-
mente aplicar fórmulas, vivenciaram uma 
atividade prática com sólidos geométricos. 

Após os experimentos, analisaram os da-
dos e, com a elaboração de um relatório, 
puderam concluir, de forma significativa, 
a relação de proporção entre volumes de 
prismas e pirâmides.

1ª série
Criação de Enunciados

2ª série
Aprendizagem sobre Volume

Enunciado elaborado por José Lucas dos Santos Bermudes e 
Heloisa Fernandes Souza (1ª série A).

Proposta de Atividade
Avião na decolagem deixa o solo com um ângulo constante de 15º.

A 3,8 km da cabeceira da pista existe um morro íngreme.

A companhia aérea Andreza Airlines decola seus aviões 
com 15 graus, em relação ao solo, em velocidade constante. 
Recentemente, a empresa passou a operar em um novo 
aeroporto, no qual após 3,8km há uma montanha. Nesse 
ponto, a aeronave encontra-se a x metros. A partir dos 
dados, sabendo que o seno de 15 graus é igual a 0,25, 
cosseno de 15 graus é igual a 0,26 e a tangente de 15 graus 
é igual a 0,26, determine o valor de x.
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Especial Matemática

Na 3ª série, os estudantes elaboraram enunciados de problemas de matemática  
financeira, atividade que contribuiu para o desenvolvimento da capacidade de refletir  
sobre a sua própria forma de pensar.

3ª série
Criação de Enunciados

Criado por: Victória Busch Lustre – 3ºB

Teria que ter pago uma conta que valia 
R$8000,00 no dia 07/06, porém não consegui 
nesse dia e só paguei dia 30/09. Sabendo que 
com atraso devo pagar uma  multa de 12% 
mais juros diários de 0,8%. Quanto paguei no 
final?

Muito bom! *
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Ensino Médio
1ª série

Os estudantes da 1ª série do Ensino 
Médio foram desafiados a montar um 
jardim dentro de um pote de vidro 

e manter vivos todos os seres que ali foram 
colocados, considerando que a abertura do 
pote aconteceria somente após 30 dias da 
montagem.

De forma investigativa, levantaram hipóteses 
e pesquisaram como seria possível manter os 
organismos vivos, durante esse período, sem 
poder abrir o pote de vidro em nenhum mo-
mento. 

Aplicaram os conhecimentos adquiridos nos 
Componentes Curriculares de Química e Bio-
logia, considerando as características básicas 
do mini ecossistema que seria formado. Ana-
lisaram e estudaram os tipos de substratos 
mais adequados, como aconteceriam os ciclos 
da água, do carbono, oxigênio e nitrogênio, 
nas transformações químicas e no processo 
de decomposição, bem como nos tipos de es-
pécimes animais e vegetais que possivelmente 
poderiam sobreviver a essas condições. *
 
Ana Carolina Sartori - Professora de Biologia

Tabata Rotger - Professora de Química

“Retomando uma observação pedagógica, 
aplicar os conhecimentos adquiridos no 
ambiente escolar em uma atividade práti-
ca, como reproduzir um ambiente com 
características semelhantes às estudadas, 
é diametralmente benéfico ao estudante, 
que compreenderá e assimilará o conteú-
do aprendido com extrema eficácia e de-
senvoltura, que garantirão, futuramente, o 
correto entendimento de conteúdos mais 
complexos.”

José Lucas Bermudes - 1ª série A
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Ensino Médio
1ª série

O projeto “Jardim no Pote”, em uma pers-
pectiva educacional, consiste no en-
trelaçamento de conteúdos da Biologia 

com conceitos químicos, e seu principal objetivo 
é a utilização do que foi assimilado em sala de 
aula em projetos materiais, garantindo, portanto, 
a aplicação do conhecimento, fixando-o e desen-
volvendo-o de forma eficaz e recreativa. Nesse 
contexto, o trabalho em grupo, a responsabili-
dade e o raciocínio foram ferramentas essenciais 
para permitir a montagem de um terrário que 
fosse capaz de sobreviver sem contato com os 
gases atmosféricos, porém abrigando animais e 
plantas que possuem necessidades alimentares, 
fotossintéticas e desempenham um papel funda-
mental na manutenção de um ecossistema.

Analisando os benefícios que o projeto traz aos 
estudantes, um dos mais impactantes, em sua 
evolução social, está no aspecto coletivo da ini-
ciativa. Os trabalhos feitos em conjunto são es-
senciais para a fortificação de relações saudáveis 
que se tornam produtivas quando somadas. 
Outra vantagem, na formação de grupos, pode 
ser determinada na construção de atitudes de 
liderança e posicionamento, que possuem sem-
pre, como base principal, o respeito com todos 
os integrantes, que se traduz na compreensão 
das limitações e facilidades de cada estudante.

Teoria e Prática
Entrelaçadas

por José Lucas Bermudes – 1ª série A

Retomando uma observação pedagógica, apli-
car os conhecimentos adquiridos no ambiente 
escolar em uma atividade prática, como repro-
duzir um ambiente com características seme- 
lhantes às estudadas, é diametralmente benéfico 
ao estudante, que compreenderá e assimilará o 
conteúdo aprendido com extrema eficácia e de-
senvoltura, que garantirão, futuramente, o cor-
reto entendimento de conteúdos mais comple-
xos. Ainda é visível uma evolução na percepção 
do estudante em relação às suas necessidades 
de conhecimentos gerais, pois, eventualmente, 
atributos que foram adquiridos fora do ambiente 
escolar, podem ser benéficos ao trabalho.

Assim sendo, é decisivo promover projetos como 
o “Jardim no Pote” e extremamente proveitoso 
para o educando, pois vai além de desenvolver 
habilidades fundamentais que se limitam ao am-
biente acadêmico, mas que desempenham uma 
substancial função na vida do estudante, pos-
sibilitando que esse alcance seus objetivos da 
melhor maneira possível. *
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Ensino Médio
1ª série

Relato de experiência

No início do 3º trimestre, nós, da 1ª série do Ensino Médio, participamos do 
projeto “Jardim no Pote”, desenvolvido pelas professoras de Química e Bio-
logia para colocarmos em prática alguns conceitos estudados ao longo do 

ano. O objetivo do trabalho era montar um terrário fechado, sem nenhuma circu-
lação de ar com o exterior, e fazer com que a planta suculenta, colocada ali dentro, 
sobrevivesse durante um mês. 

Primeiro, foi realizada uma pesquisa sobre os materiais necessários para montar 
o jardim e a maneira como deveriam ser colocados dentro do pote. Além disso, 
era necessário analisar como cada elemento iria interferir no pequeno ecossistema 
que se formaria, desde como ocorreria o ciclo da água até a filtração do ar, descre-
vendo todos os materiais e procedimentos a serem utilizados em um relatório que 
nos foi entregue, explicando tudo com base nos conceitos estudados.

Na semana seguinte, fomos ao Laboratório de Ciências, onde nos ofereceram re-
cipientes com areia, cascalho de rio, terra e água, bem como o pote de maionese 
onde seriam colocados e a suculenta, mas quaisquer outros materiais deveriam ser 
levados por nós. Ao final da aula, deveríamos entregar o relatório e fechar o pote.

Um mês depois, voltamos ao Laboratório de Ciências para verificar a sobrevivência 
e estado da planta dentro do pote, além de recebermos de volta o relatório para 
ser preenchido com as justificativas dos resultados. 

No geral, o projeto foi uma experiência que deu espaço a algo diferente durante 
as aulas, representando a maneira como aquilo que aprendemos em sala pode, 
sim, ser usado em outros momentos para algo útil, além de ter sido realizado de 
uma maneira divertida, uniu os grupos que o fizeram ao tentarem zelar pela so-
brevivência da planta. Muitos até deram nomes a sua suculenta. No meu grupo, a 
suculenta, que batizamos de Suzzana, sobreviveu. *

Rodrigo Guerreiro Bassi – 1ª série D
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Projetos de Ciência
e o desenvolvimento das Funções Executivas

As Funções Executivas podem 
ser consideradas como um 
conjunto de habilidades que 

permitem a regulação dos pen-
samentos, emoções e ações, de-
sempenham papel fundamental no 
desenvolvimento do aprendizado e 
geram grande impacto no compor-
tamento, controle emocional e até 
mesmo na prosperidade das pes-
soas.

Práticas como planejamento, orga-
nização, gestão do tempo, controle 
emocional, flexibilidade mental, 
persistência nas metas e automoni-
toramento, que fazem parte das 
funções executivas, são as maiores 
responsáveis pelo bom desempenho 
acadêmico, superando até mesmo o 
aspecto cognitivo. Portanto, é fun-
damental proporcionar atividades 
que possibilitem o desenvolvimento 
dessas habilidades nos adolescentes.

Ensino Médio
1ª série

O “Jardim no Pote” foi um projeto elaborado pelas professoras 
Ana Carolina Sartori e Tábata Rotger para os estudantes da 1ª 
série do Ensino Médio, esse proporciona o aperfeiçoamento 
das funções executivas e o aprendizado do conteúdo de Bio-
logia e Química de forma prática, integrada e desafiadora.

Os estudantes foram orientados a planejar e construir um 
terrário contendo plantas, que deveriam permanecer vivas, 
pelo menos um mês, dentro de um recipiente lacrado, ou 
seja, sem entrada de ar.

Para compor o Projeto, cada grupo seguiu os seguintes pas-
sos:
• pesquisar temas de Biologia e de Química relevantes para 
a execução;
• planejar a construção do terrário, levando em consideração 
os aspectos pesquisados;
• executar e monitorar o Projeto; 
• apresentar os resultados e conclusões;
• destacar os aspectos positivos e negativos do programa 
realizado;
• sugerir alterações e soluções.

Todas as etapas do trabalho foram realizadas no Colégio, nos 
Laboratórios de Ciências e de Informática, com orientação 
das professoras e monitoras dos laboratórios. 

Segundo a psicopedagoga Ana Sílvia Figueiral, Coordenado-
ra do Grupo de Estudos de Funções Executivas, “Planejar uma 
tarefa simples ou complexa recruta diferentes habilidades 
executivas. Definido o objetivo, organiza-se um planejamen-
to, relacionando e ordenando os procedimentos necessári-
os. Com as informações mantidas na memória, as ações são 
monitoradas, avaliadas e modificadas, corrigindo-se a rota 
direcionada ao objetivo estabelecido. Saber lidar com dife-
rentes possibilidades, de forma construtiva e adaptativa, re-
quer flexibilidade cognitiva.” Essa capacitação é necessária 
para o êxito em todos os campos da vida, seja pessoal ou 
profissional.

A área de Ciências da Natureza é um terreno fértil para a 
promoção dessas capacidades, propostas como o “Jardim no 
Pote”, dentre várias outras, realizadas desde a Educação In-
fantil ao Ensino Médio. Motivam os estudantes a desenvolve-
rem esses talentos que favorecem o desempenho acadêmi-
co, serão ainda mais úteis, muito além dos muros da escola, 
durante toda a vida. *
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Tábata Rotger
Professora de Química e Mestre em Ciências 
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Ensino Médio
1ª série

É notório que vivemos uma grande crise hídri-
ca, tendo em vista que a água é fundamen-
tal para a vida, temos pela frente o enorme 

desafio de criar uma nova cultura de utilização 
desse recurso de forma a limitar sua degradação 
e garantir o acesso desse bem a todos os habi-
tantes do nosso planeta.

A água sempre foi motivo de disputas entre os 
seres vivos, inclusive entre os seres humanos, 
motivando confrontos entre povos, desde tem-
pos remotos, segundo Peter H. Gleick e Matthew 
Herberger que analisaram dados do Pacific Insti-
tute sobre recursos hídricos, houve um aumento 
das contendas envolvendo água e violência nos 
últimos anos.

O êxito de uma civilização sempre esteve vincu-
lado à forma que seu povo faz a gestão de seus 
recursos hídricos, por isso é fundamental que os 
jovens aprendam sobre esse recurso e sejam es-
timulados a discutir e repensar a forma que o uti-
lizamos. Diante dessa necessidade, foi elaborado 

“Louvado sejas,
meu Senhor,

Pela irmã Água,
Que é mui útil e humilde

E preciosa e casta”
São Francisco de Assis

o projeto “Como escolher a melhor 
água para beber?” que foi aplicado 
durante as aulas de química para 
os estudantes da primeira série 
do Ensino Médio.

Para compor o projeto, cada grupo trilhou os 
seguintes passos:
• leitura de textos e reportagens sobre diferentes 
tipos de água potável (água de torneira, água 
mineral, água filtrada por filtro de barro);
• análise de comerciais de água mineral;
• análise química de amostras de 5 tipos de água;
• degustação de 4 tipos de água;
• observação ao microscópio de amostras de 
água contaminada;
• discussão dos dados coletados;
• elaboração  de um texto dissertativo explican-
do como escolher a melhor água para beber;
• criação  de um conto distópico sobre o tema 
água.

Durante o desenvolvimento da proposta, os es-
tudantes pesquisaram os aspectos químicos, fi-
nanceiros, éticos, ecológicos e de saúde envolvi-
dos nesse tema, trabalharam nos laboratórios 
de ciências e de informática, e tiveram oportuni-
dades de desenvolver habilidades relacionadas 
ao processo de investigação científica, e funções 
executivas. Ao final do processo, criaram com-
petências que permitem a tomada de decisões 
conscientes e autônomas quanto a melhor for-
ma de utilizar, com sabedoria, esse bem tão pre-
cioso que é a água. *

Tábata Rotger
Professora de Química e Mestre em Ciências 

Projeto
Como escolher o melhor tipo
de água para beber?
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Ensino Médio
1ª série

Em um mundo dominado por líderes dos oito conti-
nentes, cinco amigos estavam tentando resolver o 
problema da poluição da substância química mais 

importante para a vida, a água. Jason, um militar, Robert, 
um cientista, Katherine, o grande amor de Jason, George, 
o biólogo, Jeremy, o historiador, vivem no Canadá, no ano 
de 2142, um dos países de maior índice de poluição na água 
do planeta e onde esta só pode ser ingerida por garrafinhas. O 
sonho dos amigos era de ter um mundo em que a água doce fosse 
potável e a água salgada limpa.
 
Tudo começou quando Jason contou a seus amigos sobre sua von-
tade de voltar a ver a mistura cristalina (H²O) limpa e potável e disse 
que precisava de ajuda. Os amigos decidiram ajudar e, por meio da 
alteração da composição das moléculas e átomos da água, Robert 
conseguiu transformar a água contaminada em uma substância pura, 
porém, não foi nada fácil, pois o governo não poderia saber da ação 
dos amigos, já que lucravam com a venda das garrafinhas.

Durante dez anos, os amigos estudaram para conseguir encontrar 
algo que eliminasse as substâncias insalubres ao homem e tornasse 
a água doce e potável, até que encontraram essa substância, que 
era uma espécie de pó, e ela seria colocada dentro de uma pequena 
pílula. Porém, de alguma forma, o governo soube da ação de Jason e 
seus amigos, e acabaram todos presos, exceto por George, que não 
estava presente no dia que os policiais atacaram o laboratório. En-
tretanto, os amigos só haviam feito duas amostras da pílula. George 
não sabia o que fazer e então lembrou que havia anotado a fórmula 
química da pílula. Já com suas anotações em mãos, fez milhares de 
pílulas. Com isso, começou a vendê-las para a população e a fazer 
amizades com pessoas importantes que pudessem ajudá-lo a der-
rubar o governo e salvar seus amigos.

Depois de cinco anos, George atingiu seus objetivos. E então, todos 
juntos, fizeram um projeto para exportar a pílula para todo o mun-
do e evitar que mais pessoas morressem por falta de água. Assim 
George, Jason, Robert, Jeremy e Katherine salvaram o mundo e ainda 
fundaram diversas ONG´s e plataformas para uma maior consciência 
da água. *

CONTO DISTÓPICO SOBRE A ÁGUA
Em busca da água perfeita
por Ana Beatriz Fontes e Victória Hefler – 1ª série D
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Ensino Médio
2ª série

Os estudantes da 2ª série trabalharam um assunto 
bastante delicado e complexo nas aulas de Língua 
Inglesa: a questão do indígena no Brasil. Como, 

desde a época da ditadura militar no país, foram expulsos 
e sofreram genocídio e extermínio cultural em nosso país.

Os estudantes desenvolveram uma dissertação argumen-
tativa (modelo ENEM) para pensar medidas de interven-
ção que possam apontar caminhos para a situação desses 
povos nativos.

Vejam dois bons exemplos de texto que surgiram.

Alessandra Batista da C. Franco e Maira Barbosa Portugal
Professoras de Língua Inglesa 

The alternatives and mechanisms
to keep the survival of indigenous people in Brazil
Leandro Queiroz – 2A
 
Since the start of the Brazilian history at 1500, indigenous 
peoples inhabit this territory, mainly amazonic forest, but in 
the 70´s, during the dictatorship, they were expelled from 
their habitat because of intense agricultural expansion 
and constant changes on the laws that usually favors the  
agricultural business. Nowadays, the minimum that the 
government can do is give back the indigenous areas lost 
over time as an apology.

The indigenous peoples have 20,5% of the amazonic ter-
ritory, according to FUNAI, however, this area is subject to 
invasion by farmers. In the most part of the cases, judicial 
action is necessary, as the case happened in Pará in 2008, 
in which the judge Carlos Henrique Haddad ruled that 
the Ibama would combat burnings and deforestation in  
indigenous land.

The Indians in Brazil add 896,9 thousand people, according 
to IBGE 2010 statistics, a growth of 205% of this population 
since 1991, being that 64% lives in rural area and suffer 
from the evil of farmers who throws fire in their villages. 
That is, the indigenous population is increasing and their 
territory is decreasing.

Therefore, to control this situation, the government in part-
nership with FUNAI have to reorganize the Amazonian ter-
ritory belonging to the Indians, on account of all the expul-
sion and massacre that occurred with the Indians.
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Ensino Médio
2ª série

The alternatives and mechanisms
to keep the survival of indigenous people in Brazil
Mariana Kehdi – 2A

The Brazilian Indians are people that already inhabited 
Brazil thousands of years before the colonization of the 
Portuguese. They play an important part in Brazilian his-
tory and culture. Therefore, it is sad to think they have 
been persecuted since the 1.500’s.

Many believe that violence, hatred and prejudice against 
the Indians is something that belonged only to the colo-
nial period. However, these customs are maintained until 
today by our society. Over the last years, Indians have 
been exiled from their land, murdered, sexually abused 
and more. Even though all these problems are very fre-
quent, there is still no official law that protects the in-
dian territory. There have been a couple discussions, but 
nothing was established.

According to the Indigenous Missionary Council, 891 in-
digenous were murdered in the past 13 years in Brazil. 
“The fragility of these data hampers a clear perception of 
the authorship of homicides had background for the land 
dispute or, in that sense, if they are a consequence of the 
fact that the indigenous people are not living in their tra-
ditional territories”, mentions a part of the report. So, it is 
clear to say that most of the problem is connected to the 
poorly made demarcation of the Indian territory.

It is important for the people to see these issues are very 
real and to start taking action to solve them. Even though 
that are ONG’s that have been trying their best (like ANAI, 
CIMI and CTI), it is necessary to take political action.

The Brazilian government needs to guarantee human 
rights for the Indians, by creating laws that provides jus-
tice and safety. For example, crimes committed against 
Indians (such as rape and murderer) have to be judged in 
the same way. *
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Nas aulas do componente curricular 
Literatura e Linguagem Cinematográ-
fica - LLC, os estudantes da 2ª série do 

Ensino Médio do Consa aprendem literatura 
em diálogo com obras clássicas e contem-
porâneas do cinema.  O enfoque do primeiro 
trimestre foi o movimento artístico Barroco: 
seu contexto histórico e suas obras mais em-
blemáticas. Após serem expostos ao tema, 
por meio de textos literários, pinturas, ima-
gens de igrejas e esculturas, filmes, e ativi-
dades escritas, os estudantes tiveram como 
desafio produzir um breve vídeo em um pro-
jeto chamado Pintura Viva.

Nos vídeos produzidos, eles colocaram em 
movimento pinturas barrocas de Caravag-
gio, Rembrandt, Vermeer, dentre outros, 
e chegaram ao fim em imagens inspiradas 
nas pinturas de referência, utilizando vários 
aspectos fílmicos: trilha sonora, iluminação, 
cenário, maquiagem, interpretação... Como 
se pode notar nos frames impressos a seguir, 
não faltou empenho e os estudantes con-
seguiram realizar trabalhos muito sensíveis e 
inspiradores. *

Professor Mestre Rafael Masotti 
Professor de Artes, Teatro e Inglês

Rapaz com cesto de frutas
(reprodução do filme).

c. 1563. Caravaggio
Estudante: Vinicius Oliveira da Cunha 

Moça com brinco de pérolas. 1665. Vermeer.
Estudante: Catarina Florencio Gopfert Pinto

Making of: Davi com a cabeça de Golias. c. 1605.  
Caravaggio. Estudantes: Fabiana P. Francisco

e João Vitor S. Candido 

Ensino Médio
2ª série

Com o projeto Pintura Viva, os estudantes 
fazem releitura de Arte Barroca.
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The Lost Hero
by Ana Luisa Franco Bruno – 3B

Percy Jackson’s series are famous among juve-
nile literature – all kids and teens heard, at least, 
something about it. Thanks to the huge im-
pact the saga has had, the author, Rick Riordan,  
published a new series of books: the Heroes of 
Olympus. 

The Lost Hero, the first book of the saga, released 
in the USA in 2010 by Disney Hyperion, is a spin-
off of the Percy Jackson world, where the reader 
will find some of the old things mixed with new 
heroes and adventures.

This first book focus in three main characters: 
Jason Grace, Piper McLean and Leo Valdez, who 
discover they are Demigods (part God and part 
human), as they are presented to the Half-Blood 
Camp – a camp where Demigods train and spend 
their summer. 

Meanwhile, an old hero is missing, Percy Jack-
son. The Poseidon’s son loses his memory and 
appears in a camp: The Camp Jupiter, another 
place for Demigods, but the roman ones. 

The book has a great story, once the point of 
view changes through the chapters, where the 
readers can understand and feel closer to each 
character. Reading this story also brings with it 
great learning about History of Greek and Ro-
man mythologies and civilizations.

If you are a fan of His-
tory and fiction, you 
will certainly enjoy 
this incredible five star 
world Rick Riordan has 
invented.

Ensino Médio
3ª série

Resenha de contos em Língua Inglesa

Os estudantes da 3ª série do EM analisaram contos autênticos em Língua Inglesa, desenvol-
veram habilidades de leitura, além de ampliarem o repertório linguístico. Como conclusão 
desse processo, elaboraram suas resenhas baseadas em pesquisas e impressões sobre os 

textos lidos em aula, como nos exemplos que seguem.
Alessandra Batista da C. Franco e Karina da Silva Moura

Professoras de Língua Inglesa

A great story in a small town
by Henrique Feola – 3B

Few Brazilian novel writers can be considered 
classic makers, and in this category of literature 
geniuses Erico Veríssimo stands out as my fa-
vorite one, especially his book “Um certo capitão 
Rodrigo”, which is the second statement of his 
series “O tempo e o vento”.

In the book, published firstly in 1949, the story 
starts with Rodrigo, an expert soldier of the Bra-
zilian front in the second half of the 19th century, 
that arrives in a small village of the state of Rio 
Grande do Sul named Santa Fé as an outsider 
who, firstly, is not well seen.

By being direct, not very careful and extremely 
brute he spends the whole duration of the book 
managing his relation with the whole village and 
his wife, which is the granddaughter of the pro-
tagonist of the first statement of the series “Ana 
Terra” and this problem of management brings a 
lot of episodes of the book together.

Erico Veríssimo’s ability to create scenarios and 
characters is outstanding and involves the reader 
in a way that manipulates your feelings exactly 
how the author wants it. And the best part, espe-
cially for lazy readers, is the length of it, because 
it’s actually not big and can be read quite easily.

The final verdict is highly recommendable, an  
excellent book with an amazing plot and  
interesting characters. It gets a final rating of five 
out of five stars. *
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É papel da escola favorecer o desenvolvimento de mui-
tas habilidades a fim de que os estudantes mobilizem seus  
conhecimentos, nas diferentes áreas do saber, para resolver as  

demandas da vida em uma sociedade letrada.

Mas, o que priorizar na seleção de conteúdos, em cada área do 
conhecimento, auxiliando no desenvolvimento dessas habilidades 
em nossos estudantes? Como promover, nesse contexto escolar, a 
articulação das diferentes áreas do saber?

No Consa, um dos muitos caminhos que trilhamos com nossos  
estudantes é o da leitura e da escrita, consideradas conteúdos  
essenciais. Por isso, nossa proposta pedagógica engloba a leitura 
e a produção textual em todas as áreas do conhecimento, desde 
o 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, 
momento em que as habilidades desenvolvidas ao longo de toda 
a sua formação educacional adquire um peso significativo para o 
ingresso em renomadas universidades públicas e particulares.

Um exemplo dessa proposta de articulação entre as áreas (de 
Linguagens e Códigos com as de Ciências Humanas, Ciências da 
Natureza e Matemática) é o trabalho com produção textual que 
realizamos no Ensino Médio, tendo o foco no texto dissertativo-
argumentativo. Enquanto língua portuguesa trabalha a estrutura e 
a linguagem dessa redação escolar, ensinando o estudante a refle-
tir e argumentar, os demais componentes favorecem a construção 
de repertório sobre os mais variados temas.

Especificamente em Língua Portuguesa, evidenciamos um traba-
lho progressivo, durante as três séries do Ensino Médio:

• Na 1ª série, damos ênfase ao desenvolvimento das competências 
1 e 4 da matriz curricular do ENEM, com foco na modalidade pa-
drão da Língua Portuguesa e na coesão textual.
• Na 2ª série, priorizamos as competências 2 e 3, com foco na ade-
quação à estrutura do modelo dissertativo-argumentativo, no tema 
e na construção de argumentos bem desenvolvidos e organizados.
• Na 3ª série, privilegiamos o trabalho com a competência 5, que 
pressupõe a construção de uma proposta de intervenção social 
que respeite os Direitos Humanos.

Essa proposta articulada tem alcançado resultados expressivos, so-
bretudo, na redação do ENEM, o que nos faz acreditar que estamos 
trilhando caminhos acertados, nos quais continuaremos investindo 
nossos esforços. *

Professora Mestre Fernanda Alvarenga Teles – História Crítica da Arte e 
da Literatura e de Mídia e suas Tecnologias 

Professora Doutora Eliane Aguiar – Orientadora da Área de Linguagens

Ensino Médio

O Trabalho de Produção Textual no Ensino Médio
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Os jovens do Ensino Médio do Consa, preo-
cupados com o cenário político nacional, 
se organizaram com os professores de 

Ciências Humanas e preparam o debate sobre os 
projetos de governo dos candidatos à presidên-
cia da República Brasileira.

O interesse pelo tema partiu dos estudantes, mo-
tivados pelos temas transversais que norteiam 
os diversos componentes curriculares do Ensino 
Médio e, estimulados pelos conteúdos significa-
tivos desenvolvidos nas aulas, procuram aplicar 
o que aprendem no cotidiano, conceitos fun-
damentais para fazer a leitura do Brasil em seus 
diferentes aspectos: políticos, culturais e sociais.

Dessa maneira, vivendo em um ambiente que 
favorece a reflexão, a análise e a ação, os es-
tudantes, com a ajuda dos professores de Ciências 
Humanas, se organizaram em diferentes grupos. 
Cada grupo ficou responsável pelo estudo dos 
candidatos à presidência 
da República Brasileira. 
Definidos os grupos e os 
candidatos, os estudantes 
prepararam as regras do 
debate, estabelecendo 
três blocos de interven-
ções: no bloca A os es-
tudantes expunham as 
propostas dos candidatos, 
no bloco B os estudantes 
faziam perguntas aos 
representantes dos ou- 
tros candidatos, no bloco C os estudantes res-
pondiam questões da plateia presente.

Os jovens, com argumentos consistentes, 
questões bem formuladas, respostas precisas, 
realizaram um debate que foi uma verdadeira 
aula de cidadania, devido à educação, interesse, 
respeito e participação, como podemos destacar 
no relato do estudante Leandro Queiroz Andrade 
Neto, da 2ª série A do Ensino Médio:

“Tendo em vista o cenário de polarização do 
Brasil, em que a população se dividiu em dois 
extremos, cada vez mais os adolescentes estão 

Ensino Médio

ELEIÇÕES 2018
UMA PRÁTICA CIDADÃ NO CONSA

se interessando por política e debatendo entre 
si tal assunto. Diante desse contexto, após um 
período de organização e pesquisa, no dia 2 de 
outubro de 2018, cinco dias antes das eleições, 
foi realizado um debate, envolvendo grupos de 
dois a seis estudantes que defendiam as propos-
tas dos candidatos à Presidência do país. O mo-
mento histórico aconteceu após o período de 
aula e, mesmo não sendo uma atividade avalia-
tiva, contou com a presença da maior parte dos 
estudantes do Ensino Médio e do 9º ano, o que 

prova a popularidade do 
tema discutido e a im-
portância dada a ele pela 
geração que, no futuro, 
terá de arcar com as 
consequências geradas 
pelas decisões políticas 
tomadas no presente.”

Para finalizar o pro-
jeto, os estudantes 
participaram de uma 
vivência cidadã, na 

qual votaram em uma simulação de eleição 
para governador e presidente. Uma experiên-
cia democrática que levarão como legado em 
suas vidas, são jovens fazendo suas reflexões, 
escolhas, são estudantes preocupados com a 
construção de um país que, em breve, oxalá, 
possamos nos orgulhar. *

Ody Furtado – Professor de História, Filosofia,
Sociologia e Ensino Religioso;

Aparecida Tozetto – Coordenadora da área de Ciências 
Humanas e Professora de História e Sociologia;

Fátima Regina Lopez – Coordenadora do Ensino Médio;
Leandro Queiroz Andrade Neto – Estudante da 2ª série 

do Ensino Médio

Estudante durante debate sobre as eleições.
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Em 28 de outubro de 2018, todos nós, bra-
sileiros, fomos às urnas escolher nossos 
representantes para o poder legislativo e 

executivo federal e estadual, fomos exercitar a 
cidadania, fomos à “festa da democracia”. Pas-
sados os dias de eleições, voltamos novamente 
para nossos afazeres e nos fechamos no nosso 
universo individualizado.

Precisamos lembrar que, exercitar a cidada-
nia não se restringe aos segundos que passa-
mos atrás das urnas eletrônicas ou aos dias de 
eleições. Ser cidadão é se comprometer não ape-
nas com o próprio bem-
estar, mas com o de todos 
os brasileiros. Precisamos 
cobrar dos que foram elei-
tos medidas que garantam 
o pleno emprego, que ga-
rantam trabalho para mi-
lhões de pessoas que estão 
desempregadas, marginali-
zadas por um sistema que 
centraliza riqueza e condena milhares à miséria. 

Precisamos cobrar de nossos políticos um mode-
lo de desenvolvimento econômico que preserve 
o meio ambiente, que cuide da casa que habi-
tamos, um modelo que não condene as futuras 
gerações a morte pela destruição da natureza e 
o esgotamento dos recursos naturais.

Exercício da
Cidadania

Precisamos, como cidadãos, exigir que as mino-
rias sejam respeitadas, que as reservas indígenas 
e a riqueza de suas culturas sejam preservadas, 
que o trabalhador do campo tenha acesso à 
terra, que as pessoas consumam alimentos sau-
dáveis, precisamos cobrar de nossos políticos 
que a violência seja combatida com o rigor da 
lei, mas, principalmente, com educação e saúde 
de qualidade.

Viver a democracia é garantir que todos tenham 
acesso aos bens materiais e culturais produzidos 
pela humanidade. Que todas as pessoas sejam 

respeitadas em suas dife-
renças. Que o diálogo pros-
pere, não a tirania, a into-
lerância.

Por isso, neste dia 15 de 
novembro, feriado nacio-
nal, data comemorativa da 
Proclamação da República 
Brasileira, vamos recordar 

as palavras do Papa Francisco: “Envolver-se na 
política é uma obrigação para o cristão. Nós cris-
tãos não podemos nos fazer de Pilatos e lavar as 
mãos (...)!”. *

Ody Furtado Goncalves
Professor de História, Filosofia, Sociologia e 

Ensino Religioso

Precisamos lembrar que, exercitar
a cidadania não se restringe aos  

segundos que passamos atrás das 
urnas eletrônicas ou aos dias de 

eleições. Ser cidadão é se
comprometer não apenas com o 
próprio bem-estar, mas com o de 

todos os brasileiros.

Ensino Médio



99REVISTA DO CONSA 2019

É como diz o Hino de Proclamação da República:

“Somos todos iguais! Ao futuro
Saberemos, unidos, levar

Nosso augusto estandarte que, puro,
Brilha, avante, da Pátria no altar !

Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós,

Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz”

No dia 15 de Novembro comemoramos
a Proclamação da República Brasileira.

Ensino Médio

Passamos por inúmeros eventos históricos e temos que ter a certeza de que há muito ainda 
a caminhar: nossa República é jovem e, por isso mesmo, se encontra com forças para fazer 
do Brasil tudo o que os brasileiros desejam - um lugar sempre melhor para viver! *

Lais Alves Sanchez
Professora Mestre em História

PROCLAMAÇÃO
DA REPÚBLICA

São 129 anos de História em que a ideia da 
República (do original romano Res Publica 
que apresenta a ideia de coisa pública, de 

governo de todos para todos) está instalada no 
Brasil.

A jovem nação republicana brasileira caminha 
para fazer valer o que o ideal traz: um governo 
de todos, para todos, no qual os cidadãos têm, 
em seus representantes no governo, a confiança 
e a cobrança de que as decisões serão tomadas 
de forma consciente e para a melhoria da vida 
do povo.

Comemoramos um percurso histórico que nos 
traz os valores de igualdade, de respeito às 
tradições, de melhoria e ampliação das noções 
de direitos humanos. 

São 129 anos em que muitas coisas aconteceram: 
o Estado se transformou em laico, proporcionan-
do respeito e direitos às mais diversas tradições 
religiosas; as mulheres conquistaram o direito ao 
voto e a participação política de forma ampla; 
o voto virou secreto garantindo nossas escolhas 
individuais; construímos a nossa capital em Bra-
sília, passamos por um momento de exceção, no 
qual nossos direitos políticos foram cerceados, 
mas a democracia brasileira resistiu e superou, 
vivendo então o período das Diretas Já, que nos 
trouxe, para a República atual, onde todos nós 
desfrutamos dos direitos consolidados na Cons-
tituição de 1988. 
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Ensino Médio

Estudantes do Consa
farão Iniciação Científica Júnior
na Faculdade de Medicina da Unifesp

A partir deste ano de 2018, o Colégio Fran-
ciscano Nossa Senhora Aparecida-Consa, 
através da área de Ciências da Natureza, 

estabelece uma colaboração que será uma opor-
tunidade ímpar na vida de nossos jovens quanto 
à sua formação e experiência intelectual. Trata-se 
de uma recém inaugurada parceria com o setor 
de Pesquisas Científicas da Faculdade de Medici-
na da Escola Paulista de Medicina, pertencente à 
Universidade Federal de São Paulo, Unifesp.

Inicialmente, estabelecemos vínculo com labo-
ratórios que investigam a fertilização masculina 
junto ao seu responsável, o Prof. Dr. Ricardo Ber-
tolla que também é o Coordenador do Programa 
de Pós-graduação da disciplina de Urologia da 
Unifesp, todavia, em breve teremos laboratórios 
de outras áreas da Medicina abrindo suas portas 
para nossos estudantes. Nossa expectativa é de 
que, em 2019, outras áreas de pesquisa, que não 
só das biológicas, firmem parcerias com o Consa 
nessa mesma perspectiva.

Nos laboratórios de pesquisa em fertilização 
masculina há toda a infraestrutura necessária 
para a realização de pesquisa de ponta com 
expertise internacional para produzir conheci-
mentos acerca da sua linha de pesquisa. Nesse 
sentido, juntamente com o Projeto Jovem Cien-
tista do Consa, que desde 2016 vem permitindo 
aos estudantes darem seus primeiros passos no 
mundo de um pesquisador em ciências, inicia-se 
agora a oportunidade de uma vivência do fazer 
científico dentro de uma renomada Universidade 
pesquisando junto à cientistas profissionais.

O Consa, então, abre caminhos para os es-
tudantes facilitando o acesso a um mundo fan-
tástico, que é o da ciência profissional. Não se 
trata de um curso extracurricular do Consa, mas 
de um incentivo para que a ciência brasileira for-
taleça-se e inspire jovens o quanto antes a fazer 
parte de um grupo de mentes importantes para 
o desenvolvimento do país.  

Em breve teremos laboratórios 
de outras áreas da Medicina 

abrindo suas portas para
nossos estudantes.

Nossa expectativa é de que, 
em 2019, outras áreas

de pesquisa, que não só das 
biológicas, firmem parcerias 
com o Consa nessa mesma 

perspectiva.

Gabriel Borelli Afonso, da 2ª série B, analisa lâminas  
junto com o Profº. Dr. Ricardo Bertolla, no Laboratório da 
Unifesp.
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Os participantes desse projeto de iniciação científica júnior 
serão acompanhados e orientados por professores e por pes-
quisadores dos laboratórios de Urologia da pós-graduação da 
Unifesp. Durante o tempo em que frequentarem os laboratóri-
os, esses jovens pesquisadores farão análise, investigação e dis-
cussão de dados de pesquisas já em andamento ou de outras 
que poderão ser propostas na área de fertilização masculina. O 
objetivo central será sempre o de produzir saber e tecnologia 
para solução de problemas de milhares de homens que são afe-
tados por diferentes tipos de infertilidade.

Os laboratórios contam com todos os equipamentos necessári-
os, além de possuírem protocolos de pesquisa específicos que 
garantem a segurança individual dos pesquisadores e, portanto, 
dos estudantes que optarem e tiverem a anuência de seus res-
ponsáveis para desenvolver pesquisa.

Essa parceria, que a área de Ciências da Natureza do Consa 
estabelece com a pós-graduação em Urologia, trará ganhos 
acadêmicos que estudantes, geralmente, só conseguem quando 
ingressam em um curso superior e estão já no segundo ano 
da faculdade, período em que a maioria dos estágios em labo-
ratórios são ofertados. Quando ingressarem em seus cursos su-
periores, já terão passado pela experiência de um laboratório 
científico, com um currículo bastante privilegiado. Dessa manei-
ra, os estudantes do Consa saem na dianteira, mais uma vez. *

Professor Mestre Bruno Garcia Stranghetti
Professor de Biologia

Orientador da Área de Ciências da Natureza
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Ensino Médio
Vestibular & Carreira
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Ensino Médio
Vestibular & Carreira

O Consa apresenta uma proposta de 
trabalho diferenciada no Ensino 
Médio, na qual o estudante é in-

centivado a ser o protagonista do seu pro-
cesso de aprendizagem, ele constrói o seu 
conhecimento desenvolvendo habilidades 
cognitivas e emocionais que possibilitam 
a ampliação dos horizontes reflexivos so-
bre o papel da representação e liderança 
frente às possibilidades e necessidades que 
a vida adulta demandará, preparando-se, 
não só para os vestibulares de excelência, 
como para a construção de uma comuni-
dade mais justa e solidária, aptos a vencer 
os desafios propostos pela sociedade. *

Fátima Regina Tavares Carneiro Lopez
Coordenadora do Ensino Médio

Preparação para os vestibulares
e para a escolha da carreira

Participar de palestras e de eventos que as facul-
dades oferecem, abre as portas para a vida univer-
sitária e é algo muito bom para os estudantes pois, 
amplia o conhecimento sobre o que fazer no futuro 
tão próximo.

O Mackenzie Day, por exemplo, foi um evento no 
qual a Universidade Presbiteriana Mackenzie abriu 
suas portas e promoveu diversas oficinas para auxi-
liar os estudantes a tirarem suas dúvidas em relação 
aos cursos que gostariam de fazer, permitindo assim 
que o estudante do Ensino Médio pudesse vivenciar 
um dia como universitário. Pudemos inclusive viven-
ciar um pouco do que é estar em um laboratório 
com equipamentos complexos e modernos, conhe-
cer a qualidade da faculdade para ter mais clareza 
em relação a escolha que faremos.

De maneira geral, os eventos e palestras têm sido 
muito esclarecedores, e nos mostram novas oportu-
nidades de carreira, respondendo as nossas pergun-
tas sobre os cursos.

Isabella Pessoto Ceroni – 2ª série C
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No Ensino Médio, os estudantes do Consa 
contam com uma sólida preparação para 
o ENEM e para os exames vestibulares. O 

Colégio oferece diferentes ferramentas para que 
os jovens se preparem com qualidade para al-
cançar resultados de excelência.

Ao logo do curso são aplicados Simulados com 
o objetivo de oferecer uma ferramenta de ava-
liação e acompanhamento do desempenho do 
Ensino Médio. Os Simulados favorecem aos es-
tudantes desenvolverem a habilidade de admi-
nistrar o tempo de realização de provas de longa 
duração, priorizar os componentes nos quais têm 
maior facilidade e controlar a ansiedade. Após a 
realização dos simulados, os professores traba-
lham com as turmas a devolutiva das questões, 
auxiliando os jovens a perceberem quais são seus 
pontos fortes e fracos e assim cada um pode re-
definir metas e estratégias para ter sucesso nos 
exames preparatórios para o ingresso ao Ensino 
Superior.

Produções textuais acontecem em todas as 
séries do segmento e em todas as áreas do  
conhecimento, possibilitando a construção gra-
dativa da habilidade de expressar-se por meio 
da linguagem escrita.

Ensino Médio
Vestibular & Carreira

Preparação para os
Vestibulares

Na 3ª série do Ensino Médio, os estudantes con-
tam com um componente exclusivo para a pre-
paração dos estudantes, as aulas de Linguagens, 
Técnicas e Estratégias de Estudo - LTE. Semanal-
mente, os professores preparam os estudantes 
para enfrentarem, com maior segurança, os pro-
cessos seletivos dos principais vestibulares e do 
ENEM, capacitando-os a reconhecer e a desen-
volver habilidades exigidas por diferentes pro-
vas, tanto as de múltipla escolha, quanto as dis-
cursivas.

O estudante que protagoniza suas ações e co-
nhecimentos será capaz de agir com flexibili-
dade, terá maior capacidade de adaptação, de-
senvolverá seu raciocínio lógico e habilidades de 
análise, síntese, prospecção, leitura, além de con-
quistar maior agilidade na tomada de decisões 
e desenvolvimento de liderança, autonomia, 
espírito crítico e colaborativo, melhorando não 
só seu desempenho acadêmico, como também 
contribuindo de maneira eficiente na formação 
do cidadão. *

Fátima Regina Tavares Carneiro Lopez
Coordenadora do Ensino Médio

Durante o Ensino Médio, nós, estudantes do Consa, reali-
zamos diversos simulados em preparação para os exames 
vestibulares. As provas são realizadas trimestralmente e têm 
duração de cinco horas, sendo compostas por uma parte de 
questões objetivas e uma redação do gênero dissertativo- 
argumentativo, exatamente como são estruturados os 
exames oficiais.

Ao fazer esses testes, os estudantes aprendem a adminis-
trar o tempo para responder cada questão, a analisar enun-
ciados de modo mais eficiente e a produzir textos cada vez 
melhores.

Assim, nós estudantes, teremos mais facilidade em realizar os 
exames oficiais e consequentemente teremos mais chances 
de entrar em boas universidades que nos levarão a um futuro 
repleto de conquistas. 

Valentina Guida – 1ª série B
Rodrigo Guerreiro – 1ª série D
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Ao longo do Ensino Médio, os estudantes têm 
visitado instituições universitárias com o intui-
to de conhecer as faculdades e seus cursos.

Junto com os colegas e sob a supervisão da 
Coordenação, formamos grupos de acordo 
com as carreiras que nos interessam e partici-
pamos de simulações das aulas que são dadas 
nas universidades. Ao término das simulações 
nos reencontramos e conversamos sobre a 
experiência.

Ao nosso ver, os cursos visitados representa-
ram muito bem nossas escolhas. Conhecer a 
estrutura das faculdades é incrível, ter conta-
to com professores universitários excelentes 
e especializados nos motiva, conversar com 
os alunos da graduação pode ampliar nos-
sos horizontes em relação a que curso fazer 
e em qual faculdade prestar vestibular. To-
dos os estudantes que participam das visitas 
aparentaram sair satisfeitos e realizados após 
participar das aulas simuladas dos seus cursos 
de interesse.

Dado o exposto, podemos considerar que visi-
tas desse tipo auxiliam muito o estudante do 
Ensino Médio, principalmente das 2ª e 3ª sé-
ries, a expandir suas perspectivas em relação 
a cursos e faculdades, aumentando assim sua 
segurança na hora da escolha.

Laura Rigoni – 2ª série C 

Ensino Médio
Vestibular & Carreira

A adolescência é uma fase da vida em que o 
jovem está definindo sua identidade, é um 
período marcado por uma série de dúvi-

das e é bastante comum os adolescentes enfren-
tarem angústias e incertezas quando o assunto é 
a escolha da carreira.

Definir qual a profissão pretende seguir é uma 
decisão muito importante na vida dos estudantes 
e demanda tranquilidade, tempo e maturidade, 
por isso, no Consa, a orientação para a escolha 
do curso universitário é realizada de forma pro-
cessual e gradativa.

Ao longo do Ensino Médio as turmas partici-
pam de palestras, visitas monitoradas às Uni-
versidades, realizam atividades e discussões que 
visam promover o autoconhecimento, a partir 
da análise das variáveis envolvidas na escolha 
da carreira profissional e têm a oportunidade de 
conhecer o perfil de várias profissões.

O Colégio traz ex-alunos e profissionais de di-
versas áreas para ministrar palestras e conversar 
com os jovens sobre o perfil de cada profissão, 
mercado de trabalho, colaborando na decisão da 
escolha da carreira profissional.

Outra importante ação organizada pela escola 
é o programa de visitação a diferentes Universi-
dades e Feiras de Profissões que tem como ob-
jetivo aproximar o estudante da experiência uni-
versitária. Ao sair do Colégio para conhecer um 
novo ambiente, é possível analisar sua infraes-
trutura, dialogar com professores e orientadores, 
participar de oficinas de escolha de carreira e ti-
rar dúvidas sobre a grade curricular de cada cur-
so, bem como trocar ideias com os universitários 
para fazer as escolhas de maneira assertiva. *

Fátima Regina Tavares Carneiro Lopez
Coordenadora do Ensino Médio

A escolha da
Carreira
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Pastoral

Em 2018, muitas das alegrias no Consa foram 
frutos da Catequese. A Evangelização no 
Colégio, realizada pela missão das Irmãs 

Franciscanas de Ingolstadt e pelas ações pasto-
rais, motivaram centenas de crianças, jovens e 
suas famílias para fazerem uma experiência de 
fé, esperança e amor, tendo os princípios cristãos 
como referência e modo de vida.

A catequese de Primeira Eucaristia insere as cri-
anças no conhecer, seguir, amar e praticar os en-
sinamentos de Jesus Cristo, tendo como ponto 
alto, receber a Comunhão Eucarística nas Missas. 
A catequese de Crisma prepara os jovens para 
um comprometimento em ser e agir como cris-
tãos, filhos de Deus e movidos pela força do Es-
pírito Santo. Como sinal deste compromisso, é 
recebido pelas mãos do Bispo, o sacramento do 
Crisma ou Confirmação.

Na catequese, crianças, jovens e suas famílias 
fazem uma experiência espiritual e comunitária, 
que orienta e anima à participação profunda 
na Igreja, e como disse o Papa Francisco: “A ex-
periência da catequese é colocar Jesus Cristo no 
centro da própria vida, e isso faz acontecer o  
dinamismo do Amor”.

Os encontros de Primeira Eucaristia e Crisma, 
disponibilizados aos estudantes que, com a op-
ção e o apoio das famílias, desejam participar, 
acontecem uma vez por semana, em horário ex-
traclasse. A Primeira Eucaristia é oferecida às cri-
anças, a partir do 4º ano, tem a duração de um 
ano e meio e a Crisma, a partir do 9º ano, com 
duração de um ano. *

Fernando Gianetti de Souza
Orientador de Pastoral
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Pastoral

A Congregação das Irmãs Franciscanas de Ingols-
tadt teve início em 1276, Idade Média, cinquenta 
anos após a morte de São Francisco, em Ingols-

tadt, Alemanha.

Ao longo dos séculos, a Congregação foi se adaptando 
às exigências e necessidades dos tempos.

Em 1938, durante a 2ª guerra mundial, as Irmãs do 
convento de Ingolstadt sofreram com a perseguição 
nacional socialista, muitas foram proibidas de dar au-
las e trabalhar na escola, outras, foram convocadas 
para cuidar dos feridos da guerra.

Após muita oração e discernimento, as Irmãs decidiram 
que era hora de começar uma nova frente de missão 
e o Brasil foi o país escolhido. Cinco Irmãs aceitaram o 
desafio e chegaram ao Brasil, no dia 12 de outubro de 
1938, dia de Nossa Senhora Aparecida.

Inicialmente, as Irmãs foram para Aiuruoca - MG, onde 
permaneceram por 10 anos e, em 1947, vieram para 
São Paulo e compraram uma pequena escola: Instituto 
Nossa Senhora Aparecida, localizado à Rua Paiaguás, 
atual Jauaperi, Moema.

E assim as Irmãs Franciscanas assumiram o Consa, com 
a missão de educar a infância e a juventude locais, 
construindo um estreito vínculo com os moradores de 
Moema e bairros vizinhos.

Uma pequena escola, que foi crescendo com o bairro 
de Moema e que hoje se destaca na paisagem, tornou-
se referência, em São Paulo, de Educação de qualidade 
e formação integral, um Colégio com heranças pau-
listana, alemã e franciscana, pluralismo do ponto de 
vista geográfico, cultural e de ideais.

Ao longo dos 80 anos de presença das Irmãs Francis-
canas de Ingolstadt no Brasil, as Irmãs expandiram sua 
Missão para vários Estados: Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná, Pará e, em 2008, também para Luanda, em  
Angola – África.

Atuam em colégios, obras sociais, creches, pastoral 
missionária, pastoral da juventude, da criança, do ido-
so dentre outras.

80 anos no Brasil
Irmãs Franciscanas de Ingolstadt

Pastoral
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Pastoral

O dia 12 de outubro de 2018 foi marcado por 
grandes celebrações: 

Em São Paulo, procissão luminosa organizada 
pelo Pároco local, Pe. Ederaldo M. Oliveira, sain-
do da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, pas-
sando em frente ao Consa, com bênção espe-
cial ao Colégio, Irmãs, Educadores, Estudantes e 
Famílias. Era uma imensa multidão, que parou em 
frente ao painel de Nossa Senhora Aparecida e 
do Colégio, que irradiava luz na noite paulistana.

Em Ponta Grossa, as Irmãs se reuniram e come-
moraram festivamente os 80 anos da presença 
das Irmãs Franciscanas de Ingolstadt no Brasil. 

O legado recebido se mantém ainda hoje vivo e 
produz novos frutos em terras brasileiras e afri-
canas.

Durante 80 anos da história das Irmãs no Bra-
sil, Maria foi presença carinhosa que protegeu 
e acompanhou a Missão por elas desenvolvida 
que é transformar o vale de lágrimas em Vale de 
Graças. Longe de ser um ideal utópico, tal mis-
são, que está intimamente ligada ao significado 
místico do “Vale das Graças”, coincide com o 
percurso das Irmãs Franciscanas de Ingolstadt 
– de 1276 até os nossos dias – e anuncia um 
propósito que é cumprido gradativamente em 
seu cotidiano.

Que o Senhor ilumine o percurso da Congre-
gação para que essa história se prolongue no 

tempo, contribuindo para a construção de uma 
humanidade nova e fraterna, capaz de reler a rea- 
lidade a partir dos olhos de Francisco de Assis e 
perceber que a ação transformadora passa pelo 
coração dos homens e mulheres que constroem 
a história.

Que Nossa Senhora Aparecida continue aben-
çoando a Congregação das Irmãs Franciscanas 
de Ingolstadt e as inspire para que possam estar 
atentas aos sinais dos tempos e responder, com 
generosidade, fé, amor e fidelidade à Missão de 
ser Vale de Graças nos dias de hoje. *

Irmã Priscilla Rosseto – Diretora do Consa
Irmã Teresa Warzocha – Coordenadora Educacional

Irmãs em frente à capela do Centro de Formação Nossa Senhora da Paz, em Ponta Grossa/PR (2018).

Pioneiras na chegada ao Rio de Janeiro, para a Missão no 
Brasil, em 1938.
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Pastoral

A Congregação das Irmãs Franciscanas de 
Ingolstadt, vindas da Alemanha em 12 de 
outubro de 1938, que mantém o Consa, 

celebraram 80 anos de Missão no Brasil.

Além dos festejos na Congregação, a Paróquia 
de Moema, Santuário de Nossa Senhora Apare-
cida na Cidade de São Paulo, realizou uma pro-
gramação especial de celebrações, por ocasião 
do dia da Padroeira, que culminou com uma 
emocionante procissão, cujo percurso passou em 
frente ao Colégio, suplicando bênçãos, graças e 
proteção para todos que fazem parte da grande 
família Consa.

As imagens de Nossa Senhora Aparecida e de 
São Francisco, que estavam expostas à frente do 
painel de Nossa Senhora, na Alameda Jauaperi, 
foram abençoadas pelos sacerdotes nesta noite 
tão especial.

Louvamos e agradecemos todas as bênçãos re-
cebidas ao longo dos anos e apresentamos à 
Nossa Senhora esse Colégio que leva seu nome:

“Nossa Senhora Aparecida, guardai-nos, defen-
dei-nos, mostrai que esta casa e nós vos perten-
cemos e que sois nossa Mãe, Amém!” *

Irmã Priscilla Rosseto – Diretora do Consa
Irmã Teresa Warzocha – Coordenadora Educacional

Procissão
de Nossa Senhora Aparecida

Pastoral
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Celfran

Os efeitos da prática regular de exercícios 
físicos têm sido tema recorrente de pes-
quisas ao redor do mundo e seus incon-

táveis benefícios amplamente divulgados.

Quando se trata de crianças e adolescentes, a 
indicação estava, até então, pautada na ma-
nutenção da saúde e melhora da aptidão física. 
No entanto, nos últimos anos, os pesquisadores 
estão voltando também 
suas atenções para a in-
fluência dos exercícios em 
funções cognitivas supe-
riores, como a atenção, 
planejamento, inibição ou 
estímulo da capacidade de 
tomar decisões e memória 
de trabalho.

Pesquisas apresentadas por neurocientistas da 
Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, 
mostraram que crianças e adolescentes, que 
praticam esportes com frequência, têm desem-
penho 20% superior aos alunos sedentários. Ou 
seja, há fortes indícios que, além dos já conheci-
dos benefícios para a reserva de saúde e ampli-
ação das habilidades motoras, praticar exercícios 
é um excelente investimento também para o de-
senvolvimento intelectual.

Exercício físico &
desempenho escolar

De modo simples, a prática regular de exercí-
cios físicos melhora o fluxo sanguíneo cerebral 
e aumenta a produção de sinapses neurais, ou 
seja, desenvolve células cerebrais, criando novas 
conexões interneurais, que mantém a mente jo-
vem e ativa.

Além disso, é importante destacar que os es-
portes criam um campo favorável para a inte-

gração, a socialização e 
o engajamento. Incon-
testáveis motivos para o 
Celfran investir cada vez 
mais nas aulas, ampliando 
a grade de modalidades, a 
fim de motivar e fidelizar 
seus estudantes nas práti-
cas esportivas.

O fato do Celfran estar inserido em um ambiente 
escolar propicia muito mais nesse sentido, pela 
integração dos espaços e da proposta pedagógi-
ca, que concebe o estudante como protagonista 
e agente de transformações sociais.

Bons exemplos disso podem ser apreciados nos 
textos que seguem. *

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenação Pedagógica Esportiva

Pesquisas apresentadas por 
neurocientistas mostraram que 

crianças e adolescentes,
que praticam esportes

com frequência,
têm desempenho 20% superior

aos alunos sedentários.
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Celfran

Os estudantes do Ensino Médio representa-
ram o Consa no Play FC, um dos torneios 
escolares mais tradicionais de futebol 

society.

Além de incentivar a prática esportiva de crian-
ças e jovens, o Play FC também pauta suas ações 
em causas sociais, ajudando quem precisa. Como  
exemplo, uma das campanhas que ocorre du-
rante o torneio é a doação de chuteiras usadas.

O Consa não só aderiu à campanha como con-
vocou os estudantes de todos os segmentos 
a colaborar, doando as chuteiras que não lhes 
serviam mais. E para intensificar a ação, uniu as 
equipes de Esportes, Pastoral e Informática para 
a produção de um vídeo com os alunos-atletas. 
Os mesmos alunos se dispuseram a passar nas 
salas do Fundamental para a distribuição do in-
formativo sobre a campanha, reforçando, pes-
soalmente, o pedido para que todos doassem.

Para o recebimento das doações foram colo-
cadas duas caixas amarelas, identificadas pelo 
logotipo do torneio: “Play FC – play to be  
happy”, em dois pontos do Colégio.

Fato curioso: as mesmas caixas amarelas que 
convocaram os estudantes para a ação social, 
despertaram a criatividade de duas queridas 
estudantes, do 2º ano do Ensino Fundamental, 
que deram destino às caixas ao final da cam-
panha. Elas levaram para casa para transformá-
las em um castelo para brincarem! Reciclar, 
reutilizar e reaproveitar também são aprendi-
zados construídos no Consa!!!

A campanha arrecadou 193 pares de chuteiras, 
superando as expectativas dos organizadores. 
Com essa marca, o Consa obteve o 1º lugar, 
conquistando o “Troféu do Bem”, simbolizado 
por uma chuteira autografada pelo Neymar. 
Em tempo, todas as chuteiras arrecadas foram 
encaminhadas à Fundação Cafu e à escolas 
públicas participantes. *

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenação Pedagógica Esportiva

Play FC
Futsal
e Engajamento Social

Além de incentivar a prática esportiva
de crianças e jovens, o Play FC

também pauta suas ações em
causas sociais, ajudando quem precisa.



114 REVISTA DO CONSA 2019

Celfran

Em ano de Copa, o tema do Festival Interno de Fut-
sal não poderia ter sido outro senão: “Copa do 
Mundo – Ponte para a Solidariedade e a Paz entre 

as Nações.”

Foi concebido como forma de valorizar o maior evento 
esportivo do ano, estreitar o diálogo com o tema da 
Campanha da Fraternidade “Fraternidade e Paz” e, ao 
mesmo tempo, fortalecer nossa proposta que abraça o 
esporte como meio favorável para a formação do ser 
humano em sua plenitude.

Oportunamente, para a divulgação dos jogos, que 
foram realizados ao longo de quatro sábados, entre 
os meses de setembro e outubro, resgatamos parte 
da mensagem do Papa Francisco, expressada aos fiéis 
reunidos na Praça de São Pedro, no dia 13 de junho, 
um dia antes do início da Copa do Mundo: “(…) Possa 
essa importante manifestação esportiva se tornar uma 
ocasião de encontro, de diálogo e de fraternidade en-
tre as culturas e religiões diversas, favorecendo a soli-
dariedade e a paz entre as nações.”

A partir dessa perspectiva, reforçamos também o nosso 
desejo de fazer, dos nossos eventos, um espaço para o 
encontro, o diálogo, a fraternidade, a solidariedade e 
a paz! Em prece para que esses valores extrapolem os 
muros do nosso amado Colégio, se fortalecendo como 
realidade permanente entre todos os povos e nações! *

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenação Pedagógica Esportiva

Festival Interno
de Futsal
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Celfran

No início de 2018, os alunos da ca-
tegoria Sub 12 participaram do 
Festival Society, promovido pelos 

organizadores da Copa Diggio.

Cabe chamar a atenção para o fato de 
não termos o Society em nossa grade 
de cursos, o que se torna um detalhe 
facilmente superado pelos alunos, que 
aprendem nas aulas de Futsal sobre as 
diferenças e particularidades dos dois 
esportes e conseguem, de modo bri-
lhante, transpor tais habilidades e co-
nhecimentos técnicos-táticos nos jogos.

O resultado não poderia ter sido melhor! 
Foram quatro emocionantes partidas 
que os levaram à semifinal do Festival! *

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenação Pedagógica Esportiva

Copa Diggio de Futsal
temporada 2018
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Celfran

Escola de Esportes
a nova modalidade do Celfran

A Escola de Esportes, modalidade que estreou na grade do 
Celfran em 2018, fez sucesso entre os estudantes!

As aulas contemplam desde as modalidades clássicas, como o 
Basquete, incluindo a versão 3x3 que estreará nas Olímpiadas 
de 2020, o Vôlei e o Handebol, até as alternativas, como Bad-
minton e Tchoukball, esporte ainda pouco conhecido no Brasil, 
mas considerado pela ONU como o “Esporte da Paz” e pela 
UNESCO como “Esporte Pedagógico”.

Para as turmas que envolvem as crianças do Infantil 4, Infantil 
5 e 1º ano, as modalidades são adaptadas e permeadas por 
atividades lúdicas, como, por exemplo, o pega-pega, brinca-
deira popular e rica em termos de estímulos para a aquisição 
e o desenvolvimento de uma série de habilidades. Para citar 
algumas: habilidades motoras, capacidades físicas, habilidade 
mnemônica, habilidades perceptivo-motoras, dentre outras.

Além das brincadeiras e dos esportes adaptados, as crianças 
vivenciam práticas do atletismo, dentre as quais fazem parte 
as corridas variadas, já que a proposta da Escola de Esportes 
para a fase fundamental do estágio de desenvolvimento, que 
compreende crianças de 2 a 7 anos, é estimular ao máximo as 
habilidades para que estas possam ser refinadas nos estágios 
seguintes do desenvolvimento, a exemplo do que ocorre nas 
aulas destinadas ao Fundamental 2. *

Maria S. S. Parente – Coordenação Pedagógica Esportiva

Celfran
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Celfran

Incentivar a participação dos alunos em eventos 
competitivos também faz parte da proposta do 
Celfran, no entendimento que a competição é 

um elemento inerente ao esporte e que essas 
vivências geram outros importantes aprendiza-
dos.

Dentro desse contexto, foram muitos eventos 
e, com muita alegria, observamos a adesão e 
o comprometimento dos estudantes aumentar 
simultaneamente e exponencialmente. Para se 
ter uma ideia, num único final de semana, acom-
panhamos mais de quarenta alunos da Natação 
e do Judô brilhando em dois tradicionais eventos 
esportivos.

Professores e familiares, que acompanharam os 
eventos, se encheram de orgulho ao constatarem 
o quanto os estudantes avançaram em suas ha-
bilidades e competências. Com destaque, exer-
ceram com louvor, não somente as habilidades 
técnicas específicas dos esportes, como também 
mostraram comprometimento, foco, autoconfi-
ança, perseverança e respeito.

Desempenhos que reforçam nossa convicção 
sobre a importância da competição como etapa 
complementar, e valiosa ferramenta, para a for-
mação dos nossos alunos.

Participação em
Eventos Esportivos e Aulas Integrativas

Além das situações de competição, para as quais 
os estudantes são convidados, valorizamos tam-
bém a participação da família, não só como ex-
pectador, mas também como praticante. Para 
tanto, promovemos aulas integrativas, reunindo 
pais, avós, tios e tias para praticarem, junto com 
as crianças, determinadas sequências das aulas. 
São momentos valiosos que, além de estreitarem 
o diálogo e parceria com os professores, possi-
bilitam aos adultos experimentarem algumas 
exigências motoras vivenciadas pelos alunos no 
cotidiano das aulas. *

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenação Pedagógica Esportiva
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Celfran

O tradicional Festival de Natação 
também costuma deixar belas re-
cordações!

Do Festival de Natação, participam os  
alunos dos primeiros níveis pedagógicos 
da Metodologia Gustavo Borges, em se-
quência, as toucas Amarelas, Laranjas e 
Vermelhas.

Nas últimas edições, as crianças vivencia-
ram um circuito de seis estações, de dife-
rentes exercícios praticados durante as au-
las, cada qual correspondente a objetivos 
específicos das toucas. As famílias, por sua 
vez, têm a oportunidade de apreciar o de-
senvolvimento de seus filhos ao longo de 
um determinado período.

Por se tratar de eventos festivos, todos os 
alunos participantes são contemplados 
com medalhas, simbolizando a conquista 
de mais uma etapa. *

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenação Pedagógica Esportiva

Festival de Natação
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Celfran

Outro evento que integra o calendário 
anual do Colégio é o Festival de Artes 
Marciais, que tem como principal propósi-

to, compartilhar com as famílias o processo de  
ensino-aprendizagem das modalidades, aproxi-
mando-as das experiências vividas por seus  
filhos no decorrer das aulas. O evento também 
promove a integração dos alunos das modali-
dades Judô e Tae kwon do.

Na última edição realizada, a 5ª desde a concep-
ção do Festival, contamos com a presença es-
pecial dos atletas Rafael Rossi e Larissa Tabyda, 
medalhistas de Kata em diversos campeonatos, 
dentre eles, Paulista, Brasileiro e Panamericano. 
Contamos também com as apresentações espe-
ciais do Kiosanin convidado, Thiago Fredson, e 
do nosso Kiosanin Alex, campeão nas duas eta-
pas do Paulista de 2018 e que representou o  
estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro, 
em agosto de 2018.

A edição 2018 ficou eternizada pelos momentos 
de pura alegria e ternura, protagonizados pelos 
pais e filhos, que desenvolveram juntos algumas 
movimentações do Judô e do Tae kwon do, sob a 
orientação dos professores Alex Sandro Manuel 
da Silva e Daniela de Souza Budim.

As crianças, com extrema desenvoltura, ensi-
naram seus pais a aplicação de alguns golpes. 

Fizeram isso sem poupar força e energia, produ-
zindo assim um belíssimo espetáculo permeado 
por quedas suavizadas pelo tatame e abraços 
carinhosos ao final.

O fechamento foi realizado no refeitório do Colé-
gio onde foi servido um lanche com frutas, suco, 
chá, café e deliciosos pães de queijo, preparados 
com muito carinho pela equipe Nutriconsa.

Embora o formato do evento seja inovado a cada 
ano, a razão principal se mantém: promover a 
integração dos alunos, professores e familiares 
numa grande confraternização! *

Maria Santina Scanavacca Parente
Coordenação Pedagógica Esportiva

Festival de Artes Marciais
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Celfran

Anualmente, são promovidos dois Exames para troca 
de faixa do Tae kwon do, um no final do 1º Semes-
tre e outro no 2º Semestre, sempre ao final de um 

período preparatório, que envolve momentos avaliativos 
em aula e o Exame propriamente dito, que conta com a 
presença do Sabonim Sérgio Alberto, Mestre do Kiosanim 
Alex Sandro Manuel da Silva, responsável pelas aulas de 
Tae kwon do no Celfran.

Dentre os critérios avaliativos, destacam-se a assiduidade 
e a participação nas aulas; que inclui a observação de 
conteúdos procedimentais e atitudinais, o estágio de de-
senvolvimento psicomotor e a aquisição dos conteúdos  
específicos correspondentes às faixas.

No total, mais de trinta alunos passaram pelos Exames no 
ano de 2018.

Como sempre, fomos surpreendidos pelo empenho e 
força de vontade demonstrada pelos participantes. Com 
destaque, aos estudantes Maria Eduarda Abbatti, Sofia 
Peixoto Stavridis e Felipe Silvério Busch, que conquistaram 
a Faixa Azul ponta Vermelha. Destacamos, de modo espe-
cial, o estudante Murilo Barbosa Passos que, além de ter 
auxiliado o Kiosanin Alex no Exame do 1º Semestre, con-
quistou a Faixa Vermelha ponta Preta, tornando-se nosso 
aluno mais graduado, rumo à Faixa Preta. *

Maria S. S. Parente – Coordenação Pedagógica Esportiva

Exame para troca de faixa
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Eventos

Risos, lágrimas, olhares atentos, orgulhosos e sur-
presos se encontravam na plateia do Teatro Con-
sa durante a Mostra Cultural 2018.

Os estudantes, no palco, transbordaram alegria, confi-
ança, companheirismo e inteligência!

As apresentações de Teatro, Dança e Música, im-
pecáveis, surpreenderam a todos por sua qualidade e 
leveza.

No hall do Teatro, a linda exposição dos estudantes 
de Artes Visuais recepcionou e encantou os visitantes.

Um dia, no qual estudantes mostraram para seus fa-
miliares e amigos seus talentos, capacidades, sua força 
de vontade e criatividade.

Um dia, no qual pais, avós, tios e irmãos sentiram-se  
orgulhosos e com os corações cheios de alegria.

Um dia, feito de Arte. Um dia, para não esquecer. *

Mariana Fonseca Manse
Bacharel em Música, Licenciada em Artes, Especialista em 

Educação e Professora e Orientadora da Equipe de Artes
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Eventos

Em 2018 o Consa iniciou o Coral Infantil com a participação 
de estudantes do Ensino Fundamental 1, com duas aulas 
semanais.

A prática do canto desenvolve na criança percepções musicais 
e motoras, sensibilidade afetiva e musical, capacidade de con-
centração, memória e raciocínio lógico.

Além disso, as propostas têm a intenção de valorizar e pro-
mover atitudes de respeito, cooperação, dedicação, interesse 
e alegria, necessárias para as práticas coletivas, não se res-
tringindo à música.

O Coral Infantil desenvolve na criança a confiança em si mes-
ma ao cantar, favorece a aquisição da técnica necessária para 
o uso adequado da voz, valoriza a própria produção vocal 
e a dos outros; canta respeitando as diferenças e limitações 
próprias e dos seus colegas, como também utiliza o canto 
como um meio de comunicação.

As aulas possibilitam a vivência de um repertório vocal amplo 
e multicultural, com gêneros e estilos musicais variados.

O Coral Infantil do Consa tem como regente a professora 
Marili Macruz, que é Mestre em Musicologia e Bacharel em Pi-
ano pela ECA-USP, onde também realizou cursos e atividades 
como estagiária e cantora no Laboratório de Regência Coral 
– COMUNICANTUS. *

Coral Infantil
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O Olha Aí é um evento especial, aguardado pelos es-
tudantes, durante o ano todo, consiste na apresen-
tação de talentos envolvendo as categorias Solo,  

Dupla ou Trio, Dança, Canto, Artes Plásticas e Banda.

A preparação do evento promoveu a integração dos es-
tudantes, não apenas nos ensaios, no caso das apresen-
tações em grupo, mas também por meio da organização 
feita pela comissão responsável, formada por estudantes 
que desempenharam as mais diversas funções.

O Olha Aí não foi apenas um festival artístico, e sim uma 
união de talentos, dedicação, ambiente para estreitar laços, 
campo para o aprendizado, a socialização e o principal, palco 
para grandes jovens que almejam os mais variados sonhos. *

Thamires Domingues – 2ª série A
Joaquim Kohn – 3ª série A

Olha Aí
As diferentes expressões artísticas desenvolvem a comunicação, a cognição e 
a criativade. Como uma maneira de expressar-se no mundo, estas diferentes 
manifestações são estimuladas no Consa.

O Festival Olha Aí, anualmente é celebrado com entusiasmo por estudantes, 
famílias e professores.




