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A escola precisa de uma didática voltada às práticas sociais
Imersos numa visão positivista, ainda pensamos que

os alunos vão necessitar para a sua vida adulta. Já viram

educar se faz através do ato de transmitir conteúdos e aí, o

alguém escrever uma redação para o seu chefe de trabalho?

aluno aprende. Simples assim. Submetidos à cultura do

Revisto isso, urge que a escola, enquanto local de letramentos

ensina/aprende, somos reprodutores dessa prática e, além

múltiplos se reveja e pratique uma didática voltada às práticas

disso, a veneramos: “Eu já não lhe expliquei, então porque não

sociais.

sabe?” Como resultado dessa postura disciplinar autoritária e

Desse

mesmo

modo,

aprender

se

torna

uma

reducionista, os alunos que não se conformam denotam o ato de

necessidade. Em uma perspectiva onde o uso do saber

aprender como uma coisa ruim, e os que conseguem se

promove produtos de utilidade comunitária, temos avançado

enquadrar no esquema perdem a oportunidade de ampliar seus

bastante , principalmente quando alunos, pais e professores, a

conhecimentos.

cada a dia que passa, tornam-se mais parceiros em busca de

Ao acreditar que “a necessidade faz a ocasião”,
escrever uma redação para que somente o professor possa ler,

novos conhecimentos que não se restringirão a
conteúdos escolares.

corrigir e dar a nota, na maioria dos casos, torna-se uma tarefa
bastante desestimulante. Mesmo não deixando de ser um

meros

Portanto, encerramos o semestre trazendo até você
um pouco deste trabalho.

trabalho escolar, tal atividade não se enquadra num exercício

Boa Leitura.

voltado para a prática e aos diferentes gêneros de escrita que

Ana Priscila Griner
Diretora

Um olhar sobre a periferia

Projeto Viva Favela, Favela Viva
Depois de muita conversa e

para quem mora em locais desprovidos de

debate sobre o hip-hop de MV Bill e

qualquer infraestrutura. “Nesta fase, que

Gabriel o Pensador, a turma do 6º ano

inclui a visita às comunidades pobres,

seguiu para o centro da cidade para ouvir

queremos que eles percebam como

um pouco, de pessoas desconhecidas,

podemos

sobre como elas enxergam uma favela.

processo de modificar realidades”, conta

Vencida esta etapa, os alunos discutiram

Magno.

na sala de aula como a sociedade vê a

Ao

ser

parte

que

importante

parece,

a

do

reflexão

situação daqueles que vivem à margem.

começa a despontar em cada um que

“Esta atividade tem a proposta de levar os

participa

alunos a pensar sobre a diversidade e

pronunciamos

ainda, de desenvolver neles o potencial

pensamos em um lugar com pobreza,

crítico”, explica Carlos Magno, professor

conflitos e problemas com drogas. Mas

de história e coordenador do projeto Viva

pense bem, se você não tivesse um lar, a

Favela, Favela Viva.

única solução seria ir para a rua ou para a

O trabalho também se aprofunda

do

projeto.
a

“Sempre

palavra

que

FAVELA,

favela”, escreveu a aluna Maria Júlia.

na importância das ações sociais de

Já para o aluno Samuel Mestres,

voluntários que levam melhorias de vida

“tem gente que é feliz e não sabe, vive

Em debate, cada aluno fala um pouco do
que pensa sobre periferia

dizendo que a vida não presta porque não
sabe o que é ter vida ruim”.

Aula passeio estimula consciência ambiental
Como o conhecimento se processa

conta Jorge.

de forma criativa e curiosa numa aula de

Um momento importante do passeio

campo, no mês de março, a turma do 3º ano da

foi o depoimento do seu Anselmo, um

manhã foi em busca de vivenciar como é a

pescador

rotina das tartarugas, desde o nascimento.

preservação de tartarugas há 11 anos, contou

Animados e muito interessados, lá foram os

como sua vida se transformou depois que

alunos, seus pais e o professor de ciências

aderiu ao Projeto Tamar. “Antes eu matava

Jorge Raminielli em direção à Praia do Marco,

estes inocentes bichinhos e hoje trabalho

no município de São Miguel do Gostoso.

arduamente para preservá-los. A natureza é

“A viagem foi muito agradável, pro-

da

região,

que

trabalha

na

que nos permite viver”.

porcionou aos alunos o contato direto com a

O sucesso da iniciativa foi tanto, que

natureza, bem como o amadurecimento da

algumas famílias já chegaram a refazer o

consciência ambiental em cada um deles”,

passeio.

A turma do 3º ano foi à Praia do Marco
acompanhar o nascimento das
tartarugas

O Teatro na Escola
Tanto para os extrovertidos, como

passaram a ter o teatro como uma atividade

para os mais tímidos, o teatro trabalha a

rotineira. “A principal contribuição deste

criatividade, a disciplina, a autonomia e a

trabalho é desenvolver a capacidade de ex-

liderança, unidas ao espírito de equipe.

pressão

Fatores importantes, que serão levados

tornando-os mais seguros perante as

para vida adulta. A partir desta filosofia, a

atividades do dia-a-dia”, explica a profes-

Casa

grade

sora Ana Carolina Guedes, especialista em

curricular o teatro como disciplina. Desde o

representação teatral e mestranda em artes

2º ano do ensino fundamental, os alunos

cênicas.

Escola

colocou

em

sua

das

crianças

Diversão nas férias
Já que o mês de ju-

e

adolescentes,

Desde o 2º ano, os alunos têm teatro
como disciplina curricular

Valorização
da arte

lho combina com passeios
e muita diversão, a Casa
Escola preparou mais uma
Colônia de Férias, que vai
de 29 de junho a 10 de
julho.

Além

de

várias

atividades, os participantes

As oficinas de arte também fazem
parte da colônia de férias

ainda terão oficinas de arte e de esporte. Para o passatempo
ficar mais animado, a criançada será dividida em dois grupos,
de 3 a 7 anos e de 8 a 12 anos. Não precisam necessariamente
ser alunos da Casa Escola.
Entre as brincadeiras, estão as já conhecidas caça ao

Os palhaços Espaguete e Ferrugem foram os convidados
ilustres do lançamento da Agenda Escolar 2009. O evento aconteceu na
Capitania das Artes no mês de abril e contou com a participação de
grande parte dos alunos.

tesouro, banho de espuma, além de encenações teatrais, artes

A agenda da Casa Escola sempre apresenta a história de

plásticas e até culinária. A novidade este ano será a Oficina de

artistas do Rio Grande do Norte. Cada mês do ano e a capa, mostram

papel machê para os alunos maiores.
O horário da Colônia de Férias será sempre das 13:30
às 17:30. É diversão garantida! Traga seus amigos!

um pouco dos trabalhos de profissionais dos mais variados contextos da
arte. A proposta é que o material deixe de ser apenas um caderno de
anotações de compromissos e passe a ser um espaço também de
valorização da cultura potiguar.
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