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Exposição Pedagógica
é sobre globalização
“Identidade Cultural: por uma globalização
humanizada”. Esse é o tema da XVII Exposição
Pedagógica, que acontece hoje, dia 27 de setembro, nas
instalações da escola. Todas as turmas estão com
trabalhos expostos, frutos dos projetos realizados
dentro e fora da sala de aula, quando cada turma
definiu aspectos diferentes acerca da globalização
como, por exemplo, o consumo e a diversidade. Para a
coordenadora do turno vespertino, Joseane Medeiros, essa é uma oportunidade importante para abordar, com mais
profundidade, temas que fazem parte do dia-a-dia. “Estimular as crianças a lidar com o mundo globalizado desde
cedo tem um poder transformador de torná-las mais reflexivas, e o melhor, de uma forma interativa”.
O evento também marca o aniversário de 25 anos da Casa Escola, o que confirma, ao longo de todo esse
tempo, que a escola sempre esteve numa posição de vanguarda perante as novas frentes educativas e que sabe
realmente acompanhar a contemporaneidade para formar de modo responsável os seus alunos.

A exposição é uma oportunidade de abordar temas que fazem parte do dia-a-dia

Na sala de aula

também se aprende a

Acomer bem

O consumo de frutas é essencial na dieta de uma
criança, muito mais do que de um adulto, porque a
garotada está em formação e necessita de uma
quantidade bem maior de nutrientes. “Por serem tão
ricas em fibras, vitaminas e minerais, as frutas são
essenciais para o crescimento e desenvolvimento”,
explica a nutricionista da Casa Escola Flávia Gentil.
Por isso, a Casa Escola, há muito tempo, já
Fruta: mais sabor e saú
estimula os alunos a levar o lanche saudável e instituiu o Dia
de na hora do lanche
da Fruta uma vez por semana. Além disso, a escola mudou
todo o cardápio da lanchonete e oferece frutas, salada de frutas e sucos, por exemplo.
Nos momentos de culinária a escola não perde a oportunidade de realizar com a galera receitas gostosas e
mais saudáveis.

Um passeio pelo rico sertão paraibano
Para vivenciar um pouco do que estudaram na sala de aula, 59 alunos
do 6º ao 9º ano experimentaram por três dias a cultura do Cariri Paraibano,
no município de Pai Mateus, a aproximadamente 300 km de Natal. Além do
contato com elementos culturais, eles viram um pouco da história, da
literatura, da fauna e da flora sertaneja. “Foi uma troca muito edificante já
que o conhecimento se processa de forma criativa e curiosa numa aula de
campo. Exploramos também a parte social, o aluno aprende a ter autonomia
e responsabilidade” , salientou a psicóloga Juliana Ribeiro. Além dela, mais
três professores, a coordenadora Sylene e a diretora Priscila Griner
acompanharam o grupo nesse momento de grande aprendizado.
A equipe

Belas paisagens

Flora sertaneja

Cultura popular

IECE é tema de reportagem internacional
Ficar atentos aos problemas ambientais que vão além dos muros
da escola como o desperdício de uma luz acesa sem necessidade, a água
que pinga nas torneiras, o papel amassado que não alcançou a lixeira, é a
missão diária dos alunos que integram o NUMA - Núcleo de Meio
Ambiente. O NUMA está em atividade há dois anos e colhe os frutos de
uma iniciativa que convida cada estudante para olhar ao redor, a
despertar para uma visão sócio-ambiental. Um grupo de 17 estudantes do
2º ao 9º ano tem a missão de fiscalizar o dia-a-dia da escola e também
orientar alunos e professores para os cuidados com o meio ambiente. A
proposta é formar cidadãos conscientes de seu papel para a preservação
Reaproveitamento de copos é uma das
do Planeta, acreditando que esta é uma atitude educativa e multiplicadora.
ações destacadas na reportagem
“A Casa Escola já realizava ações de educação ambiental desde sua
fundação, mas oficializamos a intenção de fazer a nossa parte pela causa, começando na sala de aula e levando os
ensinamentos para as famílias, os amigos e a comunidade em geral”, enfatiza o coordenador da proposta e professor
de Ciências, Jorge Raminielli. O projeto tem rendido tantos resultados que foi tema de reportagem dos principais
jornais da cidade sendo que uma delas foi veiculada na GloboNews, canal fechado da Rede Globo - transmitido
para vários países - e rendeu comentários como esse: “Gostei muito do IECE, porque eu consegui o vosso site
através de uma publicidade lançada na Televisão Pública de Angola”, escreveu o angolano Pedro Gomes no dia 9 de
julho, por e-mail enviado para a Casa Escola.

Expediente

Agenda de eventos
10 e 11/Out - Passeio para Olinda / alunos 4º e 5º anos
23/Out - Passeio na Praia de Pipa / alunos 2º ano
04/Dez - Fim do ano letivo
Visite o site da Casa Escola.
Além de tudo sobre o que acontece aqui,
você vai saber mais sobre assuntos da área
de educação e outros temas em geral.
Visite nossa página: www.iece.com.br
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