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A cada encontro semanal, alunos 
do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II 
são estimulados a desenvolver a autono-
mia nos estudos, inclusive nas disciplinas 
que costumam sentir mais dificuldade. 
Nas reuniões denominadas Tutorias, os 
estudantes têm a oportunidade de discutir 
assuntos com os colegas, esclarecer dúvi-
das e cumprir um plano de estudos mon-
tado exclusivamente para cada um deles, 
de acordo com as suas principais deman-
das de aprendizado, orientado pelo tutor.

O desempenho dos alunos e a 
sua evolução nos estudos são acompa-
nhados, de perto, pelos professores da 

Casa Escola que, na ocasião, assumem 
o papel de verdadeiros tutores, no acolhi-
mento e incentivo constante para o desen-
volvimento do senso de responsabilidade 
nos estudos. 

“Almejamos que os alunos tenham 
independência para estudar e interesse 
em aprender os diversos assuntos curri-
culares por meio das dúvidas, de trocas 
e na possibilidade de ir além do que lhe 
é proposto. Isto irá ajudá-los para que se 
tornem sujeitos aprendentes e facilitará, 
futuramente, a sua preparação para situa-
ções como concursos, graduação, pós ou 
outros desafios da vida que irão enfrentar, 

mesmo que não seja em um ambiente 
acadêmico”, esclarece Ana Priscila Griner 
– diretora.

Inspirada na Escola da Ponte de 
Portugal e adotada em várias escolas con-
ceituadas do mundo, como a Universida-
de de Havard (EUA), a moderna filosofia 
de ensino aplicada na Casa Escola tam-
bém chamou a atenção da imprensa local 
e foi destaque nas páginas da Tribuna do 
Norte, em abril deste ano. Também serviu 
de modelo para outras instituições que vi-
sitaram a Casa Escola, como o Salesiano 
(Natal e Bahia), o Ceimar de Maracajaú, a 
Facex, entre outros.

Este é um momento de tirar dúvidas, de 
analisar o que não foi compreendido e 
de estímulo ao estudo

Matéria publicada 
na Tribuna do Norte 
do dia 27 de abril

Acolhimento 
e maior 
independência 
para estudar



Em busca de um 
olhar analitico

Desde 2012 temos uma destaca-
da participação na Cientec, Semana de 
Ciências, Tecnologia e Cultura da UFRN, 
onde mostramos os nossos projetos pe-
dagógicos e suas propostas. Este ano, 
seguindo o tema do evento - Educação 
e Esporte-, os alunos apresentaram pes-
quisas realizadas ao longo do semestre 
sobre gastos públicos com a Copa do 
Mundo, andamento das obras de mobili-

dade urbana e sugestões de tecnologias 
verdes para o transporte.  Em 2014 não 
será diferente, daremos continuidade a 
trabalhos que contribuem para a forma-
ção do sujeito que pensa coletivamente, 
que busca a construção da cidadania.  
Em meio à pressa, à rapidez da informa-
ção, às tantas transformações que acon-
tecem em um piscar de olhos no mundo 
atual, precisamos como nunca trabalhar 

na formação de pessoas com olhar ana-
lítico. Nesta edição do informativo “Lição 
de Casa”, você terá a oportunidade de 
saber como foi trabalhada esta proposta 
ao longo do ano de 2013. 

Boa leitura! Boas festas!

“Quando meus dois filhos começaram a estudar na Casa Escola, o mais velho tinha cinco e a me-

nor apenas dois anos. A princípio fiquei um pouco insegura: era um método diferente do tradicional, o único 

que, como leiga no assunto, eu conhecia. O apoio e a atenção que recebemos da equipe foi aos poucos me 

cativando. Vi meus filhos pequenos serem cuidados com carinho pela equipe do PIE (Período Integral de Edu-

cação), na época Nina e Ana eram as responsáveis: eles iam sorrindo à escola! Foram crescendo, passando 

pelos shorts amarelos, vermelhos, azuis, até que finalmente comemoraram as calças jeans... De crianças 

questionadoras, disciplinadas pelos “combinados” que tornavam tudo mais leve, passaram a adolescentes 

que às vezes surpreendem pela facilidade em captar profundamente o que se passa ao seu redor. Daniel saiu 

para cursar o Ensino Médio no IFRN e ainda hoje mantém os amigos com quem dividiu a infância, lembrando 

sempre com carinho da equipe do IECE. Agora será a vez de Morgana concluir o nono ano e já sente sauda-

des da escola onde permaneceu doze anos. Eu e meu ex-marido, Roberto, sempre seremos gratos à escola 

por sua contribuição na educação de nossos filhos da forma mais abrangente possível, descobrindo e desen-

volvendo aptidões, criando laços duradouros, colaborando em prepará-los para o mundo, como se esse fosse 

seu segundo lar. É com pesar que nós quatro nos despedimos dessa que é a nossa Casa Escola. Até breve”.

Nancy A. de Gusmão

Mãe da aluna do 9º ano Morgana de Gusmão Morais 

Hora da Verdade

Colônia de ferias

Priscila Griner 
Diretora

Em busca de um 

Venha se divertir conosco entre os 
dias 02 e 20 de dezembro! Inscreva-se 
já na secretaria da escola. 



Um novo jeito de 
pensar a tecnologia

Jogos de ontem e de hoje 

Viagem do Visconde

Um novo jeito de 
pensar a tecnologia
Um novo jeito de 
pensar a tecnologia
Um novo jeito de 

Da Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental II, todos os trabalhos apre-
sentados na XXII Exposição Pedagógica 
ofereceram aos participantes reflexões 
em torno da temática: “As novas tecno-
logias e suas implicações: pensar a hu-
manidade com ciências, ética e arte”. A 

Exposição, que ocorreu nos dias 27 e 
28 de setembro, contou ainda com uma 
programação diferenciada, em referência 
aos 30 anos da Casa Escola. Além dos 
projetos dos alunos, foram apresentados 
o museu 30 anos, contações de histó-
ria, estandes de livros infanto-juvenis e a 

mesa redonda sobre as pesquisas aca-
dêmicas relacionadas ao tema. Como 
convidados estiveram presentes o pro-
fessor da UFRN, Dr. Jorge Falcão e a 
nutricionista Suênya Melo. Segue, aqui, o 
resumo de alguns projetos desenvolvidos 
pelos alunos:

Tiago Pernambuco falou sobre as o 
papel das especiarias no período das 
Grandes Navegações 

A importância das regras foi 
debatida através dos joguinhos

Recursos naturais debatidos 
através das histórias de 
Monteiro Lobato

“Quem diria que um pouco de pimenta, canela e cravo pudessem levar 
ao descobrimento do Brasil?”, a expressão de surpresa vem do aluno do 5º 
ano Tiago Pernambuco, durante a apresentação da Mesa Redonda “A História 
das Grandes Navegações”. Na ocasião, caracterizados ao estilo medieval, ele 
e seus colegas assumiram papéis fictícios para falar sobre as grandes nave-
gações e incitar a discussão entre os participantes. Para isso, os estudantes 
fizeram um estudo aprofundado sobre as tecnologias náuticas utilizadas desde 
a Idade Média até os dias atuais. O trabalho também possibilitou aos alunos 
tanto do 5º ano da manhã quanto da tarde uma viagem pelo mundo da litera-
tura, através de interpretações da famosa epopeia portuguesa “Os Lusíadas” 
de Camões e dos mitos que habitavam o imaginário daquela época sobre a 
imensidão do oceano.

A aluna do Grupo V da Educação Infantil, Ágata Abrantes, de 6 anos, já 
está craque em todos os joguinhos apresentados em sala de aula. O tema “Para 
a memória ativar e esperto ficar: com jogos e aplicativos vou brincar” foi traba-
lhado pelos alunos da turma, que além de entenderem mais sobre a importância 
das regras de cada atividade e a evolução dos meios interativos, ao longo da 
pesquisa também classificaram os jogos em diversas modalidades, desde os 
esportivos às parlendas e trava-línguas. “A gente aprendeu sobre dominó, dado, 
quebra-cabeça, bingo e jogo da velha. Já ensinei aos meus colegas como jogar 
até mesmo a torre de equilíbrio”, comenta Ágata, toda orgulhosa.

Ainda dentro desta perspectiva, o trabalho “A viagem do Vis-
conde em busca dos principais recursos naturais do RN”, realizado 
pelos alunos do 4º ano, manhã e tarde, discutiu, de forma irreverente, 
a viabilidade dos parques eólicos do Estado e o uso de seus princi-
pais recursos naturais, tendo como referência o clássico personagem 
de Monteiro Lobato - Visconde de Sabugosa. Por meio do escritor, foi 
trazida a sua luta para se fazer reconhecer a autonomia do Brasil como 
produtor de petróleo, assim como acontece, hoje em dia, em relação 
ao enorme potencial energético encontrado no Estado do RN.

randes navegações
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Entre os dias 22 e 25 de outubro, 
um estande repleto de números, pesquisas 
e informações importantes para a comu-
nidade ganhou destaque no maior evento 
científico e cultural do Estado. A presença 
da Casa Escola na XIX Semana de Ciência, 
Tecnologia e Cultura da UFRN (CIENTEC) 
apresentou aos visitantes um misto de 
produções escolares e estudos realizados 
pelos alunos ao longo do ano letivo, em tor-
no do tema central da Feira: “Educação e 
Esporte”.

A ideia do legado da Copa para 
Natal e seus moradores, sobre o viés da 
ética e mobilidade urbana, as novidades 
na geração de energia voltada para o trans-

porte, além de uma visão geral dos custos 
previstos e reais para as obras da Copa em 
todo o Brasil, estiveram entre os assuntos 
apresentados pelos alunos na feira cultural. 

Mobilidade urbana 
O trabalho “Tecnologias Verdes 

para o Transporte” foi apresentado na expo-
sição pelos alunos do Ensino Fundamental 
II. Durante o processo de elaboração, eles 
pesquisaram sobre obras de mobilidade 
urbana que beneficiassem a população de 
forma ecologicamente correta. 

JIECE
No campo dos esportes, os alu-

nos apresentaram aos visitantes o modelo 
diferenciado dos Jogos Internos que são 
realizados pela própria instituição de ensi-
no, nos quais os estudantes participam de 
todas as etapas da realização, desde a for-
mação das equipes à definição das regras 
para os torneios. 

Ensino Fundamental e o 
drama da Seca no Nordeste

As charges foram as ferramentas 
literárias escolhidas pelos alunos do Ensino 
Fundamental para demonstrar que o pro-
blema da seca no Nordeste também está 
ligado à falta de atenção do Poder Público 
às demandas do sertanejo. 

O assunto 
mobilidade urbana 
chamou a atenção 

dos visitantes da feira

Um jeito bem 
humorado de analisar 
questões políticas

Agenda
Fique ligado!

Encerramento das aulas
Educação Infantil: 28 de novembro
Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano): 2 a 11 de dezembro 
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): 13 de dezembro

Lançamentos de livros e passagem do arco
29 de novembro a 11 de dezembro
Reuniões com os pais 
Educação Infantil: 4 a 6 de dezembro
Ensino Fundamental I: 17 e 18 de dezembro
Ensino Fundamental II: 19 e 20 de dezembro
Colônia de Férias:
2 a 20 de dezembro (período de três semanas)

Alunos conversam sobre Educação 
e Esporte na     Cientec


