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Arte e fonte de cultura,
linguagem e expressão

Boneco nadador deixa lições de meio
ambiente

Alunos da Educação Infantil encaram a
arte como um momento de reflexão

Sempre
alerta

Um trabalho cuidadoso e
responsável relacionado às Artes é parte
significante da filosofia de ensino da
escola. O resultado do esforço dedicado
à disciplina é mostrado em diferentes
ações que acontecem no decorrer do
ano, quando os alunos expõem suas
produções artísticas que englobam
aprendizados de outras áreas do
conhecimento.
Ao longo do trimestre, as
professoras de cada turma buscam
inspiração em artistas e desenvolvem
caminhos diferentes para a abordagem,
o que proporciona materiais únicos e
ricos em conceitos para os estudantes.
O Vernissage - resultado de um
ano de estudo e formação em Artes das
professoras da Educação Infantil -, usou
como tema central a sustentabilidade.
Para a professora de Artes da escola,
Luciane Medeiros, o trabalho teve a
proposta triangular fundamentada
nas teorias da arte-educadora Ana
Mae Barbosa. “Para explorarmos ao
máximo as possibilidades da Arte,
nos baseamos em três eixos: o fazer
artístico (produção artística), a leitura

Docentes e funcionários participam
periodicamente de treinamento para coibir
acidentes e auxiliar os alunos em casos
de emergências na escola. O último curso,
Qualificação em Urgência e Emergência em
Pediatria, foi realizado no dia 19 de julho.

da obra de arte (crítica e estética)
e a contextualização da obra de
arte (História da Arte)”, detalha a
professora. E ela ainda acrescenta
que “a proposta é refinar os sentidos,
expandir a imaginação e potencializar a
aquisição do conhecimento. Os alunos
desenvolvem formas sutis de pensar.”
Os estudantes abusam da
criatividade nas produções que mostram
maneiras de reutilizar jornais, caixas de
leite, garrafas PET e copos descartáveis.
Um dos trabalhos da mostra envolve a
pesquisa sobre a artista plástica Betty
Bettiol, que utiliza formas geométricas
nas suas pinturas. A explicação pode
parecer mais uma tarefa de colagem e
pintura, mas o efeito estético alcançado
reúne conteúdo e construção, o que
remete à contemplação e reflexão,
assim como a Arte nos ensina. Para a
criançada, as produções são uma forma
divertida e deixam lições para a vida
toda. “Vi que temos que cuidar do nosso
Planeta. Se a gente não fizer nada, ele
vai ficar cheio de lixo e as plantas não
vão sobreviver”, conclui Gabriel Alonso
Oliveira, de 4 anos.

Afazeres com sustentabilidade
Convictos de que Educação é a parceira na melhoria
da condição do Planeta, foi possível, durante o primeiro
semestre, planejar e realizar atos que promovessem
mudanças significativas em nossas atitudes. Iniciamos o
ano com o projeto para o uso das garrafinhas, revitalizamos
o papa-pilha, promovemos o vernissage da Educação
Infantil com a reutilização de materiais usados e, durante o
recesso, elaboramos o passo a passo voltado para o grande
evento da Exposição Pedagógica, baseado no tema anual
Sustentabilidade: um jeito responsável de fazer e cuidar
do que é nosso. Com foco direcionado à realidade local,
cada projeto se tornou compreensível, ajustável e capaz de
ser realizado, fortalecendo a ideia de que pequenas ações
podem fazer grandes diferenças no futuro. Mas não só do
Planeta como habitat, disponibilizamos o nosso engajamento
sob o enfoque educativo e sustentável. Na compreensão de

que vivemos em uma sociedade mutável e sujeita a evoluções,
inauguramos o Dia da Família. Desse modo, fortalecemos a
ideia do convívio com as diferenças, um momento ético de
amadurecimento social. Nesse sentido, realizamos alguns
debates com os pais, compartilhamos e edificamos saberes,
procurando responder às demandas das famílias através dos
diversos Dialogando com os pais e demais reuniões. Não
podemos nos esquecer de citar a inauguração da Educação
Ampliada e trazer informações de primeira sobre os resultados
deste trabalho. Fica ainda em questão ressaltar os esforços
da Educação Infantil para a implementação do portfólio
como instrumento avaliativo e parabenizar, equipe e alunos,
pelo sucesso da festa junina. Mesmo que ainda no meio do
percurso do ano letivo, agradeço a todos pelo envolvimento,
tanto na participação como nas construções coletivas.
Boa leitura,
Priscila

Ser Atleta?
Quem sabe...
É tratando criança como criança que se ensina
a praticar esporte. Elas jogam futebol, vôlei e natação
nas oficinas esportivas, sempre motivadas a conhecer
as diferentes modalidades. As brincadeiras ensinadas e
aprendidas, nesses momentos especiais, sempre guardam
alguma semelhança com esse ou aquele esporte, e o
resultado é uma crescente participação.
Uma das mais procuradas oficinas tem sido a de
vôlei que foi criada para atender somente aos alunos do
Fundamental II e hoje conta com estudantes a partir do 1º
ano. “Aqui nós introduzimos os fundamentos do vôlei através
de brincadeiras que estimulam coordenação e motricidade, é
muito gratificante ver como eles aprendem e evoluem não só

no esporte, mas na formação da personalidade, aprendendo
a trabalhar em equipe e a aceitar os limites e desenvolvimento
do próximo”, relata a professora Larissa Bezerra.
Enquanto os pequenos aprendem a trabalhar em
conjunto e ajudar uns aos outros, os mais velhos se dedicam
a aperfeiçoar os fundamentos do esporte. “Acho as aulas
muito interessantes e nós participamos de competições
e amistosos. Gosto muito de praticar esporte na escola”,
conta GiovanaTinôco, do 8º ano. Raphael Ribeiro, da mesma
turma, destaca outro ponto positivo: “fazemos aqui grandes
amigos e um ensina ao outro, o legal da oficina é a turma,
ninguém pensa que é melhor, todos se ajudam e isso é muito
importante”.

Além dos benefícios à saúde, as oficinas de esporte estimulam a socialização dos alunos

Ovisão
despertar
de
uma
socioambiental
Orgulhosas, Isadora e Beatriz,
do 6º Ano, entram na sala sorridentes
com uma caixa de madeira nas mãos.
Elas carregam o papa pilhas, projeto
desenvolvido a partir do segundo
semestre do ano passado, pelo NUMA
– Núcleo do Meio Ambiente, e que tem
surtido grandes efeitos. “Todos estão
participando, veja como a caixa está
cheia de pilhas velhas...”, mostra Isadora.
Outro sucesso transformado em
reportagem na Inter TV Cabugi como
exemplo de formação de bom caráter,
é o projeto das garrafinhas. Desde o
início do ano, o uso do copo descartável

A adoção das garrafinhas reduziu o consumo
de 18 mil copos descartáveis por mês

na hora de tomar água foi banido, são
mais de 18 mil copos que deixam de ir
para o lixo mensalmente na escola, uma
iniciativa muito importante na opinião
do aluno Edson Moreira, do 5º ano:
“quando jogamos fora os descartáveis,
eles poluem a Terra. Agora a gente
fiscaliza quem usa, e ainda, realiza
eventos com personalidades que falam
como podemos ajudar o Planeta”.
O professor de ciências Jorge
Raminielli acredita que o papel mais
importante desse trabalho em prol do
meio ambiente é a formação e não
apenas o conteúdo, “a criança que
desenvolve esse pensamento, quando
se tornar um profissional continuará
pensando da mesma forma ou até
melhor. Teremos engenheiros, por
exemplo, que vão se preocupar em
desenvolver projetos que utilizam a
luz solar como fonte de energia, que
reaproveitem a água, que separem o
lixo, tudo em prol do meio ambiente e do
próprio homem”.
A professora Ivoneide,
responsável pelo NUMA junto ao Ensino
Fundamental I destaca outras ações que

Isadora e Bia comemoram o resultado do
projeto papa-pilha

servem de lições para tornar o mundo
mais sustentável: “Não trabalhamos
com material que possa agredir o meio
ambiente, como o isopor, usamos
reciclados e transformamos o que
poderia se tornar lixo em conhecimento.
São tantas atividades, que quando
nossos alunos saem daqui, temos a
certeza de que levarão consigo esta
preocupação com o outro”.

Hora da Verdade
“Estudei na Casa Escola de 1989 a 1997. Agora em 2012, 15 anos depois que me despedi desta
casa, percebo que ela foi responsável por plantar sementinhas no meu coração que dão frutos todos os
dias, como a relação de profundo carinho com a natureza, o gosto pela pesquisa, pela música popular
brasileira, a consciência da inclusão, da reciclagem, do respeito ao diferente... É só ouvir os CDs da
Arca de Noé que as lembranças fluem: os banhos de grude, as brincadeiras na caixa de areia, as aulas
de capoeira, as atividades lúdicas pedagógicas com a família, os dias de culinária relacionada ao tema
pesquisado pela turma, a matemática sendo aprendida ao ar livre, as nossas plantações na horta e os pés
de feijão levados para casa, os divertidos jogos internos com os amigos, a emoção para o “lançamento
do livro” - que me ensinou a ter tanto gosto pela escrita e leitura -, a atenção dos professores e dos
funcionários. Posso afirmar sem medo de equívoco: estudar na Casa Escola é ter todas as ferramentas
para construir um mundo melhor, com mais consciência e amor, desde as pequenas às grandes atitudes
diárias. Se eu pudesse escolher uma palavra para representar meus sentimentos, essa palavra seria
gratidão”.
Isabella Cavalcanti Maia
Ex-aluna da Casa Escola, atualmente cursa o último período de Psicologia na UNI-RN.

Ferias podem ser um tedio...
A Colônia de Férias é uma opção perfeita para pais e filhos
Passeios, brincadeiras, piscina,
oficinas de arte e esporte, música,
culinária, contação de história e muitos
outros atrativos já são marcas da nossa
Colônia de Férias. São tardes agradáveis
de diversão e aprendizado curtidas pelas
crianças, como Júlia Uchôa, de 11 anos,
que espera, sempre, por esse momento:
“Participo desde o 4º ano e gosto porque
a programação muda de um semestre
para o outro. Temos atividades diferentes
todos os dias. Adoro o esconde-esconde
e o tecido aéreo na oficina de circo”, conta
empolgada.
Gabriel Tavares, do 4º ano,
também concorda com Júlia, “Aqui a gente
se diverte e ainda aprende escultura,
máscara de gesso e muitas coisas novas
que eu ainda não tinha visto, bem diferente
do que ficar em casa”. Gabriel faz questão
de destacar a sessão de “Cinema com
Pipoca”, na qual assistiu “A Era do Gelo
4” com toda a turma da colônia, “uma
oportunidade única”, segundo ele. Outra
que adorou a sessão foi Carol Nunes, do
3º ano, “gostei de ir ao cinema e também

aprendi brincadeiras diferentes, coisas de
circo e como os palhaços se maquiam”.
A professora Tatiana Ribeiro explica
que a Colônia de Férias é um momento
de muitas brincadeiras mas também um
período rico de aprendizagens, pois o
tempo inteiro são trabalhados os aspectos
pedagógicos que guiam os eventos da
Casa Escola. “As crianças não ficam aqui
estudando, mas desenvolvem atividades
lúdicas bem interessantes dentro da
proposta do criar e brincar, e desta forma,
estimulamos a psicomotricidade, o
movimento, o relacionamento social dentre
outros, tudo de forma prazerosa”.
Tatiana aponta que além da
possibilidade dos pais manterem suas
rotinas de trabalho, as crianças continuam
a desenvolver diversas habilidades
durante as férias. “Não nos prendemos
em atrativos de brinquedos caros, games
ou estrutura de festa infantil, preferimos
resgatar brincadeiras antigas e do folclore
que fazem parte do imaginário coletivo
com o intuito de aprofundar a bagagem
cultural da garotada”, conclui.

Brincadeiras
simples fazem
a diversão da
criançada e
quebram a rotina
das férias

“Sustenta
aqui, sustenta
la, a cultura
brasileira
vamos festejar”
foi o tema do
São João
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