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Encontrando soluções

junto com os alunos
Pequenos
problemas
merecem
boas
soluções. É isso que fazemos aqui no nosso
Núcleo de Interesse que, carinhosamente, é
abreviado em PPBS. Em nossas reuniões, reﬂetimos sobre os problemas detectados e como podemos trazer melhorias para a escola. Para isso,
discutimos em grupo e buscamos soluções criativas para as situações que elencamos. Uma
delas, ainda em processo, é a elaboração de etiquetas de identiﬁcação dos interruptores, pois a
galera percebeu a falta de padronização. Quanto a
isso, estamos na fase de criação de protótipos das
etiquetas junto ao grupo Lab-criativo, ainda para
aprovação. A turma de lá é bem experiente em
design e nos deram excelentes dicas.
Outra herança do núcleo foi a sincronização
dos relógios da escola pelos membros do grupo
junto com a galera da Gambiarrologia. Em
função do nosso esforço, novos relógios foram
adquiridos e colocados em locais bem estratégicos como na entrada da escola e no espaço A. De
pouquinho em pouquinho vamos deixando
nossa Casa mais arrumada e compreendendo
melhor como é o trabalho de gestão da escola.
Problema é o que não falta.

Além do lápis

e do papel

Chegamos a um momento em que é impossível nos dissociarmos da tecnologia e é claro que
na educação não seria diferente. Desde de 2018,
inserimos em nosso currículo vertentes fundamentais da mecatrônica, a ﬁm de que o aluno
enxergue o mundo através da mecânica,
eletrônica e da programação. Dessa maneira, torna-se possível utilizar os conhecimentos de sala
como expansão da visão exterior e criar novas
soluções para situações diárias. A exemplo,
temos a programação que se torna acessível aos
alunos do GV. Também buscamos os caminhos
para inserir os princípios da “gameﬁcação”,
estimulando o engajamento e a criatividade.
Caminhando de mãos dadas, o ensino regular e a
tecnologia estão, cada vez mais, alinhados em
função da formação dos nossos jovens e crianças
que já demonstram toda uma intimidade com o
mundo digital e as tecnologias em geral.

“O uso da tecnologia na escola traz um
resultado palpável sobre o que é aprendido.
Isso facilita a interpretação do que está
sendo observado e expande as aplicações
em direção do seu uso real, tornando-se um
estudo signiﬁcativo para os alunos.”
Arthur, professor de robótica

Criatividade

em alta

A criatividade dos alunos do 9º ano rolou solta
para falar de um assunto sério no trabalho que
uniu as disciplinas de Português, com a prof.
Thayane, e Educação Física com Larissa. Instigados pela professora Larissa a estudar os distúrbios alimentares, os adolescentes mergulharam
nas discussões do assunto e foram buscar a
melhor forma de intervir na comunidade escolar.
Ao lado da professora Thayane, nossos estudantes, entusiasmados em propor soluções para
este problema social, produziram fanzines com o
tema. A escolha dos alunos pelo gênero, despretensioso, dialoga perfeitamente com o propósito
comunicativo da turma e ainda facilita a divulgação deste material tão rico em informação e
criatividade.
“São alunas e alunos que se interessam muito
pelo debate social. Cada um, em sua particularidade, lidou com maturidade do tema
ainda considerado um tabu, pesquisando e
debatendo pontos como a imposição sobre o
corpo feminino. Foi um momento de construção bastante produtivo, no qual todos puderam colocar em prática o elemento criativo”
Thayane – Professora de Português

Comemorando

em grande estilo

Jogos no campo, ﬁlme, vídeo game, o tradicional lanche coletivo, gincana e muita diversão...
Foi assim que celebramos o Dia do Estudante,
por aqui, na última sexta-feira (9). A programação
foi pensada cuidadosamente pelo Núcleo de
Jogos e Eventos, que planejou tudo nos mínimos
detalhes. A meta era simplesmente agradar a
todos. E conseguiram! Ninguém ﬁcou de fora e, o
mais importante, todo mundo curtiu.

Blog da Casa
Meu ﬁlho odeia matemática!

6 dicas para fazer seu ﬁlho se encantar com os números

Ansiedade escolar:

O que é e como lidar com ela?
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