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no solo
Qual o melhor solo para o cultivo agrícola? E o
que o solo tem a ver com as grandes navegações
do século XV? A galera do 4º ano está craque no
assunto e apta a responder o que envolve o solo
do RN, da caatinga ao massapê na zona litorânea,
desde o período das capitanias hereditárias. Os
alunos estão envolvidos nos conhecimentos
além do solo, pesquisando acerca do plantio da
cana de açúcar e seus impactos sociais, econômicos e ambientais.
E, claro, por aqui nada ﬁca só na teoria: os
alunos também vivenciaram na prática o que foi
estudado em sala de aula. No cenário das experiências, o laboratório de Ciências — com o professor Lázaro — recebeu os alunos que veriﬁcaram
a capacidade de absorção de água dos diferentes
tipos de solo. E no Viveiro? Nesse último, a turminha
conhece bem a diversidade de solos e o que se
deve plantar em cada tipo. Lá mesmo foi possível
observar fenômenos como a erosão e pensar
como evitá-la, e outros aspectos relacionados a
nutrientes na formação do solo. Tudo isso é fruto
do trabalho interdisciplinar, plantado no solo da
dedicação de uma equipe.

Robôs em ação
Fomos muito bem representados na Olimpíada Brasileira de Robótica, que aconteceu no
último ﬁm de semana de agosto. Foram dois dias
inteiros dedicados à robótica, onde nossos
alunos deram um show de criatividade, autonomia e trabalho em equipe.
Sob o comando do professor Arthur, as equipes Camaleões (João Felipe, Miguel e Lui) e
Avengers (Pedro Amaral, João Pedro, Guilherme e
Matheus) apresentaram seus robôs e encararam
muito bem as situações apresentadas na competição. O trabalho duro foi super elogiado pelos
jurados e nos encheu de orgulho, aﬁnal ﬁcamos
entre os 10 melhores de todo o Estado. Vamos
para as próximas batalhas, equipes!

“Os alunos passaram a enxergar a
robótica de outra forma, aprenderam que
existem muitos obstáculos durante a aplicação do projeto ao protótipo, e o melhor de
tudo, resolveram com o mínimo de intervenções, com muito espaço para participarem ativamente do aprendizado, do jeitinho
Casa Escola de ser”
Arthur, professor de robótica

Guerra e paz
Debates e questionamentos são duas coisas
que não faltam no Núcleo de Interesse Guerra e
Paz, ministrado por Diego Paes. Temas sobre
História, Geograﬁa, conﬂitos, política e cultura
dos países são comuns nesse espaço que reúne
os alunos do Ensino Fundamental II e fomenta a
reﬂexão sobre as relações internacionais e suas
características.
Aqui todo mundo expressa sua opinião e traz
novos elementos para a aula em formato de roda
de conversa. O tópico que está em discussão atualmente são as religiões. Qual foi a primeira? Qual
a mais praticada? Qual a diferença entre elas?
São perguntas respondidas entre uma chuva de
curiosidades, como a Cientologia e a religião do
bacon. Conhecimento, diversão e liberdade de
expressão caminham juntos por aqui de maneira
orientada e de mente aberta.

Only english, please!

“Todo conhecimento é importante,
então, incentivamos que mesmo aqueles
que têm diﬁculdade com questões de
pronúncia tentem e falem do jeito deles,
para que se sintam mais à vontade no processo de aquisição da nova língua.”
Thaynná Batista, professora de inglês.

Nossos pequenos não param de falar inglês! O
vocabulário, cada vez mais rico, não sai mais das
bocas dos alunos da Educação Infantil. A professora Thaynná Batista está orgulhosa com a ampliação do vocabulário adquirido pelas crianças a
partir de um trabalho interdisciplinar com os projetos de cada turma. Demanda muita pesquisa
para a professora, mas o retorno é visível. São
vídeos, músicas, ﬂashcards e atividades lúdicas
que auxiliam na ﬁxação deste idioma que se
tornou mais que necessário nos dias de hoje. Por
aqui também acontece o conhecimento compartilhado: todo mundo aprende junto! Os colegas se ajudam e alguns explicam para quem não
entendeu. Aprender inglês é divertido!

Nossos representantes no Jerninhos estão
de parabéns! Bernardo levou a melhor na sua
apresentação solo de Ginástica Artística. Já as
nossas judocas Ana Cecília e Fernanda Galvão
garantiram medalha de ouro e bronze respectivamente. Parabéns aos nossos medalhistas
e a todos os atletas que se prepararam e se
envolveram.

MEDALHISTAS!
Blog da Casa
Como lidar com a inﬂuência
do Youtube?

Autonomia infantil:

como estimular a autonomia desde cedo?
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Açúcar: da economia à

alimentação, mocinho ou vilão?
“Cocada, queijadinha, sorvete [...]” já dizia
Marisa Monte que “não é proibido”, em sua
música homônima. No entanto, os alunos dos 4°
anos ﬁzeram uma extensa reﬂexão sobre os itens
que adoçam nossa comida – iniciaram a pesquisa
lá atrás, no surgimento do açúcar no Séc. XV,
chamado na época de “sal indiano”. Eles ﬁzeram
descobertas sobre o açúcar na economia do
Brasil e a forte relação com o trabalho escravo –
comparando com as leis da atualidade. Os tipos
de açúcar, os produtos originados da cana de
açúcar, e as possibilidades energéticas com o seu
bagaço também foram analisados... Ufa, esse
assunto rendeu mesmo!
Nas aulas de inglês, a criançada descobriu
como são adoçadas as comidas em outros países.
Avaliaram, ainda, as doenças causadas pelo excesso de açúcar, como a diabetes, cáries e obesidade. Mas o que impressionou mesmo foi descobrir a quantidade de açúcar nos alimentos industrializados, em uma conversa com a nutricionista
da escola.
Na Exposição Pedagógica eles irão encenar
um programa de TV com representações de diversos proﬁssionais: médico, nutricionista, dono de
engenho, psicólogo etc. Com a equipe de Robótica, estão construindo uma réplica de máquina de
moer cana de açúcar. Também estão montando
maquetes de um engenho, e reconstruindo o
caminho do açúcar no corpo humano, por meio
de uma escultura de biscuit. Essa galera promete!
Com informações da professora Adely Soares

Você é o que come
As turmas do Ensino Fundamental II – 6º ao 9º
ano - se aprofundaram no entendimento da ressigniﬁcação dos alimentos com o projeto “Como,
logo sou”. Eles ﬁzeram pesquisas, assistiram a
documentários e leram muito! Partiram do sentido da comida nas religiões, abrangendo várias
partes do mundo. Descobriram como as culturas
entendem o alimento para a cura do corpo e do
espírito, a exemplo das tradições orientais e indígenas. Ou até identiﬁcaram o alimento como ato
político, como o veganismo.
Na Exposição Pedagógica os estudantes exibirão alguns alimentos ressigniﬁcados que estão
bem pertinho de nós, como o acarajé e a tapioca.
Haverá chás para degustação, demonstrando o
sentido da “cura do mato” – da tradição dos indígenas para o popular na sociedade. Vale a pena
conferir!
Com informações da professora Thayane Moraes

O que comem

fadas e princesas
Os pequenos do Grupo III meteram a colher
nas comidas dos contos de fadas com o projeto
“Das histórias infantis às receitas da família”. Primeiro, reﬂetiram sobre que tipo de comida vai na
cesta da Chapeuzinho Vermelho, sobre os ingredientes da feijoada do Senhor Ratão, que seria
servida no baile da Dona Baratinha, sobre a
abóbora (ou jerimum) encontrada no jardim da
Cinderela e também da Rapunzel.
A nutricionista da escola, Suênya, foi à sala de
aula falar sobre os tipos de feijões, seus nutrientes e, ao ﬁnal, as crianças tomaram um delicioso
caldinho de feijão. Em outro momento, com a
ajuda de alguns pais, botaram a mão na massa,
literalmente. O pai de Maia levou a receita de um
pão de abóbora para fazer com as crianças, em
referência ao conto da Cinderela; já o pai de Cecília fez panqueca de maçã em homenagem à
Branca de Neve. Tudo com a participação ativa
das crianças na elaboração das receitas, que teve
degustação depois. Claro, que elas adoraram
tudo! Nham! E as professoras também.
A Sopa de Pedra recontada em sala vai ser a
grande sensação da Exposição, Aguardem!
Com informações da professora Cláudia Sena

Cultura nordestina e ciência

na visita a Recife e Olinda
Muita diversão e descoberta na aula passeio
do 5° ano para o estado de Pernambuco, neste
último mês. Ao visitar Recife e Olinda, os alunos
conheceram os aspectos históricos e culturais do
estado, bem como aprenderam sobre a importância dele para a história do Brasil. “Tivemos
a oportunidade de visitar o Espaço Ciência, a Oﬁcina Cerâmica Francisco Brennand, caminhamos
pelas ladeiras de Olinda e visitamos os museus
Embaixada de Pernambuco e o Cais do Sertão”,
relata a professora Verônica Neves. Os alunos ﬁcaram encantados na visita ao Espaço Ciência,
onde brincaram de cientistas e ﬁzeram experimentos na trilha da energia. Uma experiência inesquecível!

Blog da Casa
Educação musical:

por que é tão importante?

6 Dicas úteis para gerenciar
o uso do Youtube pelo seu ﬁlho
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