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Alguns alunos verbalizaram que, diante do tema do ano que trata de 

revoluções, num primeiro contato com essa proposição, pensaram em lutas, 

batalhas, guerras... Atualmente, porém, já ao final do trimestre, relatam que 

ampliaram seu entendimento e que, neste momento, evocam mudanças, 

transformações significativas, para referir-se àquela palavra. 

Pois é, Darwin, Picasso, Beethoven, Galileu, o advento da fotografia, as 

revoluções históricas, a “Revolução dos Bichos”, entre tantos outros assuntos, 

preencheram nossos dias de trabalho nestes primeiros meses do ano letivo. 

Revolver, arejar, revisitar, renovar, ressignificar o conhecimento humano, 

nossa cultura, nossa visão de mundo, são atitudes revolucionárias. Aprender a 

ler e escrever, segundo uma aluna mais nova, também! 

A vontade de mudar – a si mesmo ou a seu entorno – só pode surgir quando 

se conhece a pluralidade, as várias faces de um mesmo ser, todos os ângulos de 

um problema; para se querer transformar, é necessário tê-lo feito, incialmente, 

consigo mesmo... 

Temos a convicção de estar propondo mudanças, a partir de nosso trabalho 

cotidiano, por meio de conteúdos, abordagens, experiências, aprendizagens. 

Através da construção de um repertório significativo, plural, original, buscamos 

oferecer a nossos alunos a possibilidade de desenvolver e ampliar um olhar 

revolucionário sobre o mundo que nos rodeia. 

Um abraço, 

Terê 
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Relatório do Trabalho do Primeiro Ano 

 

“Uma revolução é uma coisa que muda o mundo...” 

(fala de uma das crianças em roda de conversa sobre o tema anual) 

 

A formação de um grupo é um movimento bonito de se acompanhar, que suscita 

muitos desafios – apresentar-se ao outro, conhecê-lo, descobrir afinidades, imaginar e realizar 

um (ou muitos, como é o caso aqui!) projeto comum. No primeiro ano, esse processo é 

entremeado por outras tantas variáveis: as crianças estão formando um grupo de estudo, 

numa nova Escola, de modo que essa construção é mediada pela ação dos adultos, pelas 

regras e particularidades de nossa comunidade de aprendizagem, novos espaços e tempos, 

nova rotina; uma nova cultura. Nossa turma, composta por dezessete crianças, nove meninas 

e oito meninos, chegou animada e muito propositiva, revelando espírito curioso e 

explorador, além de inesgotável energia para brincar, falar, inventar e imaginar. São muito 

alegres, falantes, afeitos a contar “causos”, experiências pessoais, informações e saberes. Parte 

dos meninos trouxe uma atuação bastante impulsiva e, em muitos momentos, agressiva, no 

trato uns com os outros e, mais pontualmente, também com os adultos. As moças, de modo 

geral mais contidas e com a escuta melhor desenvolvida, também revelaram certa dificuldade 

em dominar o desejo incontrolável de falar e rir! Como riem, aliás... 

Com o intuito de auxiliá-los nesse processo de adaptação às tantas novidades, bem 

como o de favorecer o desenvolvimento do evidente potencial do grupo, organizamos, 

Danile e eu, uma série de ações ao longo desses primeiros meses de trabalho. A primeira delas 

foi estabelecer, junto à turma, algumas metas: escuta e organização (de falas, do tempo, do 

espaço da sala de aula e da produção como um todo). Para isso, uma rotina bem estruturada 

foi essencial: iniciamos nossos encontros com uma roda de conversa, na qual ouvimos as 

novidades e eu exponho as atividades que iremos desenvolver; na sequência, realizamos uma 

proposta dirigida, fazemos um pequeno fechamento e, então, a lição do dia, quando as 

crianças registram algo importante que fizeram ou descobriram na Escola. Após as horas livres, 

nossas aulas começam com a leitura de uma história – escolhida por mim, ou, sugerida por 

um dos alunos. Seguir essa rotina, quase que religiosamente, foi fundamental para que 

aprendessem a diferenciar momentos livres de momentos de aula, uso dos diferentes materiais 

escolares (individuais e coletivos), bem como para trabalhar a comunicação, organizando a 

fala e a escuta.  Estiveram, e ainda estão, em suma, construindo-se como alunos. 

Nas rodas de conversa, temos alcançado o objetivo de conhecer uns aos outros e à 

Escola. As crianças têm, nesses momentos, espaço para compartilhar suas histórias, mostrar 

brinquedos que constroem, livros que possuem, fazer perguntas, comparar a própria 

experiência com as dos demais colegas. Também, tratamos de conflitos e problemas surgidos 

em classe ou horas livres. De modo geral, exponho o acontecido, peço para que os 

envolvidos apresentem suas versões e motivações e que todos ajudem a pensar maneiras de 
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lidar com situações como a que esses colegas enfrentaram: o que podemos fazer quando 

sentimos raiva ou nos irritamos com alguém? Como fazer quando queremos participar de 

uma brincadeira inventada por outros? Qual o melhor jeito de possuirmos algo que o outro 

tem e queremos muito? Para balizar essa busca de condutas mais adequadas, porque menos 

impulsivas ou mais justas e corretas, trago para a conversa as regras e princípios da Escola, 

bem como histórias vivenciadas por outros e mais antigos alunos. Dessa forma, o primeiro 

ano já entende o princípio de que se um pode, todos podem; sabem que devem recorrer aos 

adultos sempre que enfrentarem um conflito; que gritos e xingamentos, assim como 

empurrões e tapas, não ajudam a resolver problemas, apenas criam outros, piores; que é 

preciso negociar vontades e fazer acordos; que valorizamos, acima de tudo, a palavra, a 

conversa, o respeito. 

O convívio intenso, em classe e horas livres, tem colaborado muito para algo 

importante para os alunos do primeiro ano: a possibilidade de conhecer novos jeitos de 

interagir, falar, atuar, brincar. Depois de um período de exploração mais livre dos espaços e 

das atividades, as crianças de nossa turma engajaram-se em projetos e brincadeiras com alunos 

de outras idades: na fábrica de terra, nas cabanas, nas lojinhas, em jogos de perseguição, caça 

aos bichos e, ainda, nas oficinas, que alunas do sétimo ano têm oferecido a eles (jogos de 

quadra, aulas de pintura, entre outras atividades), sempre às quartas-feiras. Estando com 

outros, as crianças ampliam, grandemente, o próprio repertório e traquejo nas relações 

sociais. E, mais, noto que essa rica convivência tem colaborado, em muito, para que 

construam um sentimento de pertencimento a essa comunidade, que é a Ágora. 

Falemos, agora, de outra frente de trabalho: os estudos do primeiro ano! Escolho, para 

este relatório, três grandes temas: o projeto anual, “Revoluções, uma aproximação a nosso 

planeta revolto”; os bichos; a Matemática. Falarei, ademais, sobre o desenho como 

linguagem que organiza, apresenta e comunica todos esses aprendizados. 

Podemos afirmar que a entrada no Ensino Fundamental, por si só, caracteriza uma 

importante revolução na vida das crianças! Deixam de ser os maiores que eram na Educação 

Infantil para se tornarem os menores em uma Escola com gente grande, muito grande. Passam 

a usar cadernos, estojos e a aproximarem-se da construção e do registro de conhecimentos 

gradativamente mais formais e estruturados, de acordo com as diferentes áreas – a Ciência, a 

Matemática, a Língua Portuguesa, as Artes, a História... Começam a ter lição de casa! Sua 

rotina muda, seu olhar sobre o mundo se amplia. No entanto, para além desta revolução, o 

primeiro ano também está a estudar outras... Nossa primeira atividade especificamente 

destinada a pensar sobre o tema foi a socialização de hipóteses a partir da pergunta: “O que 

vocês acham que é uma revolução?”. Evolução, imaginação, educação, estudar coisas, 

“revoluir”, um tipo de revolução francesa, brincar foram algumas de suas respostas. A cada 

afirmação, buscávamos exemplos, explicações. Num dado momento, uma das alunas disse, 

com grande entusiasmo: “Revolução é mudar o mundo!”. Confirmei sua hipótese e 

apresentei-lhes algumas ideias relacionadas a esse conceito: mudança, modificação, 

transformação, revolvimento, alteração. Pedi, então, para que pensassem em coisas que 
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mudaram o mundo. Depois de mencionarem uma série de invenções, propus que 

desenhassem essas e outras criações humanas que, em sua opinião, revolucionaram, mudaram 

o mundo. O avião e alguns outros meios de transporte apareceram praticamente em todos 

os desenhos. A partir dessa constatação, nos dedicamos a explorar essa revolucionária 

invenção. Aviões de papel, paraquedas e uma pipa bicuda ocuparam algumas de nossas aulas, 

com as crianças enfrentando os desafios de dobrar geometricamente os papéis, cortar fios, 

fazer nós, lidar com o não-saber e a necessidade de refazer, bem como com a sensação 

deliciosa de ver suas “máquinas de voar” planarem no espaço e, claro, irem ao chão... A 

diferença entre voar e planar, aliás, pôde ser muitíssimo bem explorada nessas ocasiões, assim 

como a tentativa de explicar de onde vem a força que faz alguns desses objetos planarem e 

o aviões voarem, com os alunos aproximando-se, dentro de suas possibilidades atuais, de 

conceitos bastante complexos. Entremeando essas aulas, li para o grupo o mito grego “O 

sonho de Ícaro”, sonho este unanimemente compartilhado pelos alunos do primeiro ano 

(havíamos lido outra obra literária, “Eu queria ter”, após a qual indaguei-os sobre o que 

desejavam ter e todos responderam algo relacionado à capacidade de voar: ter uma mochila 

voadora, um par de asas, um tênis voador, ser um pássaro...).  Ficaram bastante maravilhados 

com essa leitura – os mitos falam conosco de forma realmente profunda... Ainda, lemos, em 

capítulos, “As fabulosas máquinas voadoras de Alberto Santos Dumont” e “Voar como um 

pássaro”; este último, de gênero informativo, apresenta as várias tentativas que precederam 

e tornaram possível a invenção do avião, inclusive, os desenhos e projetos de Leonardo da 

Vinci. As descobertas, percepções e criações realizadas pelos alunos dentro dessa temática 

foram registradas por meio de desenhos e escritos, nos cadernos de descobertas. 

Além da figura de Santos Dumont, o primeiro ano conheceu outros revolucionários, 

como William Shakespeare e Pablo Picasso. Ao longo do ano, conhecerão outros, pois, essa 

é uma perspectiva que queremos dar a esse projeto, personalidades que provocaram 

mudanças e tornaram-se referência em suas respectivas áreas de atuação. Do dramaturgo, 

lemos adaptações de “Romeu e Julieta” e “A Tempestade”, leituras que fisgaram e 

emocionaram enormemente as crianças. Picasso, já conhecido pelos alunos nas aulas de Artes, 

apareceu em nossos encontros como uma referência especial ao desenho, que ele fazia 

compulsivamente, refazia, transformava, reformava... As crianças assistiram maravilhadas a 

um trecho do documentário francês, “O Mistério de Picasso”, brincaram de fazer como o 

artista, criando composições bem divertidas, tanto com desenho, quanto com a colagem. No 

momento, estamos lendo o livro “O menino que mordeu Picasso”, que apresenta 

peculiaridades da vida e do trabalho do artista sob o olhar de Antony Penrose, que teve a 

felicidade de conviver com o gênio quando criança. 

Falemos dos bichos da Ágora... Desde a visita realizada no ano passado, essa turma 

revelou enorme interesse pelos bichos, de modo que, já nas primeiras semanas, pediram para 

que observássemos e estudássemos as cobras de nosso pequeno museu biológico! Observar, 

descrever e comparar foram operações mentais constantes em nossas aulas. Um dos nossos 

alunos trouxe um exemplar de cobra-de-vidro, o que motivou novas e importantes 



6 
 

investigações. Afinal, esse animal tem todo o jeito de cobra, mas, é um lagarto! Nesse estágio 

do estudo, recorremos a fotografias e textos informativos, os quais apreciávamos e 

comparávamos ao nosso exemplar vivo. Foi interessante notar o processo de refinamento 

das descrições e desenhos vivido pelos alunos. Voltamos às serpentes, procurando conhecer 

características próprias de venenosas e não-venenosas, a partir de textos, representações 

gráficas produzidas por cientistas, tabelas comparativas e das informações (muitas!) que as 

próprias crianças possuíam. Alguns alunos e suas famílias colaboraram enormemente para 

nossas investigações, enviando livros e encartes do Instituto Butantã, entre outras fontes, e 

também ao levarem os filhos para esse centro de pesquisa. Ainda, fomos agraciados com a 

visita de uma jararaquinha dormideira em nossa classe, o que gerou novas e importantes 

oportunidades de reiterarmos os cuidados, atitudes e ações que devemos ter quando 

deparamos com um animal potencialmente perigoso. Recentemente, ganhamos mais uma 

espécie para nosso museu: um filhote atropelado de cobra coral, encontrado nos arredores 

da Escola. 

Outro grupo animal que vimos explorando atualmente é o das aranhas. Nessa época 

do ano, elas povoam o terreno da Ágora, assim como as lagartas e borboletas. Seus 

movimentos, estratégias de “caça”, teias, pernas e olhos têm maravilhado as crianças, as quais, 

por sua vez, têm feito muitas descobertas: “Eu achava que as aranhas tinham o corpo igual 

ao das formigas!”; “Quer dizer que são dez pernas com os pedipalpos? Quantas pernas!!”; 

“Oito olhos! Quantos!”; “Eu pensava que ela comia por cima, mas, a boca fica embaixo...”. 

Vale destacar que essas descobertas, feitas ao vivo e em cores, resultam da aproximação a 

procedimentos fundamentais ao trabalho científico: a observação, a descrição, a comparação, 

a formulação de perguntas. O desenho, aqui, é representação que informa, detalha, expressa 

descobertas. 

No que se refere aos conhecimentos matemáticos, temos realizado uma série de 

explorações da contagem, da série numérica e da representação de quantidades, o que inclui 

o traçado correto dos algarismos e a aproximação ao valor posicional dos números (saber 

que o algarismo 2 no número 12 equivale a duas unidades e no 20 a duas dezenas, dois 

grupos de 10). Jogos em que acumulam fichas e têm o desafio de contabilizá-las ao final, 

batalha de números na qual os participantes têm que decidir qual o maior entre dois ou mais 

valores, rodas de contagem (até cinquenta ou cem, de um em um ou dez em dez) e situações-

problema em que precisam realizar de forma controlada a contagem de muitos elementos 

são algumas das atividades que vimos realizando. Gostaria de relatar, aqui, uma proposta 

que envolveu nosso grupo de forma bastante especial. Havíamos contado e representado 

num gráfico de colunas a quantidade de alunos do primeiro ano. Propus, então, que 

descobríssemos quantos alunos havia na Escola toda. Conversamos sobre algumas maneiras 

de chegar a esse número e, assim, munidos de pranchetas, folha sulfite e lápis percorremos as 

salas de aula para fazer a contagem de cada ano. Nessa etapa, cada aluno usou a estratégia 

que melhor lhe aprouve: uma marca (risquinho, bolinhas, um X...) para cada pessoa, o 

número total da classe, entre outros. Os procedimentos foram variados e muito ricos para 
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discutirmos, pois, houve quem não indicasse a qual série determinada marcação correspondia, 

houve quem se perdesse nas marquinhas e, também, quem apresentasse um registro bastante 

claro e organizado, em formato de tabela, por exemplo. Assim, fizemos uma roda de 

apreciação dessas anotações, avaliando as maneiras mais, ou, menos eficientes de produzi-las 

para apoiarem a contagem final. Ficou bem evidenciado que uma tabela seria nossa aliada! 

Trouxe para o grupo, então, uma grade na qual inseriram as contagens, indicando: ano/série; 

quantidade de alunos em desenhos; quantidade de alunos em números. Foi surpreendente 

notar como trabalharam bem essa tabela! Compreenderam rapidamente as indicações das 

colunas e linhas e preencheram-nas com notável independência. Reparem que o desenho, 

aqui, é apoio para a contagem, os cálculos, a organização da informação numérica. Aliás, 

devo sublinhar o quanto essa turma aprecia as aulas de Matemática; comemoram quando 

anuncio essas atividades e as realizam com dedicação e alegria!  

Conforme procurei mostrar, ao longo desse relato, o desenho é uma linguagem 

bastante presente no cotidiano de nossas aulas. É por meio dele que as crianças registram suas 

descobertas, experiências, aprendizados. Gostaria de tratar um pouco mais sobre o caderno 

de lições. Ele constitui um espaço de registro bastante importante nesse ano inaugural de 

Ágora. A cada dia, os alunos rememoram as atividades feitas e escolhem, dentre essas 

experiências, uma que desejam registrar. Fazem-no por meio do desenho, que é, sem dúvida, 

a linguagem das crianças – como afirmou Mário de Andrade, “O desenho fala, chega mesmo 

a ser uma espécie de escritura, uma caligrafia.”. Enquanto produzem essa lição, estão 

construindo, ora uma narrativa, ora uma descrição, ora um recorte, e também, um híbrido 

delas: por vezes, todos esses “tipos de textos” juntos. Esse desenho é revelador de uma série 

de questões relacionadas ao desenvolvimento das crianças: a maneira como percebem, 

elaboram, revisitam e reelaboram a própria experiência, o espaço e o tempo; a capacidade 

que possuem (e vão aprimorando) de representar acontecimentos, episódios, sentimentos, 

sensações, movimentos, seus e dos outros; as habilidades relativas à composição de imagens, 

tais como relação figura-fundo, proporção, posição, pontos de vista, perspectiva e 

representação de figura humana, entre outros. Vale dizer, quanto a esses últimos tópicos, que, 

nesse momento da escolaridade, as crianças fazem experimentações, trabalhando, sempre, de 

maneira intuitiva, mas, alimentados pela observação constante que fazem das tantas imagens 

presentes em nosso cotidiano, bem como de desenhos produzidos pelo próprio grupo. Minha 

função, muitas vezes, consiste em identificar essas experimentações e as boas soluções que 

encontram para representar o vivido e socializá-las em classe, de modo que as conquistas de 

um possam transformar-se em conhecimento e referência para todos. Assim, o grupo vai, 

progressivamente, ampliando seu repertório, seu vocabulário para esta linguagem que é o 

desenho. Muitas transformações já podem ser notadas na turma, quanto a esse conteúdo, 

assim como novos desafios que, com o decorrer do trabalho, serão, certamente, superados. 

Este relatório já está extenso e eu teria muito, ainda, a compartilhar com vocês... Os 

dias com o primeiro ano são sempre intensos e produtivos, repletos de instigantes desafios 

educacionais e pedagógicos, o que dinamiza enorme e positivamente o trabalho de todos, 
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professores e alunos, mas, principalmente, são dias alegres, muito alegres! Como não tratei 

do trabalho de leitura, encerro, deixando-lhes um pequeno presente relacionado à 

literatura... Um pensamento e um pensador que inspira profundamente o fazer de nossa 

Escola. 

“(...) A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna 

mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.” 

(Antonio Cândido. O direito à Literatura in “Vários Escritos”. São Paulo: Duas 

Cidades, 1995, p. 249) 

Um abraço, 

Beta 

 

Relatório do Trabalho do Segundo Ano 

 

Ao longo deste primeiro trimestre de trabalho, observei um grupo harmonioso no que 

concerne às relações. As crianças mostram apreciar a companhia umas das outras, 

aproveitando os horários livres para inventar muitos (e ótimos) passatempos. Do lado das 

meninas, os preferidos foram pintar mandalas e criar apetrechos como bolsinhas e artefatos 

“eletrônicos” tais como computadores e celulares de papel. Interessadíssimas na escrita, 

usaram esse espaço, ainda, para redigir pequenas cartas umas para as outras. A ala masculina 

ocupou-se de brincadeiras próprias do universo da Escola: lutas com paus, construção de 

cabanas e, claro, o futebol. Com o intuito de promover uma maior aproximação entre dois 

grupos tão bem marcados e, também visando a melhor adaptação de um dos novos 

integrantes que está se familiarizando com a língua portuguesa, promovi, às sextas-feiras, em 

nossas aulas semanais de convivência, momentos para fazermos coisas juntos. O projeto 

inaugural foi a construção de uma cabana. Ao final de cada uma dessas aulas especiais, 

conversamos e registramos, em nosso diário de bordo, como foi o dia, o que deu certo e o 

que não, criando uma memória coletiva de nossas incursões como grupo.  

Com essa faixa etária, focar atenção em alguns comportamentos é muito importante 

para que os alunos possam, paulatinamente, expandir e melhorar a postura enquanto 

estudantes. Assim, insistir para que levantassem a mão para pedir a palavra, ouvissem uma 

explicação minha até o final sem interrompê-la, para, depois, fazer suas colocações, tivessem 

calma e paciência quando precisavam de ajuda e eu estava atendendo outros alunos,  reler e 

fazer as alterações solicitadas nos relatórios diários, entre outras ações, foram ensinamentos 

que permearam nossas aulas. Outros procedimentos, de cunho mais prático, também são 

inauguradas no segundo ano: usar os cadernos pautados, arquivar as lições nas pastas de 

presilha, orientar o momento e a maneira de guardar materiais na estante sem causar tumulto, 

tirar a mochila do cabideiro e levá-la até a mesa para arrumar materiais pessoais no momento 

da saída foram conteúdos procedimentais essenciais bastante trabalhados.  O grupo destacou-

se por incorporar com agilidade algumas ações que, no geral, alunos dessa série levam mais 

tempo para assimilar; arrumar o material na mesa quando chegam à classe, colocar o caderno 
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de lição sobre a minha mesa, levar a mala até seu lugar para organizar os pertences de forma 

adequada e realizar diariamente a lição de casa são exemplos disso.  

O envolvimento dessa turma com os temas trabalhados foi notável. Durante nossas 

conversas, colocaram ideias e impressões acerca dos assuntos em pauta a mostraram-se 

argutos para utilizar orientações e sugestões para alcançar melhores resultados nos registros 

dos diferentes cadernos, especialmente, nos de relatório. Em relação à adaptação ao ritmo 

de trabalho, é natural que nossos pequenos estudantes necessitem de ações constantes para 

que exercitem e desenvolvam um maior poder de escuta e agilidade na execução das 

atividades. Nesse sentido, iniciativas importantes, estão sendo realizadas: determinar o tempo 

para finalizar a tarefa, marcando na lousa o que conseguimos dar conta no dia fizeram com 

que as crianças regulassem melhor seus horários, mas, ainda é desejável que façam isso cada 

vez com maior independência.  

A seguir, divido com vocês aspectos do trabalho realizado neste período, nas diversas 

áreas de conhecimento.  

 As aulas de Língua Portuguesa foram organizadas de modo a contemplar os diversos 

eixos dessa área do conhecimento. Semanalmente, os alunos realizaram propostas que 

envolveram produção escrita (poemas, relatórios diários, indicações literárias), leitura (visitas 

à biblioteca, leitura compartilhada e rodas de história) e, ainda, atividades pontuais, a 

depender do nível de compreensão da linguagem escrita apresentado pelos estudantes. Neste 

registro, optei por explicar mais detidamente como se deu a adequação do trabalho aos 

desafios específicos de cada grupo, a fim de que todos pudessem avançar no domínio e uso 

da linguagem escrita.  

Para as crianças que precisavam refletir sobre as regras que norteiam o sistema de 

escrita alfabética, foi importante oferecer inúmeros momentos em que pudessem entrar em 

contato com a escrita e a leitura. Assim, atividades que, a um primeiro olhar, pareciam 

simples, para elas, eram desafios importantes. O registro da rotina na lousa, por exemplo, 

além de ser um ritual que proporciona aos alunos organização e segurança, torna-se, nessa 

fase, um recurso didático interessante, já que tem como função comunicar por meio de 

palavras escritas o que está planejado para cada dia. Como algumas atividades são 

permanentes, os estudantes vão reconhecendo a escrita das mesmas, e habituando-se a “ler” 

a lista de tarefas planejadas, bem como, utilizá-las quando são convidados a realizar outros 

escritos. Os nomes dos amigos são, também, importantes nesse processo, assim, o sorteio dos 

ajudantes do dia é o momento de explorar como são grafados. Fazer forca, ordenar 

corretamente letras embaralhadas, adivinhar o nome que vai sendo retirado de um envelope, 

letra por letra, são alguns dos jogos presentes nesses momentos, que os auxiliam a reconhecer 

a representação escrita dos nomes dos amigos e, assim, ir construindo um repertório de 

palavras estáveis do qual lançam mão quando são desafiados a escrever.  

Os momentos de revisão dos relatórios diários foram, também, frutíferos para 

intervenções como:  
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 Mostrar algumas contradições na escrita da criança para que fossem reformuladas a 

partir do que havia sido percebido. 

  Solicitar que usassem as palavras de referência para escrever outras que tivessem 

sílabas iguais ou parecidas. 

  Informar as vogais e pedir que completassem a palavra com consoantes, ou, vice- 

versa. 

Outras propostas, como, por exemplo, cruzadinhas, bingo de letras ou sílabas, escrita de 

palavras com a quantidade de letras pré-estabelecidas e registro de listas variadas, como 

comidas e brincadeiras preferidas, foram realizadas somente com este grupo. Supervisionadas 

por mim, ou pela Danile, que está com nosso grupo durante alguns períodos da semana, 

fizeram com que as crianças colocassem em jogo suas certezas sobre como se escreve e 

avançassem em suas hipóteses, como pode ser verificado abaixo, numa atividade realizada 

mensalmente para acompanhar a progressão da escrita dos estudantes:  

 

     

 

Para aquelas que já liam e escreviam convencionalmente, as atividades foram pensadas 

no sentido de que avançassem na produção mais elaborada dos próprios textos. Assim, nos 

momentos de revisão de relatório, o grupo era orientado a complementar seus escritos 

explicando a regra de um jogo da aula de Educação Física, escrevendo passo-a-passo uma 

vivência da aula de Teatro, ou, detalhando suas estratégias para resolver as propostas da aula 

de Matemática. Ficou nítido o empenho e interesse em “escrever mais e melhor” por parte 

dos alunos; as conquistas realizadas foram divididas orgulhosamente com todos do grupo 

durante as rodas de lição. Compartilho uma parte dessa evolução com vocês:  
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Quanto aos aspectos notacionais, elegi alguns estudos a partir do que foi observado nesses 

e em outros registros escritos: 

 Troca de letras com sons parecidos (C/G, F/V, T/D Q/C). 

 Junção ou segmentação indevida de palavras (AGENTE, RE SOL VEU). 

 Uso da letra H em começo de palavras e na formação de sílabas (LH, NH,CH). 

 As letras e sinais que marcam, na escrita, o som nasal. (M,N ~). 

Na área de Matemática, a organização do conteúdo foi semelhante àquela feita para 

as aulas de Língua Portuguesa, divididas, semanalmente, a partir de três eixos: exploração do 

sistema de numeração decimal, através de atividades e jogos em que os alunos exploraram 
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composição, decomposição, leitura, escrita, regularidades e ordenação dos números; 

situações-problema do campo aditivo, executadas individualmente, para, depois, serem 

observadas e discutidas em pequenos grupos e /ou coletivamente; cálculo mental, com 

discussões para eleger estratégias eficientes voltadas à agilidade em cálculos parciais. Neste 

documento, tratarei do trabalho com situações-problema, pois, é nesta série que se inicia o 

projeto em que as crianças levam propostas para serem resolvidas em casa (todas as terças e 

quintas-feiras), além de resolverem outras em sala.  

Nos encontros destinados a esse conteúdo, trabalhamos situações do campo aditivo 

explorando as diferentes ideias da adição (juntar duas quantidades ou acrescentar uma à 

outra) e da subtração (tirar uma quantidade de outra, completar uma quantidade para chegar 

à outra e comparar dois números, estabelecendo a diferença entre eles). Assim, à luz da teoria 

dos campos conceituais, e diferente do que aprendemos a vida inteira, essas duas operações 

são consideradas complementares, pois, a depender do lugar onde se coloca a incógnita no 

texto do problema, o mesmo pode ser resolvido usando uma ou a outra, como neste 

exemplo: “Ganhei 32 miniaturas de insetos para minha coleção. Fiquei com 66. Quantas 

miniaturas eu tinha antes?” 

Nas resoluções, apareceram tanto o caminho da subtração 66-32, quanto o da adição 

12+_____=66, em que as crianças iam tentando colocar um número que, somado ao 12, teria 

como resultado o 66.   

Em cada uma das propostas, a atuação foi sempre a mesma: leitura individual do texto, 

seguida de outra, conjunta, para determinar o que se queria descobrir e quais as informações 

que precisariam ser levadas em consideração para chegar à resolução. A partir daí, cada aluno 

era orientado a resolver as atividades individualmente. Nas respostas, desenhos das 

quantidades, ou, o registro da resposta final, com o desenho de uma cabeça pensando com 

o intuito de indicar que haviam achado a resposta fazendo cálculos “na cabeça”. Diante desse 

panorama, iniciamos o estudo dessas estratégias e registros, a fim de alcançar dois objetivos 

distintos: tornar as da primeira descrição mais “matemáticas” e, no segundo caso, encontrar 

caminhos de registrar, no papel, os cálculos feitos mentalmente. As crianças foram 

incentivadas a compartilhar com os colegas seus procedimentos e eu, como mediadora, 

relacionava os desenhos aos números que apareciam no texto das propostas. Favoreceram 

os avanços de todos, ainda, nossos estudos a respeito da decomposição das quantidades para 

apoiar as somas e subtrações realizadas.    

É possível afirmar que a maioria dos estudantes, atualmente, superou o registro com 

desenhos e, também, já faz uso da decomposição para chegar às resoluções. Além disso, 

observo as crianças bastante apropriadas da ideia de que para fazer Matemática não existe 

um único caminho certo. Sendo assim, não noto nelas nenhum temor em experimentar! 

O tema do ano, “Revoluções, uma aproximação ao nosso planeta revolto”, além de 

norteador de nossas aulas de História, é um convite para despertar em nossa comunidade o 

sentimento de que todos são capazes de intervir e modificar, desde seu cotidiano, o mundo 

em que vivem. Com o objetivo de aproximar os estudantes do tema, trabalhamos com três 
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eixos principais: as revoluções pessoais que inspiraram modificações no mundo, aquelas que 

ocorrem na natureza e as invenções humanas que trouxeram modificações positivas na vida 

do Homem.  

Em nossa primeira aula, pedi que as crianças falassem o que pensavam a partir da 

palavra revolução e anotei suas ideias na lousa. Através dessa coletânea de palavras, 

expliquei-lhes os três aspectos que iríamos investigar. 

A partir da leitura da história “Uma Aventura no Formigueiro”, em que um dos insetos 

se rebela contra seu trabalho de operária, discutimos por que e como uma revolução pode, 

ou não, acontecer. Vejamos alguns pontos de vista: 

“Revolução é uma transformação” 

“Revolução é uma coisa simples que vira uma coisa fantástica. Tipo uma lagarta ela faz casulo 

e vira uma borboleta!” 

“É aprender a fazer o que você não sabia antes” 

“Significa mudança. Por exemplo, os homens das cavernas que viraram nós. É pessoal quando 

acontece com você e com sua família e pode acontecer no mundo inteiro!” 

Em seguida, para entrarmos na discussão sobre as revoluções pessoais, pedi que 

pensassem sobre as pequenas (grandes) transformações ocorridas na vida de cada um deles. 

Dentre as destacadas, o desfralde, aprender a andar, comer sozinho, ir à escola pela primeira 

vez, aprender a ler, escrever, viajar sem os pais. Também questionei quais seriam as que estão 

por vir e as respostas foram bem parecidas: entrar na faculdade, dirigir, morar sozinho e casar!   

Num outro encontro, das transformações pessoais, passamos a tratar de pessoas que 

eram notáveis por terem, através de suas descobertas, ideias ou ações, inspirado outras, 

deixando-nos um legado. Para este grupo, optei trazer a história de Malala por dois motivos 

principais: além de ser uma revolucionária contemporânea, sua trajetória história e luta dizem 

respeito ao direito de estudar. Para conhecerem-na melhor, li para eles trechos da biografia 

da menina paquistanesa e, em seguida, assistimos ao seu agradecimento em ocasião da 

entrega do prêmio Nobel da Paz em 2014. É um vídeo muito emocionante, pois, suas palavras 

vão sendo ditas por meninas do mundo inteiro para mostrar, exatamente, como um desejo 

que começou na esfera pessoal, transformou-se numa revolução que, hoje, tem eco em todo 

mundo.  

Finalmente, nossas aulas chegaram a duas das grandes revoluções da humanidade: a 

Francesa e a Industrial. Acerca da primeira, li alguns trechos do livro “Revolução Francesa 

explicada à minha neta”, de Michel Vovelle. Minha intenção não era tratar de fatos e 

acontecimentos, mas, sim, dos valores voltados aos ideais de igualdade, fraternidade e 

liberdade, incentivando que cada vez mais eles sejam inseridos e exercidos no cotidiano em 

que essas crianças vivem. Para tratar da segunda, outra obra: “Como Fazíamos Sem”, que 

traz de uma maneira muito acessível como era o cotidiano sem algumas das invenções que, 

de tão presentes em nossa vida atual, nem somos capazes de imaginar como vivíamos sem 

elas! A intenção é usá-lo como ponto de partida para mostrar como alguns instrumentos e 

certas invenções acabaram por interferir no cotidiano da humanidade de modo a modificá-
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la completamente. Para que o estudo seja mais didático, faremos um recorte no tema da 

comunicação.  Poderei dar mais detalhes do desenrolar desse empreendimento no próximo 

relatório.  

A palavra Ciência está relacionada à compreensão das coisas e da razão pela qual elas 

se comportam de determinada forma. Assim, o ensino dessa disciplina no primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental, está intimamente ligado a ajudar as crianças a compreender o mundo 

à sua volta. Nessa perspectiva, aguçar habilidades como observação, comparação e 

questionamento é tão importante quanto ensinar conceitos e teorias. Com essa filosofia em 

mente, nosso objeto de estudo neste trimestre foram os insetos.   

Em nossa primeira atividade, pedi que as crianças observassem um insetário e dissessem 

o que todos aqueles animais tinham em comum para estarem na mesma coleção. Assim, 

escrevemos algumas características notadas em nossa lista do que um animal precisa ter ou 

ser para ser classificado como inseto. Tal lista foi devidamente ilustrada pelos alunos.  

A partir daí, os assuntos foram abordados através dos muitos questionamentos 

realizados pelos próprios alunos e por mim. Por exemplo, uma das crianças observou que as 

pernas dos insetos tinham “dobrinhas”. Assim, trouxe materiais para investigarmos melhor 

essa questão e a grande descoberta foi que o nome das tais dobrinhas eram “articulações” e 

que há diferentes tipos de aparelhos locomotores a depender das necessidades do espécime. 

A partir de outra curiosidade, a alimentação, lançamo-nos à pesquisa sobre os aparelhos 

bucais. A atividade mais apreciada foi a caça às borboletas, para observar o do tipo sugador. 

Em tais momentos, atuei como leitora e chamei a atenção para alguns procedimentos que 

essa tarefa exige, tais como usar o índice para encontrar os assuntos que se quer e a leitura de 

subtítulos para antecipar o assunto tratado.  Ao longo da leitura dos materiais, tomo o 

cuidado de escolher alguns parágrafos para reler, comentar o significado de expressões 

importantes, voltar a ler alguns trechos que elucidem o sentido de um determinado termo 

ou ideia. Assim, as crianças vão se aproximando desse gênero e aprendendo as diferenças 

entre ler para se entreter e ler para buscar informações e novos aprendizados.  

Finalizo este texto com muita satisfação por rememorar o caminho percorrido até aqui 

por esse grupo! Caminho intenso, porém, repleto de aprendizados para todos os envolvidos.   

 Um abraço, 

Vanessa 

 

Relatório do Trabalho do Terceiro Ano 

 

Notícias sobre a dinâmica do grupo  

Iniciar um ano letivo é sempre um desafio para todos, alunos e professores. São várias 

as expectativas em relação à professora, aos alunos, às exigências da nova série, às novidades. 

Ao mesmo tempo, é um momento encantador e instigante, exatamente pelos mesmos 

motivos: o novo, que virá. Ao longo desses meses, viemos nos aproximando e nos 

conhecendo um pouco mais a cada dia. Dessa forma, as relações vêm se construindo, 
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fortalecendo-se e, agora, chegando ao final deste trimestre, estou certa de que o ano correrá 

cada vez mais produtivo, pois já alcançamos uma boa parceria de trabalho, com respeito e 

confiança. 

Prontamente, observei tratar-se de um grupo com muitas crianças que precisam de voz 

firme, que oriente e que faça valer combinados e regras. Há alunos focados, organizados com 

os próprios materiais, respeitadores das regras de trabalho, que se destacam por uma atitude 

favorável ao aprendizado e levam a sério a tarefa de aprender. Por outro lado, há aqueles 

que precisam de ajuda frequente para manterem-se concentrados e organizados, sem 

conversar ou levantar-se do lugar quando desejam fazer algo, quando bem entendem. Diante 

de tal quadro, foi interessante notar que, nesse processo de adaptações, o vínculo entre nós 

estreitou-se justamente por meio da ênfase dada aos procedimentos e atitudes (normas de 

convívio e de trabalho), cuja finalidade era potencializar a dinâmica de aprendizados e fazeres 

do grupo. Desde o início das aulas, estabeleci uma rotina bem definida para as atividades de 

cada dia: as primeiras semanas foram cruciais para estabelecermos diretrizes e acordos de 

trabalho, bem como para o uso do espaço da sala de aula (o que pode ser feito e o que não 

pode ser feito, dependendo da situação). Tratamos de temas como de que forma proceder 

no início do dia, ao finalizar uma atividade, durante as discussões coletivas, em momentos 

de cópia, volta da hora livre etc. Os alunos envolveram-se nessa tarefa, pensaram nas regras, 

socializaram-nas e registraram-nas para que fossem expostas nas paredes da classe, ao alcançe 

de todos os olhos. Diversas vezes presenciei alunos recorrendo à leitura delas, relembrando 

aos outros, quando necessário. Conforme apropriavam-se do funcionamento da rotina do 

terceiro ano, as crianças mostravam-se cada vez mais seguras na nova série, satisfeitas com as 

vivências e com os aprendizados e receptivas em relação aos conteúdos, o que, certamente, 

contribuirá para um trabalho de cada vez maior qualidade. Há, ainda hoje, alguns estudantes 

que apresentam dificuldade para cumprir certas normas, sendo recorrente chegarem com 

atraso à sala, sem antes ter ido ao banheiro ou bebido água, ou, até mesmo, higienizado 

rostos e mãos, após uma movimentada hora livre; levantarem do lugar para conversar com 

algum colega quando já acabaram a lição; demorarem para organizar a mesa com o material 

solicitado... 

Nas aulas, essas crianças adoram uma novidade e são perseverantes diante dos 

desafios; a maioria tem iniciativa própria para participar das situações coletivas, sentem-se 

motivadas a exporem suas ideias nas discussões sobre conteúdos das diferentes áreas, 

construindo falas e reflexões que enriquecem o debate. Assumem com prontidão todas as 

tarefas que proponho, envolvendo-se nas atividades produtivamente. São focados em todas 

as modalidades de trabalho (individual, duplas e grupo) e costumam respeitar as diferentes 

opiniões. Geralmente, perguntam quando têm dúvidas e revelam muito boa compreensão 

das minhas explicações e dos enunciados. Vale a pena ressaltar que tal característica denota 

um grupo de alunos, em sua maioria, curiosos, que valorizam o conhecimento e o aprender. 

A principal meta dessas crianças é aprimorar a escuta e dedicar mais atenção e foco àquele 

que está dando orientações ou explicações.  
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O horário livre é sempre muito aproveitado por estes alunos, que se envolvem em 

inúmeras atividades. Estar em meio à natureza parece ser um prazer para a maioria deles, que 

criam fábricas e lojas dos mais variados temas e produtos, constroem cabanas e objetos com 

madeiras, exploram o território escolar, coletam insetos, brincam no balanço, além de 

desfrutarem dos jogos de futebol. Meninos e meninas brincam juntos, observo que são amigos 

e mostram-se afetuosos uns com os outros.  

Nossa turma tem avançado em seus saberes nas diferentes áreas, nas atitudes e 

procedimentos formadores do ofício de estudante e nas condutas para a boa convivência.  

Passo, agora, a compartilhar com vocês os caminhos e as conquistas do terceiro ano 

em cada uma das áreas trabalhadas neste período. 

Língua Portuguesa 

Escrever para registrar, para consultar, para aprender, para refletir, para elaborar, para 

contar...  

Escrever é uma tarefa diária e intensiva no cotidiano da Escola. Os alunos realizam esse 

procedimento com diversas finalidades, todas elas a serviço de aprendizagens: registros de 

descobertas das diferentes áreas, relatos das atividades diárias, histórias, respostas a perguntas, 

opiniões! Neste trimestre, dois trabalhos destacaram-se nessa modalidade: os relatórios 

diários e a escrita de histórias da infância dos avós. Os relatórios foram semanalmente 

utilizados como ponto de partida para reflexão de diversos enfoques da língua, ao longo de 

atividades coletivas que abordaram questões como: reelaboração de trechos incompletos, 

aprimoramento de explicações das opiniões, substituições para repetições indesejáveis de um 

nome ou palavra, análise de questões ortográficas recorrentes, paragrafação, uso de 

marcadores temporais, de vírgula em enumeração e de ponto. Também, foram realizadas 

apreciação de relatos de alguns alunos, troca de cadernos para que um corrigisse a lição do 

outro. Avalio que as situações propostas favoreceram as produções subsequentes, as quais, 

geralmente, apresentaram uma mudança qualitativa, pois, ao tomarem consciência de 

questões importantes da escrita e ao apropriarem-se de ideias e dicas dos colegas, os alunos 

passavam a utilizá-las em seus próprios textos. Os aspectos mais observados por mim neste 

período foram: descrição dos acontecimentos das aulas de forma clara e completa, de modo 

que estivesse presente no texto o que fizeram, explicando a proposta da atividade, o tema 

da aula, bem como a inserção de opiniões com justificativas. Para estas crianças, explicar qual 

era o assunto da atividade e justificar a própria opinião permanece sendo um desafio. 

Portanto, continuaremos investindo nesse trabalho.   

Realizaram a escrita de um texto narrativo que denominamos “causos”, nos quais 

redigiram um acontecimento da vida de um dos avós. Essa proposta foi bastante explorada 

com a intenção de trabalharem diversos aspectos que tal tipo de texto propicia e espelhou-

se no modelo do capítulo “O touro e a vó Luisa”, do livro “Histórias de avô e avó”, de 

Arthur Nestrovisky, no qual fizeram leituras compartilhadas. Na primeira versão, quase que 

a totalidade das composições atendiam à proposta: alunos como narradores de um caso 

vivido por um de seus avós, no passado. Ao mesmo tempo, tais relatos eram breves, apenas 
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expunham o ocorrido, faltando dados que garantissem um desenvolvimento coeso, 

contextualizado, de uma história com começo, meio e fim. Nesse momento, ficou clara a 

diferença entre contar oralmente e redigir, tarefa essa, muito mais desafiadora. Por isso, os 

alunos tiveram a tarefa de conversar mais uma vez com os avós, buscando novas informações. 

O texto modelo os auxiliou na obtenção de ideias para decidirem que outros dados poderiam 

incluir (idade que o avô/avó tinha, o lugar onde se passou a história, qual era o evento: 

primeiro dia de aula, aniversário, uma viagem, entre outras). Algumas revisitas ao texto foram 

realizadas a fim de modificá-lo, introduzindo essas novas observações; ainda, trabalhamos a 

repetição de termos, buscando alternativas para substituí-los por palavras de sentido 

semelhante, bem como o uso dos marcadores temporais e aprofundamos o estudo sobre o 

uso do parágrafo, de modo que, no final, conquistaram uma versão melhor elaborada, mais 

enriquecida de elementos gramaticais da língua portuguesa. 

Ler para conhecer a si mesmo e ao mundo... 

Frequentamos, semanalmente, a biblioteca da Escola, onde os alunos mergulharam em 

um acervo dos mais variados livros, ouviram comentários de colegas e efetuaram retiradas. 

Foi nesses momentos que a maioria das crianças escolheu os livros que levaria para casa, 

baseando-se, especialmente, na apresentação de um amigo querido, ou, de um leitor 

entusiasmado, de modo a ir ampliando, a cada semana, o próprio repertório de leitura.  Essa 

turma mostrou-se curiosa, interessada e à vontade com livros. Apreciá-los, mostrar passagens 

ou ilustrações uns para os outros foram ações comuns em nossos encontros. 

Outras duas atividades muito apreciadas por todos, que envolvem a leitura e que 

fizeram parte da rotina semanal do terceiro ano, foram os momentos de leitura individual, 

as rodas de história, nas quais li para eles títulos selecionados por mim como “A bruxa do 

armário de limpeza” e a “A bruxa da rua Mufetar”, e a leitura compartilhada, que, entre 

outras coisas, esteve a serviço do trabalho de escrita das “Histórias de avô e avó”. 

Projeto Convivência 

Conviver é um desafio que se coloca a cada dia para todos nós. Na Escola, essa 

experiência ocorre de forma intensa, pois, cotidianamente, acontecem muitas situações que 

são verdadeiros desafios para as crianças. Com o intuito de trazer para a consciência aspectos 

de nossas relações com o mundo, o Projeto Convivência propõe-se a ser um espaço para que 

as crianças comuniquem suas necessidades e possam transformar suas atitudes e o lugar em 

que vivem, a partir da identificação de problemas, conversas sobre eles e criação de 

respectivas soluções. Também, um espaço para falar de coisas positivas, de boas atitudes e 

estabelecer bons modelos e condutas a seguir. Em nossa rotina, as aulas, que tiveram como 

tema “Eu e os outros”, aconteceram semanalmente e trataram, até o momento, de questões 

como: que atitudes adotar diante de uma situação que os desagrada, a importância e a 

necessidade das escolhas, reconhecer em si aquilo que é bom e também o que não é tão bom 

assim, entender que sentimentos bons e ruins fazem parte da constituição emocional de todo 

ser humano, criar recursos para lidar com isso e como relacionar-se de maneira respeitosa 

com o diferente. O projeto desenvolveu-se a partir de leituras, geralmente de contos e 
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histórias curtas ( “Devolvendo o presente”, “A raiva”, “Os três astronautas” e um conto da 

tradição hindu), que expunham uma situação impulsionadora da discussão, sobre a qual os 

alunos eram convidados a refletir, respondendo a questões e compartilhando-as com os 

demais.  

Matemática 

Os eixos que organizaram o trabalho nessa área foram: números, resolução de 

problemas e cálculos. Os alunos realizaram, ao longo das semanas, várias atividades em fichas 

e no caderno, retomadas posteriormente em situações de correção, nas quais analisamos e 

discutimos essas produções. Foram convidados a pensar em questões propostas por mim 

acerca dos números, no enunciado de problemas, nas estratégias de cálculo, entre outros 

assuntos. Na maior parte das vezes, os conhecimentos adquiridos pelo grupo foram 

sistematizados e registrados para servir como referência e fonte de consulta a desafios futuros.  

O trabalho com problemas instigou-os a pensar nas informações contidas em seus 

enunciados a partir dos números apresentados, da relação entre eles, de algumas palavras e 

das perguntas, aspectos que fornecem pistas, orientando a escolha da operação. Observei que 

o grupo, em sua grande maioria, dominava a resolução de problemas de adição e subtração 

simples, compreendendo enunciados e identificando operações adequadas a solucioná-los.  

Partindo daí, o desafio escolhido para avançar foi o trabalho com problemas contendo a 

primeira ou a segunda parcelas incógnitas, por exemplo, “Mariana está lendo um livro de 

132 páginas. Ela já leu 28 páginas. Quantas páginas faltam para que ela acabe de ler esse 

livro?”. Avalio ter sido esse um bom estímulo, já que mobilizou os alunos a reelaborarem 

conhecimentos que tinham até então, ao mesmo tempo em que se mostraram hábeis para 

compreender as novas questões. É possível afirmar que a maioria dos estudantes, atualmente, 

resolve esse tipo de problema com segurança e que o grande ganho deste período foi a 

ampliação do repertório de estratégias e a análise dos problemas que podem ser resolvidos 

por meio da subtração (conforme a ideia de tirar uma das partes de um total) e da 

aproximação (conforme a ideia de, a partir do número menor, ir adicionando quantidades 

que o aproximem do valor total), ambas utilizadas amplamente entre eles.  

Em cálculos, foram realizadas atividades em que as contas apareciam 

descontextualizadas dos problemas, para que o foco fosse exclusivamente dirigido às 

estratégias. No trabalho com os algoritmos da adição com e sem transporte e da subtração 

sem empréstimo, inicialmente, verifiquei que ainda havia algumas dúvidas básicas em relação 

aos procedimentos utilizados nessa técnica, como por qual ordem começar a efetuar a conta. 

Por isso, foi preciso fazer uma retomada desse conteúdo a partir de um trabalho de 

desmontagem da conta, a fim dos alunos compreenderem o que está por trás da síntese, que 

é o algoritmo, mobilizando conhecimentos sobre o sistema de numeração que já possuíam, 

o que contribuiu para que essa maneira de operar fizesse sentido. O grupo avançou em seus 

saberes; nesta altura do trimestre, a maioria opera com sucesso, ainda que restem algumas 

dúvidas pontuais e isoladas. 
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O estudo de cálculo mental tratou das somas e subtrações entre números das ordens 

da dezena e unidade e entre dezenas. Discutimos maneiras eficientes de operar com os valores 

das parcelas de modo a agilizar o cálculo, ora decompondo-os, ora arredondando-os, sendo 

esta última ainda compreendida e utilizada por poucos. Por isso, continuará sendo estudada 

no próximo trimestre. Também, iniciamos um trabalho com estimativas, com o objetivo de 

que os alunos recorram a essa estratégia para avaliar a pertinência de resultados obtidos nas 

contas que efetuarem, adquirindo maior independência nessa condução, e seguirá ao longo 

do ano, acompanhando a evolução dos conteúdos.   

Ciências 

As aulas de Ciências foram momentos proveitosos e muito apreciados por todos. As 

crianças envolveram-se, participando com curiosidade e animação. O estudo eleito para o 

semestre aborda o “Ar”, suas características e propriedades. A atividade disparadora 

apresentava quatro sacos escuros, dispostos em bandejas, de modo que não se via o que 

havia em seu interior. Cada um deles continha um material distinto (água, tijolo, areia e ar). 

Em grupos, deviam tocar nesses sacos e anotar o que sentiam. Depois de alguma discussão 

sobre as características percebidas nos diferentes materiais, os sacos foram abertos e seus 

conteúdos revelados. Havia muitas certezas entre os alunos em relação a todos os elementos: 

a respeito de suas características (quente, frio, mole, duro etc), propriedades (sólido ou 

líquido) e, até mesmo, de sua existência (eram visíveis). Apenas o ar, por sua invisibilidade, 

gerou algumas perguntas e contradições. Por exemplo, antes de abrirmos o saco, todos 

afirmavam que ali havia ar, mas, ao abrirmos, a explicação que alguns deram foi “Está vendo, 

não tem nada!”. De imediato, perguntei: “Não tem nada? Mas, vocês acabaram de dizer que 

tinha ar...”. Os alunos foram convidados a elaborar perguntas que explicitassem sua 

curiosidade sobre o tema, mostrando-se bastante competentes nisso. Com as perguntas 

anotadas, escolhi aquelas que se adequavam melhor ao estudo e eram possíveis de serem 

verificadas em situações de aula. Então, organizei o trabalho em duas frentes: aprender a 

partir do experimento e aprender por meio da leitura de texto informativo. É assim que 

temos investigado o assunto: experimentando, lendo, elaborando hipóteses e registrando-as.  

De que é feito o ar? De onde vem o ar? Oxigênio é diferente de ar? Por que o ar é invisível? 

Tem ar no espaço? O ar está em todos os lugares? O ar tem peso? são algumas das perguntas 

feitas pelas crianças. As primeiras questões que investigamos relacionam-se à existência e à 

presença do ar, bem como sua composição, a partir de experimentos e leitura de textos. 

Temos ainda muito a desvendar e continuaremos essse trabalho ao longo do semestre.  

Projeto “Revoluções: uma aproximação ao nosso planeta revolto” 

A proposta do terceiro ano para o projeto entende revolução como uma mudança de 

grande porte e impacto sobre crenças ou modos de funcionar de um determinado lugar, 

atingindo a vida de muitas pessoas. Nossa entrada no estudo deu-se por meio da história 

“Revolução no formigueiro”. Era uma primeira aproximação, mas já ofereceu às crianças 

elementos interessantes sobre o tema, repertoriando seu imaginário e rendendo importantes 

reflexões: 
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“Antes, era tudo regras no formigueiro, regras para tudo quanto é lado e era tudo injusto, até que 

uma formiga teve uma ideia e o formigueiro mudou muito.” 

“A formiga Sofia que fez a revolução porque ela fez as coisas diferentes e depois tudo mudou no 

formigueiro.” 

“Eu acho que revolução são mudanças. Acho que a Sofia mudou o coração da rainha e as regras do 

formigueiro.” 

 

As crianças logo incorporaram o tema, verbalizando muitas perguntas e pensamentos 

surgindo, querendo comentar e conhecer mais: Por que é preciso fazer revolução? Já teve 

revolução na natureza? Quem inventou a revolução? De onde vem o nome “revolução”? 

Quais tipos e significados de revolução existem? Toda revolução é parecida? Quando a 

primeira revolução aconteceu? A invenção das letras, números e fala é uma revolução? 

Seguimos com a leitura de um texto informativo sobre a Semana de 22, movimento 

considerado revolucionário no universo das artes, e as ideias continuaram:   

 

“Essa revolução artística aconteceu porque antes as poesias precisavam rimar e os desenhos 

tinham que ser iguais à natureza. Os artistas estavam cansados de fazer apenas um tipo de pintura e 

queriam liberdade.”  

 

Galileu Galilei foi considerado por todos um revolucionário, pois provou que a Terra 

girava em torno do Sol e porque era um homem muito corajoso, que desafiou a Igreja.  

A história da formiga Sofia retornou frequentemente a nossas conversas em falas como:  

“Galileu era como a formiga Sofia! Não queria aceitar tudo o que os outros diziam.”, 

revelando que os alunos estão estabelecendo relações, comparando as diferentes situações 

analisadas e construindo, assim, uma ideia sobre o tema, alicerçada em diferentes aspectos e 

casos. As crianças citaram liberdade, mudança para reverter a ordem de algo que não está 

bom, revelaram desejos de querer “fazer uma revolução”. Até agora, a maioria já entendeu 

que revolução está intimamente ligada à mudança. Falta pensar na abrangência dessa 

mudança, entender quanto ela afeta a vida das pessoas. 

Nosso estudo seguirá no decorrer do ano, pois ainda temos muitas revoluções a 

estudar, a viver, além de perguntas a responder!   

Finalizando, considero que o grupo evoluiu ao longo dos meses de trabalho, adaptou-

se à nova série e obteve desempenho ótimo em todas as aulas. Vem sendo um enorme prazer 

conviver com essa turma, conhecendo-os melhor e atuando junto a cada um deles. 

Encerro, desejando a continuidade de um bom ano a todos! 

Um abraço,  

Carolina 
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Relatório do Trabalho do Quarto Ano 

 

Notícias do grupo 

Os alunos do quarto ano iniciaram o novo ano letivo com entusiasmo. Logo nos 

primeiros encontros, após a adaptação às professoras de classe, pude reconhecer um grupo 

envolvido com as propostas e uma maioria bastante comprometida frente as próprias 

produções. 

Naturalmente, fomos nos conhecendo e estabelecendo procedimentos que se 

incorporaram à rotina com tranquilidade.  

A adesão aos assuntos apresentados neste primeiro trimestre foi marcante, 

especialmente em nossas aulas sobre Revolução Francesa, situações em que os alunos 

demonstraram suas inquietudes e manifestaram-se calorosamente em relação às situações 

analisadas. 

Observo que esses estudantes são aplicados e absorvem com rapidez as orientações e 

sugestões feitas por mim em relação aos registros de aula ou trabalhos em grupo. 

Quanto à lição de casa, a grande maioria tem apresentado tarefas organizadas e que 

expressam bom aproveitamento das atividades; sabem discorrer bem sobre o que estudaram. 

Neste período, conversamos sobre a importância de desenvolver procedimentos de 

estudo individual – revisão, autocorreção etc. Esse processo exige maturidade e compromisso 

com a própria aprendizagem, tarefa desafiadora para alguns; afinal, comprometer-se com o 

aprendizado requer disciplina e empenho, atitudes ainda muito exigentes para algumas 

crianças. 

Durante as aulas, minhas intervenções tiveram como principal objetivo evidenciar a 

conduta do aluno em cada momento, ajudando-o a perceber-se como parte do grupo e a 

identificar os efeitos, positivos ou não, de sua atuação no trabalho individual e coletivo. 

Em relação às horas livres, algumas desavenças causaram incômodos. Tais situações 

foram encaminhadas individualmente e, também, discutidas em nossas rodas de convivência. 

Nesses encontros, cada aluno teve a oportunidade de colocar-se frente a um questionamento 

apresentado por outrem, através de comentários a respeito de uma atitude favorável ou 

desfavorável à convivência. Durante a socialização do tema em questão e das impressões dos 

alunos, as reflexões seguiram por caminhos variados: alguns estudantes colocaram-se no lugar 

do colega e compartilharam seus encaminhamentos; outros, tentaram entender melhor qual 

era a intenção daquele que teve uma atitude indesejada; um terceiro grupo compartilhou 

dicas de como resolver o problema apontado. Nesse projeto, temos a intenção de favorecer 

as relações interpessoais e ampliar o repertório de condutas e modos de agir, tanto no 

trabalho em sala de aula, quanto em horas livres. 

Avalio que este grupo é formado por crianças capazes de seguir por caminhos bastante 

férteis... Para que o façam, é indispensável que os alunos persistam frente aos desafios e 

estabeleçam uma convivência respeitosa e comprometida, considerando os princípios que 

regem o trabalho na Escola.  
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Língua Portuguesa 

As aulas desta área foram destinadas à produção e revisão de texto (relatório diário), 

estudos gramaticais/ortográficos e leitura.  

Em relação à escrita, gostaria de destacar o trabalho com o relatório. Por ser uma 

tarefa individual e diária na rotina dos estudantes, é a maior oportunidade para que 

desenvolvam a capacidade de expressar suas ideias e observações, recuperar o próprio 

percurso de aprendizagem, produzindo textos a respeito do que viveram na Escola. No 

quarto ano, iniciamos essa prática com grande investimento na escrita, construindo e 

aprimorando competências no uso da linguagem, de modo cada vez mais formal. Detivemo-

nos, primeiramente, na estruturação global do texto (título, introdução, descrições de alguns 

momentos do dia e fechamento) e no registro de comentários pessoais. Para isso, realizamos 

leituras de relatos dos colegas, analisando o vocabulário empregado e as informações 

apresentadas por diferentes alunos sobre uma mesma situação, com o objetivo de fornecer 

bons exemplos e ampliar as possibilidades de narrativa e a particularização descritiva. 

Trabalhamos, ainda, a pontuação e a continuidade (coesão) entre os parágrafos nas diversas 

situações relatadas. Para alguns alunos, ainda é difícil estabelecer as conexões entre esses 

tópicos, sem a repetição, indesejável, de palavras ou expressões. É importante que cada um 

se reconheça no seu registro, imprima seu estilo aos textos que redige e avance na própria 

escrita, cada vez mais balizados pelas regras que regem essa linguagem. Aceitar que esse 

processo requer empenho e revisão constantes, independentemente do gênero textual, é um 

valor que estamos construindo. Afinal, para a realização dessa tarefa, queremos que cada 

aluno busque, dentro do possível, a melhor forma de comunicar-se, expressando-se com 

clareza, por meio da escrita.  

Também, focamos a revisão, elegendo um aspecto a ser observado por vez. Os alunos 

têm sido orientados a destacar a própria participação nas atividades propostas em aula; mais 

do que contar o que foi apresentado pelo professor, é importante que registrem como foi 

fazer aquela tarefa, aprendizados, tentativas, ações, desafios. 

Neste período, analisamos diferentes introduções e fechamentos com vistas à 

construção de um repertório mais enriquecido em relação ao que essas passagens do texto 

podem expressar. Para alguns, ainda é difícil elaborar esses trechos, bem como criar um título 

sugestivo para cada dia. Visando favorecer esse desafio, temos dedicado alguns encontros 

para desenvolver olhares mais atentos a esse item do relatório, a fim de que percebam os 

efeitos que podem alcançar com “bons” títulos. 

Uma vez por semana, os pequenos escritores revisaram o relatório de um colega, 

analisando um dos aspectos explorados no período. Nessas situações, trabalharam com 

concentração e dedicaram-se a redigir comentários oportunos e eficientes aos parceiros. 

Gostaria de compartilhar alguns com vocês: 
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“Seu texto ficou bem detalhado, você colocou introdução, fechamento e um bom título, mas 

esqueceu de usar algumas pontuações. Também, precisa escrever dos três momentos, hoje, só 

detalhou a aula do Beto.” 

“Sua caligrafia está ótima! Sua letra é bonita, porém, eu vi algumas palavras, como 

“queimadura”, em que você fez o “d” muito separado do “o”. Tente fazer tudo juntinho, mas não 

cole as letras!” 

“O seu texto está bem produzido, com várias ideias importantes sobre o que estudamos, mas 

eu não entendi algumas palavras, então, cuide da letra também.” 

 

Outro foco do nosso trabalho nestes meses iniciais foi o desenvolvimento do prazer 

pela leitura. Nos encontros destinados a essa prática, tenho orientado os alunos em relação 

ao comprometimento e esforço necessários para que finalizem a leitura de cada exemplar 

escolhido. Também, temos conversado sobre a importância da escolha, tarefa exigente, para 

eles e para mim, sempre buscando a obra mais adequada para cada um desses jovens e argutos 

leitores. 

Algumas aulas foram destinadas a estudos gramaticais e treinos ortográficos. Através 

da leitura de textos, os alunos pensaram sobre as situações em que foram empregadas as letras 

maiúsculas, as vírgulas e quando foi necessário um novo parágrafo. Além disso, treinaram a 

separação de sílabas, o emprego do dígrafo CH e das letras O ou U no final de palavras. 

Todos esses conteúdos foram escolhidos a partir das ocorrências observadas na escrita dos 

relatórios. 

Em abril, iniciamos o estudo de biografias, que abordarei no próximo relatório. 

História/ Geografia e projeto anual  

“A Revolução é feita de sombra, mas, acima de tudo, de luz. Ela foi de uma enorme 

violência, mas... foi, e continua sendo, a base para uma enorme esperança, a esperança de mudar o 

mundo, eliminando as injustiças, em nome das luzes da razão e não de um fanatismo cego.”  

                                                                                                           Michel Vovelle 

 

Nosso trabalho começou com a apresentação do tema anual “Revoluções, uma 

aproximação ao nosso planeta revolto”. Com a tarefa de aproximar os alunos do quarto ano 

desse assunto tão amplo e exigente, lancei mão de uma leitura mais simples sobre a 

possibilidade de mudança no cotidiano de uma formiga, “Revolução no formigueiro”, de 

Nye Ribeiro. Após a leitura compartilhada, propus ao grupo que escrevesse sobre o conteúdo 

apresentado, apoiando-se em três questões: Sobre o que a história fala? Qual foi a descoberta 

feita pela formiga? Quais as consequências que sua descoberta causou? 

As explicações elaboradas pelos alunos surpreenderam: 

“Para mim, revolução é uma coisa que muda, quando descobrem algo. Ela pode começar com um 

pequeno gesto e vai aumentando cada vez mais, até ficar bem poderosa...” 
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“A Sofia é uma operária, que faz uma revolução porque mostrou às outras formigas que a vida que 

viviam era cheia de regras, como se a rainha fosse uma ditadora. A Sofia mostrou que a vida delas 

poderia ser melhor, se elas olhassem para o mundo que existia fora do formigueiro...” 

“Acho que uma revolução é quase uma evolução: uma coisa que não era boa ou um pouco chata e, 

com alguma atitude, melhora e para de incomodar as pessoas...” 

“Quando eu ouvi a palavra revolução, pensei em guerra. Mas, depois de ouvir a história do 

formigueiro, eu acho que revolução também pode ser mudança...” 

 

A partir dessas ideias, adentramos os estudos sobre a Revolução Francesa. 

Iniciamos com trechos do livro “A Revolução Francesa explicada à minha neta”, de 

Michel Vovelle. Através de uma conversa entre um avô francês e sua neta, os alunos 

conheceram alguns aspectos que levaram à Revolução. Desde as primeiras discussões, as 

crianças apresentaram suas indignações: 

“O rei mandava em tudo?” 

“O rei e a rainha usavam o dinheiro do povo para satisfazer suas vontades? Isso não está 

certo.” 

“Eu sei porque muitos estavam insatisfeitos, afinal os camponeses trabalhavam muito e 

ganhavam pouco dinheiro.” 

 

Os encontros destinados a essa leitura eram aguardados com euforia, os meninos 

estiveram bastante engajados com as questões trazidas pelas explicações do historiador. 

Também, analisamos alguns capítulos do livro “A Revolução Francesa – passo a passo”, 

de Gérard Dhôtel.  

As conversas percorreram assuntos imprescindíveis para os estudos da área. Os alunos 

leram e discursaram sobre motivos que levaram àquela revolução, como a desigualdade 

vivida na França do século XVIII, a prosperidade presente entre um pequeno grupo, a miséria 

vivenciada pelo povo do campo, os franceses insatisfeitos com os altos impostos cobrados 

pelo rei, o monarca usando o dinheiro público para satisfazer vontades próprias, a monarquia 

absoluta, entre outros. 

Mergulhados nessa temática, as crianças, após cada sessão de leitura, anotaram, 

individualmente, as principais ideias relacionadas a esse acontecimento e finalizaram com um 

registro coletivo, considerando o cenário, personagens envolvidos e fatos relevantes. 

“Hoje, nós lemos um capítulo que contava sobre a nobreza, quando ela se rendeu e deixou 

os privilégios! Mas acho que tem um motivo: eles estavam com medo, pois naquela época, o povo 

estava botando fogo nos castelos, pois eram as moradias do rei, e nos documentos, porque queriam 

uma constituição.” 

“Na aula de História sobre a Revolução, falamos sobre a situação dos camponeses que 

queriam ser mais disponibilizados para outras coisas, queriam seus direitos e poder realizar suas 

próprias vontades.” 
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“Nessa aula, lemos uma parte do livro que explica sobre a época da luz, quando muitos 

pensadores sugeriam boas mudanças para tirar a França da desigualdade que vivia. Os pobres 

também queriam ter dinheiro para pagar seus pães e impostos. Vamos ver o que vai acontecer!”   

                                                                      Pequenos pensadores do quarto ano  

 

Ao finalizarmos esse tema, apresentei ao grupo algumas ideias relacionadas à 

Revolução Industrial. Partindo das hipóteses dos alunos e dos conhecimentos desenvolvidos 

com o estudo anterior, propus algumas leituras do livro “Revolução Industrial”, de Francisco 

M. P. Teixeira, abordando as mudanças causadas no cotidiano europeu do século XIX. Lemos 

narrativas sobre a intensa mecanização das fábricas, o aumento da mão de obra, o 

crescimento do comércio e a modernização das cidades. 

A partir do final de abril, iniciamos os estudos sobre as Grandes Navegações, 

apresentando algumas histórias de navegantes que foram considerados revolucionários, tema 

que seguirá sendo visitado até o final do semestre. Nesse trabalho, destacaremos os feitos de 

alguns navegadores e os conhecimentos que, além de impulsionarem as navegações dos 

séculos XV e XVI, modificaram a compreensão de mundo e possibilitaram o encontro entre 

diferentes civilizações e sociedades. 

Na área de Geografia, dois foram os eixos das atividades: explorar a representação do 

espaço e a apresentação de dados nos mapas, incluindo os códigos e as legendas. Como o 

uso do Geoatlas se inicia no quarto ano, propus atividades para a observação e análise de 

alguns dados apresentados nessa publicação. Na primeira apreciação individual, destacamos 

alguns aspectos: quais são as informações expostas, como estão organizadas, como os 

assuntos foram agrupados no índice, diferentes tipos de imagens apresentadas e glossário 

específico da área. Outra atividade foi a leitura coletiva do texto que explica a evolução dos 

mapas, desde as primeiras representações do ambiente feitas pelo homem, até as últimas, 

com melhor qualidade, possíveis pela captação de imagens por satélites e tratamento gráfico 

pela computação. 

As aulas foram bastante apreciadas pelos alunos, que mostraram-se instigados com o 

uso desse material, ferramenta que os acompanhará nos próximos anos escolares. 

Finalizo com a sensação de que teremos um ano muito produtivo, com estudos 

significativos e possibilidades de grandes conquistas! 

Um abraço, 

Wânia 

 

A chegada... 

O início do ano sempre traz expectativas e, ao mesmo tempo, a revelação do que 

significa estar na nova série: vontade de fazer parte do projeto que viu acontecer no ano 

anterior, ser aluno de uma determinada professora, começar a ter aulas com o Leo... Neste 

ano, o que os alunos não suspeitavam, é que teriam uma professora só para as aulas de 

Matemática. Foi uma surpresa. Desde o primeiro dia, mostraram-se receptivos, organizados 
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e dispostos; tinham vontade de começar! No decorrer de nosso convívio, observei que 

trabalham bem como grupo. Ao mesmo tempo, é preciso acompanhá-los de perto, convidá-

los individualmente a posicionarem-se com maior frequência, inclusive, para que as diferenças 

apareçam e possam ser absorvidas, enriquecendo o trabalho coletivo.  

O primeiro mês foi o período de nos conhecermos de forma mais próxima. Esse 

movimento aconteceu tanto do lado dos alunos como do meu; começamos em meio a águas 

tranquilas e, depois de variadas atividades e situações, o grupo seguiu positivamente 

mobilizado e envolvido. Agora, é possível identificar, de forma mais assertiva, interesses, 

necessidades e metas mais específicas.  

No início, combinamos como funcionaríamos: as correções deveriam ser feitas 

frequentemente; ao invés de apagar a resposta anterior, era necessário anotar a nova solução 

em um espaço próximo a ela, bem como sempre registrar a forma como os problemas ou 

cálculos foram resolvidos. Perguntar é um recurso importante para aprender; então, antes de 

guardar a lição de casa, por exemplo, os problemas são lidos e as eventuais dúvidas 

esclarecidas. Da mesma forma, quando retornam, todo problema é comentado, discutido e 

solucionado. Em caso de dúvida, cada aluno tem oportunidade de expor até onde conseguiu 

chegar e saber mais sobre a situação proposta, destacando as descobertas, as dificuldades e 

explorando mais a proposta. Se alguma coisa sair diferente do combinado, seja na lição de 

casa ou nos trabalhos de classe, o melhor caminho é relatar o que aconteceu e combinar 

como podemos resolver a questão. Alguns desses funcionamentos eram comuns ao ano 

interior. Porém, reiterá-los é uma forma de ratificar sua importância e compartilhar 

expectativas, o que costuma trazer mais segurança ao longo do trabalho.  

Matemática 

Em relação a esta área de conhecimento, o trabalho tem enfatizado o cálculo mental 

e a solução de problemas que, por apresentarem uma situação contextualizada, permitem 

que as crianças ampliem seu conhecimento a respeito do sentido da operação “necessária”, 

bem como cria a oportunidade dos alunos colocarem em jogo o aprendizado das técnicas 

operatórias. 

Dependendo do conhecimento matemático que trazem, os estudantes fazem a escolha 

de uma ou outra estratégia para solucionar a situação apresentada, o que torna essa proposta 

uma excelente oportunidade de registrarem o que pensaram, colocar em ação o que 

aprenderam e verbalizarem seu raciocínio.  A riqueza desse tipo de situação é a possibilidade 

de tomarem decisões, que são inspiradas no que sabem e podem, naquele momento do 

estudo. 

Da mesma forma, as atividades de cálculo criam a oportunidade das crianças 

explorarem os números e suas relações. Por exemplo, durante uma atividade, os alunos 

deveriam responder e justificar se uma determinada operação era maior ou menor que um 

número dado: “13 x 5 é maior ou menor que 40?”  

A princípio, responder a essa pergunta não envolve, necessariamente, fazer a conta. O 

aluno pode respondê-la considerando, no caso, que oito vezes cinco já dá quarenta, ou, 
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então, que dez vezes cinco já é cinquenta. Inicialmente, boa parte dos estudantes, optou por 

armar a conta e justificar a resposta apresentando o resultado da operação: “É maior porque 

13x5 é igual a 65”. Outros, nem haviam lido a questão inteira; olharam a conta, calcularam 

e responderam. Quando retomamos a atividade, exploramos outros caminhos e os 

estudantes fizeram novas inferências, considerando melhor as quantidades descritas:  

“Acho que 42 x 7 é maior que 280 porque 42 é um número muito grande para ser 

multiplicado”. No final, escreveram o que aprenderam:  

“Aprendi que facilita muito fazer vezes 10, já que é muito mais fácil trabalhar com ele. Outra 

coisa foi que, se você trabalha com números redondos, é muito mais fácil, então, arredonde sempre. 

Concluindo, não precisamos da conta armada em alguns casos.” 

 “Eu aprendi a bater o olho e já saber quanto dá, já falo se é maior ou menor sabendo escrever 

por quê”. 

 “Aprendi que sabendo umas contas se chega a outras”  

 

Neste período, um projeto especial, que está em andamento e tem mobilizado 

bastante os alunos, refere-se à produção de tabelas e gráficos como forma de tratamento 

matemático da informação. A tabela apareceu como um recurso que organiza os dados, 

facilitando a visualização da situação. No início fizemos o levantamento na classe das 

atividades extras praticadas fora da Escola pelos alunos. Depois, todos confeccionaram uma 

tabela com essas informações e elaboraram o primeiro gráfico individualmente. Em seguida, 

comentaram o que observaram:  

“Poucos alunos não fazem nada, a barra está pequena”; 

“Se somar todos os quadrados pintados, tem mais atividade do que a quantidade de alunos, mais 

do que o dobro; é porque a maioria faz mais que uma atividade”; “Assim, além de bonito, fica mais 

fácil de ver quantas pessoas fazem cada atividade, só que não e dá para saber quem é que faz o 

quê”. 

Partindo dessa experiência, observando outros gráficos e conversando sobre seus usos, 

nasceu a proposta de investigarem outros assuntos, escolhidos por eles, com todos os alunos 

da Escola. Queriam saber, entre outros, quais eram as comidas preferidas na Escola, os livros 

mais atraentes, compositores e músicas mais ouvidos, ou, do que a maioria das crianças 

costuma brincar. Inclusive, um grupo mostrou interesse em perguntar sobre o que os alunos 

de outras séries costumam conversar nas horas livres. Feito o levantamento, animados, 

elaboraram as perguntas e foram a campo! 

Alguns mencionaram a vergonha que sentiram, ao mesmo tempo, comentaram que se 

perceberam grandes (mais velhos) e importantes. “Foi uma coisa difícil, diferente e um pouco 

divertido. Foi difícil porque, às vezes, a Laura se distraía e, outras vezes, eu ficava com um 

pouco de vergonha. Foi divertido porque descobri brincadeiras que eu não fazia quando 

estava no primeiro ano.”; “Foi uma experiência bem nova, mas, gostei muito porque queria 

muito saber da vida deles. Uma coisa muito boa foi que o Gianluca foi muito obediente e ele 

fez tudo muito bem entendido, mas, uma coisa inesperada foi ele gostar de ficar quieto. Eu 
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nunca pensei que ele fizesse isso. Também achei diferente ele não saber de que sobremesa 

gosta.”; “Para mim, foi embolado porque não estou acostumado a fazer perguntas”; “Fiquei 

com medo que me perguntassem alguma coisa e eu não soubesse responder, mas, não 

perguntaram nada.”; “Entrevistei duas pessoas, achei que uma ia falar que gostava de coisas 

de princesa e que não colecionava cartas de Pokemon e nem tinha visto os filmes deles, e, a 

outra, achei que gostaria menos de princesas, só que foi justamente o contrário!” 

Transformar essa pesquisa em um Projeto além de ampliar o conhecimento sobre a 

área (descobriram o que são coordenadas, amostras, estabeleceram padrões etc.), permitiu 

atribuir novo significado a um registro matemático.  

Antes de tabularem as respostas, surgiram as suposições:  

“Acho que até o quarto ano vão ter pessoas que gostam de dias chuvosos, que correm na 

chuva, que conversam e desenham. Entre os maiores, acho que vai aparecer mais conversa mesmo”, 

“Acho que as pessoas do quarto ao sexto anos vão falar das coleções Mortos de Fama e Saber 

Horrível. Os livros do Roald Dahl também devem aparecer. Já na pergunta sobre que festividade 

eles gostam mais, acho que será impossível escolher, devem ser todas”, “Não tenho ideia de que 

músicos vão aparecer, pois nem sei o nome de todos, vai ser bom fazer essa pesquisa para conhecer 

um que faça sucesso.” 

 

O trabalho está sendo desenvolvido em pequenos grupos e os alunos têm sido 

convidados a escrever sobre o andamento das atividades, sua participação e a do seu parceiro. 

Assim, é possível acompanhar mais de perto a dinâmica nos grupos, fazer os acertos e 

propiciar que nossos alunos aprendem mais sobre a melhor forma de participar e contribuir 

para o bom andamento da proposta. Notei que essa prática trouxe envolvimento e 

compromisso maiores por parte de cada criança, o que é um ganho importante.  

Estamos no fim do início de um período, a sensação é de que o tempo anda cada vez 

mais curto... Novos temas, interesses, horizontes. Vejo os alunos atentos, participativos, 

revolvendo o que aprendem de diversas formas. Avalio que teremos um grande ano!  

Um abraço,  

Andréia 

 

Ciências 

“Portanto, quando penso sobre o sentido da vida, pergunto-me: eu 

aprendi algo hoje que não sabia ontem?” Neil deGrasse Tyson 

 

Explorar o mundo, investigar a natureza, descobrir coisas novas. A curiosidade é o motor 

por trás de muitas brincadeiras infantis e, também, da Ciência. Porém, a mera vontade de 

conhecer o mundo não basta para que se tenha sucesso. Para isso, criou-se o método 

científico. 

As aulas de Ciências do quarto ano têm, como principal objetivo, introduzir os alunos 

na cultura científica, desenvolvendo, nesse processo, metodologias que possam ser utilizadas 
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em novas explorações. Por conta disso, em nossos primeiros encontros, estabeleci uma série 

de combinados que permitissem aproveitar melhor esses momentos. Anotar as dúvidas no 

caderno, pesquisar palavras desconhecidas no dicionário, utilizar esquemas para apresentar 

ideias, entre outros, são procedimentos que exercitamos enquanto conhecíamos vidrarias de 

laboratório, deduzíamos a partir de observações, tal qual Sherlock Holmes em um dos textos 

que lemos, e investigávamos se óleo e água se misturam. 

Por conta do projeto do ano, “Revoluções, uma aproximação ao nosso planeta 

revolto”, decidi direcionar os estudos do quarto ano para a construção de máquinas, 

seguindo os passos dos primeiros industriais britânicos. Seria necessário, porém, conhecer mais 

sobre a água, suas propriedades e como se comporta em diferentes condições. Esse foi, 

portanto, o caminho que tomamos após as aulas introdutórias. 

Apontei que, em muitas ocasiões, trataríamos de fenômenos já conhecidos por eles 

(afinal, convivemos com a água desde o útero!), mas que deveríamos desenvolver um “olhar 

científico” sobre os mesmos. Portanto, identificar a “fumaça” que se forma durante o banho 

como gotículas de água líquida e, não, vapor; o “suor” de recipientes que saíram a pouco da 

geladeira como condensação do vapor atmosférico, em vez de perfurações do recipiente, 

entre outros, foram alguns dos acontecimentos e conceitualizações que investigamos nesse 

período. Nessas aulas, percebi os alunos bastante envolvidos nos debates, registrando as 

próprias conclusões e investindo em anotações completas e detalhadas. Foi muito interessante 

notar como o grupo incumbiu-se da tarefa de elaborar argumentos, discutir ideias e pensar 

em situações alternativas. Em uma feliz coincidência, durante nossos estudos do ciclo da água, 

vivenciamos uma chuva de granizo na Escola, minutos antes da aula de Ciências. Quando 

entrei na classe, além de muito curiosos, percebi que tinham feito ótimas observações do 

ocorrido: sabiam relatar que as pedras de gelo caíram antes, foram seguidas de chuva forte 

(água líquida) e, posteriormente, muito sol! Ao esmiuçarmos o evento, fizeram ótimas 

perguntas e, de maneira geral, explicaram muito bem o processo. 

Houve, também, situações em que mostraram-se mais desatentos, como na aula em que 

retomamos os estudos de alavancas realizados no ano passado, já nas primeiras abordagens 

que nos levarão à construção de “engenhocas”; ou, quando alguns alunos provaram sal e 

açúcar que eu havia levado para utilizar em nossos experimentos; mas, isso se deu de forma 

mais localizada. Percebi que esse tipo de comportamento tem pouco eco no grupo, o que 

tende a diminuir sua ocorrência. 

Nas próximas etapas, investiremos na construção de máquinas simples, utilizando a força 

da água como geradora de movimento. Além de compreender seu funcionamento, pretendo 

investir na produção de pequenos manuais de instrução para a montagem dessas 

“engenhocas”, o que exigirá atenção na sequência e uso dos materiais, bem como em seu 

registro. 

Leonardo 
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Relatório do Trabalho do Quinto Ano 

 

Notícias do grupo 

Para os estudantes do quinto ano, 2016 começou com grande expectativa em relação 

às professoras de classe. As crianças foram surpreendidas ao saberem que teriam aula de 

Língua Portuguesa novamente comigo e, de outras matérias, com a Andréia.  

A partir dessa constatação, iniciamos o curso com boa proximidade e tranquila 

receptividade por parte de todos, antigos e novos colegas de trabalho. 

Logo nos primeiros encontros, observei algumas mudanças no grupo: os alunos 

estavam mais dispersos e, de certa maneira, descomprometidos com algumas condutas de 

estudante desenvolvidas no ano anterior. 

Aos poucos, fomos enfatizando a necessidade de retomarem os procedimentos e 

posturas desejáveis para este momento da escolaridade, como a capacidade de ouvir o outro 

com respeito e paciência, reconhecer as dificuldades de conteúdos ou procedimentos como 

parte do trabalho e ampliar o tempo de concentração para o desenvolvimento das tarefas. 

Observei que, diante das novas situações de estudo, a maioria dos alunos mostrou-se 

disposta. Porém, alguns poucos dedicaram-se, de fato, a desenvolver da melhor maneira 

possível cada atividade proposta; muitos atuaram de maneira acomodada frente aos desafios. 

Acredito que esses estudantes são capazes de exercer um papel diferenciado, vinculando-se 

aos novos conteúdos e buscando uma atuação de alunos crescidos e competentes. 

No atual momento do desenvolvimento escolar, é importante que construam, com 

seus professores, vínculos de confiança, mediados, principalmente, pelo trabalho, pelo 

conhecimento. Com esse intuito, procurei ancorar as orientações nos conteúdos da língua 

portuguesa e em procedimentos de estudo individual – revisão, identificação de dificuldades, 

autocorreção etc. Esse processo exige maturidade e envolvimento com a própria 

aprendizagem, tarefa difícil para alguns; afinal, comprometer-se com o aprendizado 

pressupõe disciplina e empenho, atitudes exigentes para algumas crianças.  

Neste período, procurei estabelecer rotinas ritualizadas durante a semana, destinando 

cada encontro a uma frente de trabalho, separando as aulas em leitura, estudos de textos e 

treinos ortográficos. 

Aos poucos, constato avanços em relação à concentração e dedicação esperadas para 

o aproveitamento pleno dos novos estudos. 

Língua Portuguesa  

As aulas desta área foram divididas em três eixos de trabalho, conforme anunciei 

anteriormente. Neste relatório, gostaria de destacar os estudos relacionados à leitura e 

estrutura textual, que abordaram o gênero jornalístico e o haicai, poema japonês composto 

de três versos. 

Produzir o jornal da Escola é um dos principais e mais aguardados projetos do quinto 

ano. Assim, paralelamente ao trabalho com os relatórios e haicais, os alunos analisaram a 

estrutura de jornais impressos e como esse suporte está organizado para o leitor. 
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No primeiro momento, trouxe para a classe alguns exemplares do jornal “Joca”, 

periódico destinado ao público infanto-juvenil, que apresenta notícias específicas para essa 

faixa etária. As aulas destinadas a essas leituras foram bem divertidas e estimulantes, no 

sentido de instigar os jovens redatores a produzir seus primeiros textos sobre o cotidiano da 

Ágora. 

Em seguida, apresentei-lhes “O Estado de S. Paulo” e “A Folha de S. Paulo”. Já nas 

primeiras observações, percebi que todos se empolgaram com as discussões e descobertas 

iniciais. Os alunos sentiam-se diante de um mundo novo, com muitas informações sobre 

variados assuntos; os olhinhos puderam ver além do conhecido e os comentários eram 

entusiasmados e, muitas vezes, surpresos. Perceberam que as informações apresentadas na 

primeira página serviam de chamariz, reconheceram as diferenças entre os textos 

encontrados, identificaram a importância da manchete e localizaram as “partes”- cadernos e 

seções, do jornal.  

Atualmente, já estão produzindo as primeiras notícias sobre o dia a dia da Escola. 

Mostram-se envolvidos com tal proposta e desafiados por tamanha responsabilidade. Para 

esse projeto, os alunos devem manter-se atentos, buscando reconhecer o que é noticiável em 

nosso cotidiano, isto é, os eventos que, de fato, importam, dentro e fora da nossa instituição. 

Até o momento, o grupo redigiu textos sobre uma invasão de formigas no “espaço ágora”, 

brincadeiras dos menores com um bugio, o aniversário da Escola, chuva de granizo durante 

as aulas, taturanas agrupadas que cobriam parte do tronco de uma árvore, visita de um 

gracioso sagui. 

Em breve, iniciaremos a leitura de notícias escolhidas pelos alunos, através das quais 

discutiremos temáticas e particularidades desse gênero textual. 

“Na aula da Wânia, nós começamos a falar sobre a “invasão”. Foi um dia em que o espaço ágora se 

encheu de muitas formigas.  

Para mim, fazer um jornal é muito divertido, mas encontrei alguns desafios, como: definir o título, 

pois tem que ser “atraente” e deve conter algum verbo. Mas, mesmo com esses aspectos mais 

difíceis, eu gosto desse projeto e acho que será bem instigante.” – comentário feito no relatório 

diário.  

Com a intenção de mantê-los envolvidos com a produção de textos inspiradores e 

mais subjetivos, apresentei aos alunos os haicais, poemas curtos e sensíveis, que trazem como 

tema principal a natureza. Iniciamos com leituras compartilhadas de haicais elaborados pelos 

principais autores desse gênero e análise das “regras” necessárias para se produzir um texto 

desse tipo. Em seguida, explorando o ambiente da nossa Escola, os alunos foram convidados 

a observar e escrever sobre as imagens captadas através de seus aguçados olhares...  

Os primeiros escritos foram bem espontâneos e, a partir de muitas revisões 

considerando as regras de composição estudadas, os alunos foram aprimorando esses textos 

e chegaram a produções expressivas. Capturar a imagem, brincar com as palavras, procurar 

sinônimos, contar as sílabas poéticas para cada verso foram exercícios envolventes para os 

jovens autores! Percebi que esses encontros proporcionaram bem-estar, os alunos 
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apresentaram maior envolvimento nesse trabalho com poemas. Compartilho com vocês 

algumas de suas criações:  

 

Voam pássaros                                                  Um céu sem nuvens 

contra o vento, no ar                                        A grama molhada  

Manhãs tranquilas                                             um lindo dia 

 

Grilos saltitam                                                    Ipê rosado 

As crianças conversam                                        o símbolo do Brasil 

na luz do dia                                                     É primavera 

 

“Eu achei que quando faço um haicai, não me solto e faço; parece que fico preso no “certinho”, 

mas, tenho que me soltar, sair de mim, olhar as cenas e fazer a produção, sem tanta preocupação 

com o resultado final. Gostei, pois agora irei me soltar, afinal, para fazer os haicais saímos de nós 

mesmos.” – comentário feito no relatório diário. 

 

Avalio que atingimos os objetivos com esse estudo! 

Wânia 

 

Começamos o ano de dois mil e dezesseis com algumas surpresas, entre elas: a entrada 

de dois alunos novos, o início das aulas de inglês, a volta do Pedro, a saída do Henrique e a 

minha entrada no grupo como professora de classe, assumindo o trabalho de Matemática, 

Geografia e História com a turma. Como em todo início de formação de um grupo de 

aprendizagem, foi preciso nos conhecermos, estabelecermos uma rotina de trabalho, 

compreender as novas expectativas, saber o que faríamos juntos e criar um vínculo mais 

próximo. Vieram novos olhares, desafios e descobertas que, paulatinamente, têm alimentado 

o trabalho da sala. Noto que é tempo de arejar algumas histórias antigas, perceber mudanças 

e descobrir novas possibilidades.  

Estão crescendo! Mas, ainda são tão novos... Aprendizes, às vezes, sentem-se 

independentes e excessivamente satisfeitos com o que fazem; é preciso convencerem-se de 

que devem perseguir uma excelência maior, dedicar mais tempo às atividades, procurar 

formas e respostas mais completas e elaboradas, aumentar o fôlego, o ritmo; revisar, dedicar 

tempo e interesse pelo colega para entender seu ponto de vista, argumentar e participar dos 

momentos coletivos nas suas mais diferentes formas. 

Noto que, apesar das características pessoais bastante diversas, formam um grupo 

coeso, com os traços individuais bem conhecidos e, geralmente, assumidos dentro da turma. 

É interessante revolver um pouco esse terreno, inclusive, porque podem mudar, e mudam: 

são alunos, crianças, em formação. Existem os que precisam manifestar-se com mais 

frequência e outros que devem fazer o exercício de não se sobrepor aos demais. Do contrário, 

dificulta-se uma troca rica e fecunda entre as partes.  
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Temos objetivos ambiciosos com o quinto ano, o que implica em muito trabalho, 

conversas, leituras escolhidas a dedo dentro do Projeto Convivência, atividades que os 

convidem a se conhecerem a partir de outras perspectivas e alimentar um olhar curioso para 

o outro e para o trabalho. Nesse começo, por exemplo, exploramos temas como o ódio, a 

diferença, o impacto das decisões que tomamos e a relação com o tempo e a pressa. 

Beneficiamos-nos de três leituras muito especiais, que foram bem acolhidas e despertaram o 

interesse de todos. Sobre o tempo, por exemplo, um aluno comentou: “É difícil esperar, 

quando eu faço uma coisa certa, quero ver o resultado na mesma hora, imediatamente. Se 

isso não acontece, prefiro desistir.” Verbalizar o que pensam, conhecer histórias com 

desfechos inspiradores, contribuem para o enriquecimento do repertório pessoal dos alunos, 

tanto quanto para a vida coletiva.  

 Matemática 

No primeiro trimestre, organizamos o trabalho em quatro direções: estratégias de 

cálculo, números fracionários, operações (mais especificamente a divisão americana, 

explorando a ideia de distribuição) e a resolução de problemas.  

Os problemas pediram uma leitura cuidadosa; muitas vezes, foi preciso reler mais vezes 

o enunciado, identificar o que cada dado informa para, depois, pensar uma estratégia e 

operar com essas informações. Destacar esses procedimentos e evidenciar a necessidade de 

voltar à pergunta para ter certeza de que a quantidade encontrada a respondia foi o caminho 

frequentemente seguido. Da mesma forma, desafiamos os alunos a criar novos problemas 

imaginando outras situações em que a mesma estratégia poderia ser usada.  

O trabalho com frações tem motivado bastante o grupo, em parte, por ser um 

conteúdo novo, de gente grande e de forte apelo visual; mostram-se interessadíssimos e hoje 

sabem, além da nomenclatura, que essa notação expressa uma proporção: a parte em relação 

a um todo. Um dos primeiros desafios que enfrentaram foi olhar para desenhos que tinham 

partes pintadas e registrar, em forma de fração, que parte era aquela. Em outra situação, 

diante de figuras em branco acompanhadas de escritas fracionárias, pintavam a parte 

correspondente em cada figura.  

Por outro lado, entendemos ser importante que os alunos saibam que as frações não 

se aplicam somente a figuras, mas, também, a quantidades numéricas, ou seja, ¼ de 100 

pessoas, 2/3 de noventa ovos, 1/6 de uma hora etc. Nessa direção, o grupo resolveu 

problemas como: “O tanque de um automóvel comporta sessenta e quatro litros de gasolina. 

Se o marcador assinala ¾ dessa quantidade, quantos litros de combustível devem ser 

colocados para completar o tanque?”; “Lia leu 2/3 do livro que ganhou da sua tia. Se ela está 

na página 90, quantas faltam para terminar? Quantas páginas tem essa obra?”. 

Em uma das propostas, imaginaram a vitrine de uma loja em três situações: na 

primeira, com as peças e os preços expostos; na segunda, com as mesmas mercadorias com 

desconto de um décimo e, no final, a última situação, os preços eram reduzidos a 1/10 do 

valor original. Lembro a surpresa e o entusiasmo com que participaram dessa aula: “Isso não 

é liquidação; é doação!”, “É sempre 1/10, mas muda tanto”, “Por que as frações não aparecem 
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nas vitrines?”, “Quanto isso representa em porcentagem?”. Era uma atividade disparadora, 

portanto, ao mesmo tempo em que anunciava onde queremos chegar, envolvia conteúdos e 

conhecimentos que serão retomados, trabalhados, exercitados até serem sistematizados e 

assimilados. Nesse grupo, noto que enquanto os desafios foram tratados coletivamente, todos 

acompanharam interessados. Quando voltaram-se para situações mais pontuais, em que cada 

um deveria pensar individualmente, alguns estudantes demonstram pouco fôlego para 

atividades que consideram difíceis por envolver desafio, e não, a aplicação de uma técnica 

conhecida. Estendem demais uma mesma tarefa. Encorajá-los a tomar iniciativa, valorizar as 

tentativas, estimulá-los a partir do que entenderam e sabem para, depois, se debruçarem 

sobre o que é difícil, tem sido uma orientação constante do trabalho. Não se aprende 

instantaneamente só porque se viu alguém fazer; infelizmente... Em alguns momentos, 

retomei com alguns alunos o caminho que percorreram para aprenderem o que hoje fazem 

com facilidade: andar de bicicleta, escrever, ler, construir cabanas, jogar futebol... Nessas 

conversas, sempre trouxeram histórias engraçadas e “causos”, mas a persistência foi 

recorrentemente lembrada.  

Devemos destacar que dividir um número é uma forma de fracioná-lo, portanto, esse 

conteúdo também alimentou o trabalho com divisão. No caso do estudo dos algoritmos, as 

crianças continuam operando com a divisão americana, o processo longo, e demonstram 

mais propriedade em relação ao que cada parte da conta representa.  Sabem explicar, por 

exemplo, por que a subtração ou a multiplicação aparecem na conta de divisão. Depois de 

comparar contas de diferentes colegas, concluíram que colocar 10, 100 ou 1000 no quociente 

é uma estratégia que facilita a resolução e, diminui o tamanho do cálculo. Agregar e explorar 

a ideia de distribuição em diferentes etapas ajudou a dar mais sentido à divisão usando esse 

algoritmo.  

Do estudo dos números, suas relações e do olhar para a matemática como uma 

linguagem própria que constrói conhecimento, todos foram convidados a pensar e criar um 

almanaque, que pode trazer para as crianças que estarão no quinto ano em 2017 um conjunto 

de dicas, desafios, jogos, informações que reapresentem o interesse dos autores e descobertas 

sobre assuntos diversos da área. A produção desse material está apenas no início, os alunos 

estão organizados em equipes, escolhem os temas e, para começar, ficaram empolgados em 

escrever sobre o papel do número zero. O que vi não foi um texto descritivo, mas, uma 

espécie de depoimento do “Zero”, com ele sendo um personagem, denunciando o fato de 

ser, às vezes, confundido com o “Nada”. O texto recupera sua importância e, entre outros 

argumentos, lembra que quando multiplica um número, seja ele o mais alto dentre todos é 

capaz de tirar todo seu valor.  Esse material promete! 

História 

Como o tema do ano remete a revoluções, começamos a aproximação a esse universo 

conhecendo a história de Nicolau Copérnico, bem como o contexto em que viveu. Dessa 

experiência, nasceu a impressão de que estar com a razão nem sempre é condição de ser 
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reconhecido e que o conhecimento é um valor a ser perseguido, sempre; lembro-me que os 

alunos destacaram o fato de tão novo, Copérnico ser formado e versado em tantos assuntos.  

Posteriormente, os alunos se dedicaram ao estudo da Revolução Francesa. Adotamos 

o livro “A Revolução Francesa explicada à minha neta”, de Michel Vovelle, uma leitura densa, 

que se propõe ao estudo meticuloso do tema. A leitura compartilhada, entre outras 

conquistas, tem ampliado a compreensão do que representam valores como igualdade, 

fraternidade e liberdade. Em um dos momentos do livro, um dos alunos perguntou, 

intrigado, como a revolução pôde criar um instrumento tão cruel como a guilhotina, 

decapitando pessoas, na mesma época em que defendeu valores com a liberdade e a 

igualdade. Essa e outras reflexões aparecem tanto durante as aulas, como nos registros 

individuais: 

“Na aula da Andréia, lemos sobre a Revolução Francesa, falamos sobre a liberdade de ir e 

vir, pensar o que quiser, falar e a liberdade de escolher uma religião. Acho certo, mas, sobre 

algumas liberdades é preciso ser cautelosa, por exemplo, não se deve fabricar o que quer. Acabo 

meu texto com uma pergunta: Naquela época, diziam que tinham dois grupos, um queria vender ao 

preço que lhe viesse na cabeça, e, outro, que defendia um “tabelamento” de preço. Não sei em que 

grupo me encaixo, mas, sei que os dois têm um problema: os pobres não vão dar conta de pagar se 

o preço não for fixo e baixo, no outro caso, vai ter gente que não vai querer produzir o produto 

por um preço qualquer. Gosto de falar sobre liberdade e não sei em que grupo ficaria”. 

“ Na Escola Ágora, nós sempre fazemos uma “desigualdade” para fazer algo ser mais justo, 

como em uma corrida, os mais novos vão na frente para ficar mais justo” 

“Antes de começar a ler sobre a monarquia constituinte, eu imaginei que finalmente o rei criaria leis 

permanentes e justas. Já o Claudio achava que o rei ia transformar em lei os seus privilégios! Só 

posso dizer que o capítulo mostrou que foi feito um pouco dos dois”. 

 

Esses depoimentos, assim como as participações durante as aulas, revelam que os 

alunos vêm se aproximando de conceitos, recheando ideias e relacionando informações à 

própria experiência, num movimento que torna o estudo do tema significativo.  

Enfatizamos no trabalho em História a necessidade de recorrer às informações que 

estão no texto. Como nossos estudos tratam de fazeres humanos, observo que é comum 

acharem que já sabem sobre os acontecimentos, se reportando ao conhecimento que têm da 

época atual, como se ele explicasse, por si só, o que existe e “sempre existiu”. Por exemplo, 

quando, em uma das passagens do livro, lemos que as revoltas começaram tendo como 

grande insatisfação o preço do pão, uma das alunas reagiu indignada: “Pão! Tudo isso por 

causa de um pão?! Não acredito!” Todos riram com a reação intempestiva. Depois, foram 

conhecendo o contexto de fome em que muitos franceses viviam, compreendendo o que a 

compra do pão representava em temos do salário que se recebia (praticamente, 6/10 do que 

ganhava um agricultor) e entendendo que a ideia de relacionar o alimento a sabor, prazer, 

escolhas nutricionais é um conceito recente. Lembraram que, à época, o cenário era de 

escassez, dificuldade de obtenção e conservação dos alimentos, que os condimentos serviam 
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muitas vezes para disfarçar o gosto ruim do que estava apodrecendo, comiam-se ratos como 

forma de sobrevivência. Trazer elementos desse tempo histórico ajudou-os a deslocar-se do 

conhecimento centrado, apenas, em sua própria experiência. Desafio guloso para crianças da 

idade dos nossos, mas, é um bom e promissor começo.  

As portas mostram-se abertas para mais um ano de exploração, vivências, mudanças.  

A articulação entre a curiosidade, a informação, a ação tem se mostrado promissora: que 

venham novas conquistas! 

Andréia 

 

Ciências 

“… se a presença de eletricidade pode ser visualizada em qualquer parte do circuito, eu 

não vejo razão por que a inteligência não possa ser transmitida instantaneamente pela 

eletricidade.” Samuel Morse 

 

Os alunos do quinto ano iniciaram 2016 retomando parte dos assuntos que estudamos 

na série anterior. Ter familiaridade com o método científico é, afinal de contas, condição 

fundamental para compreender como esse modo de interpretar o mundo permitiu que 

obtivéssemos tantas conquistas. Ao lermos parte de uma história de Sherlock Holmes, por 

exemplo, discutimos como os cientistas elaboram suas ideias, a importância dos experimentos 

e o papel da dedução a partir de observações. Posteriormente, iniciei os encaminhamentos 

de nossos estudos referentes ao projeto do ano, “Revoluções, uma aproximação ao nosso 

planeta revolto”, caracterizando o ambiente filosófico-científico em meio à Revolução 

Industrial, no século XIX. 

Apresentei ao grupo o telégrafo, inventado nesse período, e a importância da 

comunicação a distância, tão corriqueira atualmente, mas, revolucionária naquele momento. 

Tal qual o meio em que as transmissões ocorriam, a forma precisou ser modificada. Surgiram 

as cifras e códigos, que permitiram o fluxo de informações sensíveis, especialmente durante 

as guerras. Em nossas aulas, porém, fizemos uso mais inocente desses métodos, mas foi fácil 

perceber a eficiência dos mesmos em ocultar o que se deseja. Perceber que a Revolução 

Industrial foi uma conquista tanto técnica, quanto metodológica foi o objetivo dessas 

primeiras aulas. 

Depois de conhecer parte da história do telégrafo, apresentei ao grupo um conjunto 

de peças eletrônicas chamado little Bits. Esse material permite que se construam circuitos 

rapidamente, possibilitando inúmeras montagens com um pequeno número de peças. Após 

explorar o material, propus que a turma montasse telégrafos simples e utilizassem-nos para 

transmitir e receber pequenas mensagens. Ao elaborar e decodificar cifras, construir circuitos 

eletrônicos e registrar seu processo, o quinto ano estava, na realidade, reproduzindo os passos 

de tantos cientistas e inventores que possibilitaram a Revolução Industrial e Tecnológica que 

vivemos até os dias de hoje. O trabalho dos alunos incluiu, também, a produção de relatórios 
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científicos das atividades, bem como a leitura e elaboração de esquemas dos circuitos 

estudados. 

A próxima etapa de nossas investigações incluirá a montagem e uso de telégrafos 

semelhantes aos de Morse. Nesse trabalho, deverão organizar-se em equipe, seguir 

procedimentos já desenvolvidos e verificar a eficiência do método. Faremos a "revisão por 

pares", etapa em que verifica-se a veracidade de pesquisas realizadas por outro. É nesse 

momento que a comunidade científica incorpora, ou, invalida as observações descritas por 

determinada equipe de cientistas. Será importante, portanto, manter a seriedade ao aplicar a 

metodologia recebida, produzir em etapas e ouvir os colegas, tarefas que se mostraram 

desafiadoras para o grupo nesse início de quinto ano. 

Leonardo 

 

Inglês 

O dearest, dearest boy! my heart 

For better lore would seldom yearn, 

Could I but teach the hundredth part 

Of what from thee I learn. 

(William Wordsworth) 

 

Ao longo dos onze encontros do trimestre inaugural de estudos de inglês na Escola, 

nosso foco foi situar os alunos no tempo e no espaço da sala de aula. No momento em que 

estabelecíamos nossas metas para o ano, convidei a turma a olhar ao redor para perceber um 

dado importante sobre a Língua Inglesa: ela está em nossas camisetas! Um dos alunos vestia 

uma camiseta com a seguinte inscrição: Explore and fly high to choose the best ways. Todos, 

compartilhadamente, souberam traduzir a inscrição daquela frase, mas precisaram de minha 

ajuda para aprofundar-lhe o sentido. Dessa maneira, o quinto ano estabeleceu como meta 

que o Inglês seria, tal qual a inscrição na camiseta, um sobrevôo para entendermos mais e 

melhor o mundo. Assim, aproveitamos a frase como meta do ano, junto com outras duas: 1) 

Learn the best you can; 2) Colaborate to learn, learn to colaborate.   

Como já colocado acima, situar os alunos no tempo e no espaço de sala de aula foi o 

foco do trimestre, o qual traduziu-se nos seguintes conteúdos de vocabulário: partes e 

movimentos do corpo, objetos da sala de aula, cores, números cardinais, dias da semana e 

meses do ano. Os conteúdos foram trabalhados com jogos cooperativos, pequenos textos, 

fichas e prática de diálogo em duplas e oferecerão as bases para futuras leituras mediadas de 

livros, instruções e outros textos ao longo do ano.  

Para ilustrar o trabalho com o quinto ano, destaco o tópico de partes e movimentos 

do corpo. Nas duas aulas dedicadas a esse assunto, busquei intercalar jogos e textos. Iniciamos 

com a leitura de um pequeno “Picture Dictionary” contendo algumas das principais partes do 

corpo. A seguir, jogamos “Simon Says”, já conhecido pelos alunos da Ágora como “Beto 

Manda”, com comandos relacionados a ações com o corpo, como “Touch your nose” e 
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“Stamp your feet”. Fizemos uma ficha para fixação dos comandos por meio do apoio escrito 

e, então, jogamos “Hangman”. Integramos, dessa forma, oralidade e escrita de forma lúdica. 

Outro benefício desse tipo de aprendizado é melhor compreender instruções orais em sala 

de aula por meio da Língua Inglesa. 

O grupo do quinto ano deu o pontapé inicial nos estudos do novo idioma com muita 

energia e curiosidade. De forma geral, demonstrou ser um grupo dedicado e focado em fazer 

o melhor, seguindo, portanto, as metas estabelecidas desde o princípio. Sentiu-se confortável 

em ouvir-me utilizando a língua em questão e, de forma geral, já utiliza procedimentos 

efetivos aos avanços, tais como relacionar o que aprende a experiências fora da sala de aula 

e registrar os conteúdos que desejam memorizar mais tarde.  

Um aspecto a ser superado é a inquietação ou o cansaço demonstrados pelos alunos 

diante do desafio de voltar à rotina na segunda-feira, quando ocorrem nossos encontros. 

Vejo nisso, também, a necessidade de compreensão da diferença entre os momentos coletivos 

e individuais, bem como entre os momentos de estudo concentrado e prática compartilhada. 

São apenas elos e ajustes e serem feitos, que melhor organizarão as atividades para o pleno 

aproveitamento dos alunos. Com alegria, entusiasmo e dedicação para os estudos, o quinto 

ano tem potencial para obter grandes conquistas na disciplina de Língua Inglesa. 

Denise 

 

Relatório do Trabalho do Sexto Ano 

 

Português 

(...)Lisandro apressou-se em voltar à sua cidade, pois encontrara o segredo da segurança e da 

felicidade. Queria contá-lo logo ao seu rei e ao seu povo. 

Assim, pouco a pouco, as muralhas foram caindo: os meninos e as meninas, os homens e as 

mulheres, todos aprenderam a estimar-se uns aos outros. Aprenderam também a se ajudar 

mutuamente e, juntos, tornaram-se um povo forte, calmo e feliz. 

Hans Christian Andersen. Trecho do conto A cidade feliz. 

 

A fim de dar início às discussões sobre o tema do ano, “Revoluções: uma aproximação 

ao nosso planeta revolto”, e ao nosso trabalho do ano, apresentei aos alunos o conto A 

cidade feliz, de Hans Christian Andersen. Trata-se de uma história que permite a reflexão 

sobre o papel do cidadão como ser transformador da sociedade em que está inserido.  

Em seguida, para delimitar o foco de nossas conversas sobre Revoluções, bem como 

ampliar o conhecimento dos alunos sobre os gêneros narrativos, mostrei-lhes mais dois textos: 

Caridades odiosas, de Clarice Lispector, e Conto de escola, de Machado de Assis. Ambos 

possibilitam discussões sobre o tema pelo viés das pequenas mudanças pessoais, dada a 

multiplicidade de visões que a temática oferece. O primeiro mostrou-nos o quanto abrir-se 

para ajudar o outro pode nos transformar internamente, ampliando nossa compreensão do 

mundo para além das nossas necessidades egocêntricas; o segundo revelou-nos, pelas palavras 
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do grande escritor brasileiro, o sofrimento de um garoto que aprende, na própria pele, 

conceitos como corrupção e delação. Um e outro tratam de acontecimentos cotidianos que 

levam a percepções pessoais e interiores, capazes de transformar as pessoas, tornando-as mais 

humanas e justas.  

Durante a análise dos textos, pude notar o quanto este grupo é empolgado com ideias. 

Todos − alguns mais, outros menos – participam, com opiniões, perguntas, respostas, 

comentários, reflexões e (impossível deixar de enfatizar) muita alegria. Todas as aulas de texto 

e interpretação aconteceram num clima muito favorável à ampliação das visões sobre o ser 

humano via literatura. 

Aproveitamos também para estudar mais detidamente a estrutura narrativa. Até o 

quinto ano, os alunos conheciam as partes que compõem esse gênero apenas como começo, 

meio e fim. A partir do sexto, é necessário que essa estrutura seja ampliada. Discutimos que 

uma narrativa linear, aquela que obedece a uma ordem cronológica, possui, nessa sequência, 

situação inicial, conflito, complicação (clímax) e desfecho. Fato curioso nesta turma é que 

alguns alunos mostraram-se orgulhosos por conhecer os nomes dessas partes da narrativa e 

muito interessados em identificá-las no texto em análise. Alguns justificaram, com satisfação, 

que, porque agora estão no sexto ano (grupo dos grandes), as responsabilidades e os 

conhecimentos aumentam cada vez mais. 

Ainda sobre literatura, a fim de ampliar repertório, propus a leitura de um livro por 

mês, de preferência, dos grandes clássicos da literatura universal. Notei que, para a maioria, 

essa meta não representou nenhum problema; ao contrário, já leram várias obras, 

extrapolando completamente o combinado. Entretanto, também observei que estão 

escolhendo exemplares de coleções mais simples, com linguagem mais palatável. Aos poucos, 

estou direcionando alguns para a seleção de títulos de coleções mais exigentes; alguns já 

aceitaram o desafio. 

Quanto ao trabalho com a gramática e a escrita, propus uma revisão sobre assuntos 

de ortografia, pontuação, reconhecimento de substantivo e do adjetivo.  As questões 

relacionadas à ortografia visavam à percepção de algumas regularidades e irregularidades, 

casos em que a opção de uma ou outra letra são regidas ou não por uma regra. É importante 

que desenvolvam a consciência de que há situações na escrita das palavras em que somente 

o dicionário resolverá o problema. Notei que o grupo sabe muitas regras, mas que, por 

distração, alguns não as colocam em prática. Observei, também, que a maioria é resistente à 

procura do vocábulo no dicionário; afinal, é mais fácil perguntar para alguém, não é mesmo? 

 As questões sobre pontuação retomavam o texto de tipo narrativo. Foram escolhidas 

duas pequenas fábulas, por se tratarem de textos curtos, porém completos, com a presença 

de narrador em parágrafo independente, depois da fala de personagem, bem como no meio 

dela. O texto proposto era um bloco único, completamente sem pontuação. A tarefa dos 

alunos era perceber onde estavam os parágrafos e colocar a pontuação necessária para a sua 

legibilidade, além de verificar a utilização da letra maiúscula e minúscula no início de frases 

ditas pelas personagens e pelo narrador.  
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Todos fizeram a tarefa com tranquilidade e muita disposição para sanar dúvidas; não 

faltaram perguntas e esclarecimentos para o avanço dessa aprendizagem. Realizamos a 

correção dessas atividades passo a passo.  

 Para introduzir os conteúdos ligados à fonologia, propus a leitura de poemas em cuja 

construção há um trabalho de realce dos sons (aliteração e assonância) para que a mensagem 

ganhe maior expressividade. Foram propostos os seguintes poemas: Trem de Ferro, de 

Manuel Bandeira, Pescaria e Bolhas, de Cecília Meireles e O anjo, de Roseana Murray. Os 

alunos foram convidados a ler os poemas, com o objetivo de descobrir como essas produções 

abordavam, além das ideias, a sonoridade. Em cada um, teriam de desvendar o jogo sonoro 

presente.  Após um primeiro reconhecimento individual, a classe foi dividida em grupos para 

analisar um exemplar e criar uma estratégia de apresentação em que a sonoridade ficasse 

evidente. Foram quatro apresentações muito curtidas por todos e bastante proveitosas. 

Tivemos até fundo musical promovido por um dos grupos. 

 Feitas as apresentações e observados os recursos responsáveis pela sonoridade, 

iniciamos um estudo sobre o que é fonema e letra. Discutimos como se dá a passagem de ar 

pela boca, quando proferimos as vogais, quando as pronunciamos e o som delas sai aberto, 

fechado, ou nasalizado. Também ouvimos atentamente a pronúncia das consoantes e o 

quanto a passagem de ar se dá de forma diferenciada, em que posição a língua se encontra 

quando proferimos os fonemas consonantais. Em seguida, discutimos a pronúncia de alguns 

fonemas. Por exemplo, em táxi, para falar a letra X nessa composição, emitimos dois sons 

para uma única letra. Enquanto que, em carro, precisamos de duas letras para o som rê. Dessa 

forma, os alunos puderam concluir que o fonema é o som, pertence à oralidade, ao passo 

que a letra é a representação gráfica do som, ressaltando a ideia de que a escrita é uma 

representação gráfica da fala. 

 Após as discussões sobre fonema e letra, foram propostas algumas atividades: 

verificação de palavras em que deveriam contar quantos fonemas e quantas letras havia em 

cada caso; troca de um fonema e consequente mudança completa da palavra, verificação de 

exemplos quando, para um fonema, existem várias letras diferentes (espontâneo, exclamar; 

chamar, caixa). 

 Em seguida, fizemos o reconhecimento do que é vogal e semivogal para entender os 

encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato). Percebi que todos estão compreendendo 

muito bem esses conteúdos, que são pré-requisitos para a apreensão das regras de acentuação.  

No tocante aos relatórios das aulas, os alunos dessa série consolidam um fazer 

diferente. Ao invés de elaborá-lo e entregá-lo diariamente, são encaminhados a fazê-lo 

também todos os dias, mas a entregá-lo uma vez por semana, na segunda-feira. Logo nas 

primeiras aulas, discutimos sobre as partes que compõem esse gênero e o quanto sua 

produção é relevante para a aprendizagem de cada estudante. Além disso, falamos sobre 

como deveriam se comportar para que não houvesse atrasos ou esquecimentos. Todos 

demonstraram reconhecer a importância dessa produção. O que observo é que a maioria se 

esforça para realizá-lo de forma completa e competente. As produções são muito variadas. 
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Há relatórios muito bons, com riqueza de detalhes e impressões, outros mais resumidos, 

alguns incompletos. Estamos trabalhando arduamente para que todos possam obter 

conquistas nesse campo de atuação. Para que avancem, tenho feito observações pessoais no 

caderno daqueles que necessitam de maiores cuidados. Além disso, tenho selecionado trechos 

de relatórios mais bem escritos para compartilhar com o grupo, a fim de exemplificar 

caminhos para uma produção satisfatória. Vejo que esse trabalho tem atingido alguns alunos; 

outros, porém, ainda se revelam resistentes a mudanças que visem ao aprofundamento. 

Para concluir, noto que o grupo, até o momento, tem se mostrado muito 

comprometido com a própria aprendizagem, pois revela muita empolgação, quando as 

propostas lhe são apresentadas, e boa vontade para colocá-las em prática. O desafio é 

direcionar a alegria, sempre presente, para o trabalho organizado e produtivo. 

Joana 

 

Inglês 

An open door says, “Come in.” 

A shut door says, “Who are you?”  

(Carl Sandburg) 

 

O trabalho com o sexto ano, durante os onze encontros do primeiro trimestre, 

organizou-se por dois eixos principais: o projeto Revoluções e os temas “Minha escola” e 

“Minha família, meus amigos”.  

Quanto ao primeiro eixo norteador, que visa explorar a revolução da língua, 

estudamos e discutimos palavras similares entre o Inglês, o Latim e o Alemão. Dessa maneira, 

tal qual um pequeno linguista, buscamos entender e elaborar hipóteses quanto a semelhanças 

e diferenças entre as línguas, o que constituirá as bases ao estudo sobre a transformação da 

língua inglesa ao longo do tempo 

Sobre os temas estruturantes do Inglês, concentramo-nos nos seguintes conteúdos de 

vocabulário e gramática: pronomes sujeito, horas, dias e meses, modo imperativo (instruções 

orais e escritas), família, descrição de aparência física e verbo to be.  

A respeito do tema “Minha escola”, detalharei o trabalho com compreensão de 

imagens que se integrou aos pronomes sujeito. Assim que recebemos o material didático e, 

tendo observado a organização das unidades, observamos a imagem de abertura da unidade 

introdutória, “My school”. Ali, pudemos observar a ilustração contendo uma sala de aula de 

uma escola na Inglaterra. Por meio de perguntas, pudemos notar que a ilustração retratava 

tradições de algumas escolas britânicas: vestir uniforme social, tirar uma fotografia no 

primeiro dia de aula e chamar professores pelo sobrenome. Em seguida, os alunos foram 

convidados a comparar aquelas tradições às da Escola Ágora e o que se seguiu foi a conclusão 

de que, em nossa Escola, temos mais liberdade para o diálogo e para a aprendizagem em 

meio à natureza, mas, tal qual o debate da ágora grega, temos que dedicar respeito e atenção 

para que a comunicação seja organizada de modo favorecedor a todos.  
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Na sequência, lemos um diálogo do livro do qual extraímos os pronomes sujeito. 

Depois de alguns exemplos para explicar o que é o sujeito de uma frase, nos quais os alunos 

mobilizaram conteúdos de Língua Portuguesa, realizamos, juntos, a sistematização das 

aprendizagens em uma tabela na lousa. Puderam compreender as diferenças entre singular e 

plural e entre primeira, segunda e terceira pessoas. Alguns alunos, inclusive, questionaram se 

deveríamos completar a tabela com o verbo to be, como em I am, antes mesmo de termos 

estudado esse verbo especificamente. Combinamos que sim, para facilitar a aprendizagem, 

mas pontuei, entretanto, que tratavam-se de categorias diferentes de palavras e que o verbo 

to be seria alvo de estudos futuros. Sugeri, por isso, que realçássemos esse acréscimo no título 

da tabela: Subject Pronouns + Be. Feito o registro no caderno, praticaram os pronomes em 

uma atividade de transformação de frases simples, a fim de identificar essa categoria 

gramatical e aprender que podemos expressar os mesmos sentidos de formas diferentes. 

De forma geral, os alunos do sexto ano demonstram interesse e curiosidade para 

aprendizagem de atitudes, conteúdos e procedimentos de estudo: entendem que a aula é um 

espaço de diálogo e trabalho, integram conteúdos de outras disciplinas e outras vivências, 

beneficiando a aprendizagem de Inglês, e caminham para sistematizações e elaborações de 

hipóteses sobre a língua e a cultura estudadas. Penso que a inquietação que por vezes aparece 

entre os alunos, aliada à riqueza de interesses do grupo, pode ser favorecedora de pequenas 

e grandes revoluções ao longo do ano.  

Denise 

 

Ciências 

“E, no entanto, ela se move!” Galileu Galilei 

 

O grupo do sexto ano iniciou 2016 de forma bastante comprometida! Por conta de 

particularidades do nosso horário (temos apenas aulas curtas), pedi que se preparassem com 

agilidade para o início de cada encontro, já que qualquer tempo perdido seria muito difícil 

de se recuperar. Foi muito comum, neste primeiro trimestre, eu chegar à classe com todos os 

alunos já prontos para iniciarmos as atividades. Por vezes, isso aconteceu até cinco minutos 

antes do combinado... 

O primeiro tema de estudos deste ano foi Astronomia. Conhecer a diversidade de 

astros que compõem o Sistema Solar, sua disposição e algumas características foi o objetivo 

dos primeiros encontros. Neles, diferenciamos os conceitos de estrela, planeta e satélites. 

Utilizando softwares de Astronomia, projetei modelos do Sistema Solar e do céu para que 

pudéssemos simular e observar como esses astros se movimentam ao longo do tempo. Foi 

notório o envolvimento da turma nessas aulas, fazendo inúmeros questionamentos e ansiosos 

para observar cada um dos planetas, constelações e outros objetos celestes. Conforme as 

questões eram exploradas, percebi que surgiram demandas muito distintas na turma, de 

organização e aprofundamento. Por isso, preparei uma ficha de estudo, em que organizamos 
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os conceitos trabalhados, de modo que pudéssemos tratar de questões mais complexas a 

partir de um conhecimento comum a todos. 

Fizemos uma avaliação no meio do trimestre. O objetivo dessa atividade, contudo, 

era orientar o meu planejamento para as aulas, identificando habilidades que deveriam ter 

maior investimento, como a elaboração de explicações de forma clara e, não, servir como 

única ferramenta para mensurar o aproveitamento individual de cada aluno. Durante a 

correção da atividade, por exemplo, pudemos identificar enganos ao marcar a alternativa 

correta, ansiedade, e elucidar melhor alguns conteúdos abordados, como o papel da 

gravidade na organização dos movimentos celestes. 

Como já antecipei, percebi o sexto ano investido do papel de alunos maiores na 

Escola. A turma se envolveu nas discussões, cumpriu os combinados e, de maneira geral, 

manteve-se atenta e empenhada nas atividades. Há muito o que ser aprimorado na produção 

do grupo, mas, o início de trabalho foi bastante promissor! 

Leonardo 

 

Matemática 

No decorrer do ano de 2015, tive oportunidade de me apresentar informalmente nas 

horas livres para o sexto ano. Nessas oportunidades, já percebi que o grupo possuía uma 

ótima relação com o conhecimento, muito dinamismo e afinidade com a área das ciências. 

Por esses motivos, neste ano a fase de adaptação foi muito rápida. A rotina de estudos foi 

logo compreendida e assimilada.   

No primeiro trimestre, revisamos as quatro operações básicas e também estudamos 

outras duas: a potenciação (que tem associação com a multiplicação) e a raiz quadrada 

(operação inversa da potenciação). Trabalhamos enfaticamente a divisão, analisando os 

métodos de resolução. Nas aulas de matemática utilizamos três cadernos:  

- Caderno de geometria, montado pelos alunos em sala. 

- Caderno de problemas, onde estudaram problemas variados e estratégias de 

resolução. 

- Caderno de “matemática”, onde o estudo é mais sequenciado e as técnicas mais 

específicas da área são demonstradas.  

Nas aulas de desenho geométrico os alunos foram 

apresentados aos primórdios desta matéria, que data de cerca de 

sessenta mil anos atrás. A reconstrução desse percurso dá significado 

aos conceitos geométricos e sua evolução. Estes estudos também 

fazem parte do projeto Revoluções. 
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Os alunos também tomaram contato com novos materiais (compasso, esquadros e 

régua), sendo orientados sobre a importância da precisão e do traçado na construção dos 

desenhos. Ainda estão se adaptando, mas, têm evoluindo bem.          

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas aulas de resolução de problemas, trabalhamos com a desmistificação da ideia de 

“exercício certo” e “exercício errado”. Exploramos as estratégias de resolução com os 

diferentes caminhos para se chegar ao mesmo resultados, bem como a existência de um 

caminho certo, sempre valorizando da estratégia pessoal.  

Um dos problemas que gerou grande discussão nas aulas foi o seguinte: 

Um programa de computador, cada vez que é executado, dobra o número de linha 

verticais e o número de linhas horizontais que formam uma imagem digital. Uma 

imagem tinha, no início, 64 linhas verticais e 32 linhas horizontais. Se o programa 

for executado 4 vezes, quantas linhas horizontais e quantas linhas verticais passou 

a ter essa imagem? 

O problema trouxe uma discussão muito produtiva para a aula. A leitura rápida e 

despercebida leva a crer que basta multiplicar por quatro 64 e 32 e já temos a resposta, mas, 

na verdade, é importante lembrar que dobrar quatro vezes é o mesmo que multiplicar por 

2
4
. A classe ficou dividida. Alguns defendendo a multiplicação por quatro e outros, por 

dezesseis. Até que alguns alunos levantaram a possibilidade do uso da potenciação como 

ferramenta para resolução do problema. 

Os alunos do sexto ano lidaram muito bem com os desafios propostos. Eles possuem 

uma base muito sólida vinda dos anos anteriores e já demonstraram ter todos os pré-

requisitos necessários para cursar com excelência o sexto ano. 

Wagner 
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Geografia 

(...) “Na verdade, como eles podem renovar o mundo – como eles podem experimentar a 

“inovação” – se ninguém realmente os apresenta ao velho mundo e traz o mundo antigo para 

a vida? Mas isso também significa que o professor deve soltar e tomar a liberdade de dar 

qualquer contribuição.  Deve permitir que as crianças e os jovens renovem o mundo por meio 

do estudo e da prática – através da forma como eles interagem com o mundo e dão o seu 

próprio significado a ele. ” In: Jan Masschelein. Em defesa da escola: uma questão pública. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. 

 

Em nossas primeiras aulas, tratamos de alguns revolucionários do conhecimento 

geográfico, uma agradável maneira de contar a história desse saber por meio de sucintas 

biografias de Eratóstenes e Ptolomeu, por exemplo. Além disso, discutimos estudos feitos por 

Hipátia, a primeira mulher astrônoma-matemática e chefe – filósofa e professora - da escola 

platônica em Alexandria. Essas três personalidades despertaram ainda mais o interesse desses 

estudantes pela disciplina, fazendo render muita conversa e questionamentos após leitura de 

textos, exibição de filmes, exploração de mapas, pesquisa e elaboração de desenhos 

esquemáticos.  

Foi um período bastante produtivo, no qual os alunos atuaram em sintonia, 

mobilizando e empregando noções adquiridas nas séries anteriores, ao mesmo tempo em que 

assimilavam novas descobertas.  Percebi que nossos contatos iniciais proporcionaram 

conforto, ainda que tenham trazido inúmeras novidades e desafios. 

Para possibilitar-lhes diferentes experimentações de pontos de vista, venho 

desenvolvendo os conteúdos tradicionais com outros caminhos procedimentais, cujo objetivo 

central é que pratiquem leitura e interpretação de mapas, com vistas ao uso consciente destes 

para extrair dados e gerar informações. Nesse sentido, propus atividades empregando os 

mapas político e físico da Europa – berço dos acontecimentos históricos que esses alunos vêm 

acompanhando em função do projeto “Revoluções”. Partindo da elaboração de mapas, 

agrupando os países europeus regionalmente, seguiram executando exercícios que 

dinamizaram leituras minuciosas e atentas, colocando-os num estado de concentração no 

próprio fazer, num primeiro momento, e, depois, na comunicação entusiasmada de seus 

resultados. 

Minha preocupação foi conseguir circunscrever a área de estudo e, aos poucos, 

possibilitar-lhes a construção, ainda que preliminar, de um mapa mental desse continente. 

Acrescido a esse fato, o estudo envolveu a prática da localização de lugares por meio de 

pontos cardeais, colaterais e hemisférios do planeta. 

É uma turma coesa e encantada pelo saber, gosta de desafios e interage muito bem 

com a professora. Diante do trabalho, os alunos desse grupo comportaram-se de modo 

concentrado e silencioso. As produções cartográficas finalizadas, até então, revelaram, em 

geral, rigor e capricho por parte desses aprendizes. Esse vigor, portanto, deverá ser 
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aproveitado e explorado nas próximas atividades, para que continuem evoluindo e 

ampliando seus repertórios.   

Quanto à organização para as aulas, esses estudantes apresentaram, inicialmente, casos 

pontuais de esquecimento de tarefas de casa, as quais foram, porém, repostas de imediato. 

Nas últimas semanas, praticamente não houve mais ocorrências dessa natureza. Embora seja 

um grupo bastante heterogêneo em termos de ritmos de estudo, considero que esses alunos 

foram bastante ágeis ao compreender as comandas, esclarecer dúvidas, fazer registros, 

questionar os assuntos tratados, serem colaborativos e divertir-se enquanto aprendem! 

Mônica 

 

História 

“Por que o tempo passa rápido quando você está se divertindo e 

quando você quer, ele vai devagar?” 

“Se não tivesse os dias, meses, anos, nós teríamos idade?” 

“Acho que o tempo é que nem o dinheiro: a gente usa, mas ele 

existe mesmo?” 

Algumas perguntas do sexto ano na atividade sobre os calendários 

criados por diferentes grupos humanos. 

 

 Começamos a jornada do sexto ano com as devidas apresentações, seguidas de uma 

rápida explanação a respeito do significado original da palavra “História”, advinda do grego 

“pesquisa”, somando a ela uma citação do historiador francês Marc Bloch, “A História e a 

Ciência dos homens no tempo”. Tudo para destacar que a investigação do passado deve, em 

primeiro lugar, contar com um método, para que possamos separar a história das coisas 

ocorridas da história das coisas inventadas; em segundo lugar, a História trata de um 

determinado contexto e, simultaneamente, das muitas formas de que dispomos para narrá-

lo. Para trabalharmos essa questão da perspectiva, lançamos mão de uma antiga narrativa 

oriental, “A fábula dos cegos e do elefante”, para mostrar que um determinado evento, 

acontecimento, personagem ou circunstância (como tudo na vida) pode ser visto de diversas 

formas, o que influencia em sua interpretação. 

 Tal debate nos serviu de preparação para nossa entrada no projeto anual da escola, 

intitulado "Revoluções: uma aproximação a nosso planeta revolto”. À busca em dicionários 

para os significados possíveis para o termo “revolução”, segui-se a apresentação de dois 

momentos históricos exemplares: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Começando 

pela primeira, retomamos as referências dos alunos a respeito da montagem de linhas do 

tempo, para selecionar eventos e datas presentes nas fichas, com a preocupação de mostrar 

que os eventos ocorridos na França em 1789, como todos os eventos históricos, possuíam 

antecedentes, e foram resultado de uma espécie de acúmulo: o grupo foi rápido e eficaz ao 

localizar e ordenar, a partir do material disponível, as informações a respeito da fome e da 

profunda crise econômica vividas na França nos anos anteriores à Revolução. Com essas 
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informações em mãos, fizemos uma tabela com os grupos sociais na França revolucionária, 

para entender os motivos que levaram pessoas de diferentes setores a lutar por mudanças nas 

leis do país (e o que efetivamente conseguiram). A partir das leituras realizadas, selecionamos 

alguns tópicos-chave para oferecer aos alunos uma visão geral do período: discutimos a 

importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estudamos o famoso lema 

“Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, associando-o à bandeira tricolor francesa, observamos 

trechos de documentos e imagens que ilustravam a Queda da Bastilha e ouvimos trechos da 

Marselhesa. Como desfecho, uma aula em que o interesse dos alunos foi digno de nota, por 

conta da leitura da descrição do processo de condenação e execução do rei Luís XVI, 

guilhotinado em praça pública. 

 No passo seguinte, depois de debatermos a mudança política promovida pela 

Revolução Francesa - os indivíduos não eram mais súditos, eram cidadãos - passamos para a 

Revolução Industrial. Neste momento, início do sexto ano, centramos nela menos atenção 

como fenômeno histórico - com consequências complexas como o inchaço das cidades 

inglesas, as condições opressivas de trabalho, as revoltas operárias e o estabelecimento de 

greves, sindicatos e mudanças nas leis. Embora os tenhamos mencionado, focamos em dois 

outros aspectos: por que esse processo foi comandado pela Inglaterra e não por qualquer 

outro país? E que tipo de inovações tecnológicas foram produzidas nessa revolução? O grupo, 

argutamente, percebeu que os ingleses tiveram sucesso por vender barato o que era 

imprescindível, seu lucro não vinha de produtos caros e exóticos. Quanto às inovações 

tecnológicas, lemos uma espécie de linha do tempo com inovações como o tear mecânico, a 

máquina a vapor e os novos métodos de composição de ligas metálicas, e descobri que há 

imenso interesse entre os alunos deste grupo em invenções e em como as coisas funcionam, 

informação devidamente anotada para os próximos estudos. 

 Na etapa seguinte, nos dedicamos a uma espécie de ensaio para as aulas de História, 

examinando assuntos-chave, como o que são documentos históricos? Que tipos de 

documentos usamos para investigar o passado? Como surgiram os calendários e os 

instrumentos para contar o tempo? Os alunos fizeram tabelas reconhecendo tipos de 

documentos em objetos variados espalhadas pela escola ou dando exemplos do que os 

arqueólogos do futuro diriam sobre nossa sociedade se desenterrassem nossos objetos 

cotidianos. Além disso, o grupo saiu-se muito bem numa atividade em que fizemos a 

contagem de séculos e a discussão sobre as diferenças entre os calendários cristão, chinês e 

muçulmano, levando-nos a perguntar: quando começou a linha do tempo de todas as 

pessoas? Neste momento, estamos buscando respostas para esta pergunta, aparentemente 

simples, mas que guarda a chave do que nos define como espécie. Algumas pistas já surgiram 

nas informações que coletamos na ficha sobre arqueologia, ou a partir de um trecho do 

documentário “O Poder do Mito”, com Joseph Campbell, no qual os alunos viram exemplos 

de como as histórias que contamos para nos explicar possuem raízes muito antigas. 
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 Desde o início do semestre, o grupo todo se mostrou empolgado com as aulas de 

História, aberto às propostas e curioso nas leituras e debates; muitos alunos revelaram 

verdadeiro prazer por investigar, questionar, propor novas hipóteses e mesmo relacionar o 

que discutíamos com conhecimentos prévios ou aprendizados de outras aulas. A princípio, 

essa empolgação do grupo também trouxe alguns percalços: demora a voltar de horas livres, 

muito barulho no início de algumas aulas e, por vezes, uma certa dificuldade para todo o 

grupo manter o mesmo foco. No entanto, bons ajustes vêm sendo feitos, e confio na 

capacidade (já demonstrada) de todos de superar os pequenos contratempos iniciais sem 

comprometer a marcante alegria do grupo, que vejo como um instrumento essencial para 

mobilizar as ótimas produções que todos iremos acompanhar. 

João 

 

Relatório do Trabalho do Sétimo Ano 

 

Português 

Ano novo e mais um tema a ser explorado: “Revoluções: uma aproximação ao nosso 

planeta revolto”. A fim de delimitar o foco de nossa exploração, bem como retomar e 

ampliar o conhecimento dos alunos sobre os gêneros narrativos, apresentei-lhes três textos – 

duas crônicas e um conto: Uma lição inesperada, de João Anzanello Carrascoza, Caridades 

Odiosas, de Clarice Lispector, e Conto de escola, de Machado de Assis. Todos tratam do tema 

pelo viés das pequenas mudanças pessoais, dada a multiplicidade de visões que a temática 

oferece. O primeiro revelou-nos o quanto podemos ser preconceituosos ao confiar na nossa 

primeira impressão a respeito das pessoas que acabamos de conhecer; o segundo mostrou-

nos o quanto abrir-se para ajudar o outro pode nos transformar internamente, ampliando a 

compreensão do mundo para além das nossas necessidades egocêntricas. Por meio do 

terceiro, pelas palavras do grande Machado de Assis, foi possível acompanhar o garoto que 

aprende, na própria pele, conceitos como corrupção e delação. Todos os textos tratam de 

percepções particulares, capazes de transformar as pessoas, tornando-as mais humanas e 

justas.  

Durante a análise dos textos, pude notar, na maioria do grupo, grande participação 

ao fazer antecipações e certo orgulho por estar analisando texto de grandes autores − Clarice 

Lispector e Machado de Assis −, dos quais já haviam ouvido falar, mas que ainda não haviam 

explorado tão de perto. Ainda pretendo abordar mais o gênero crônica narrativa, a fim de 

instrumentalizar os alunos para a criação de uma. Todos, porém, já apresentaram grande 

desejo para iniciar as produções individuais. 

Para também desenvolver conhecimentos sobre o tema do ano via literatura, foi 

proposta a leitura do clássico A revolução dos bichos, de George Orwell. O trabalho foi 

realizado em parceria com o oitavo ano, que ficou responsável por apresentar pesquisas sobre 

as possíveis interpretações da obra, bem como sua contextualização histórica. A 

responsabilidade do sétimo foi de assistir às apresentações de forma crítica e participativa e 
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posteriormente registrar as conclusões em relatório. Ambas as séries se comportaram com 

seriedade e compromisso, num clima de colaboração e atenção. Todos puderam contribuir 

com as exposições, ora com informações, ora com dúvidas para o debate.  

Além dessa obra, propus a leitura de um livro por mês. Alguns não apresentaram 

nenhuma resistência a essa meta; ao contrário, superaram-na. Outros, porém, padecem para 

cumpri-la, passando de um livro para outro, na busca de um ideal de leitura ou de obras mais 

palatáveis e nada desafiadoras. Tenho investido na conscientização dos estudantes de que 

devem encarar essa proposta como ampliação de repertório, como oportunidade para 

conhecer novos autores, outros estilos, gêneros, etc. Noto que a maioria tem atingido a meta, 

mas ainda com muita objeção. 

Quanto ao estudo da gramática e dos padrões da escrita, propus uma revisão das 

regras de acentuação. Desde o ano passado, venho trabalhando esse conteúdo a fim de que 

os alunos apropriem-se dessas regras e façam uso delas em seus escritos. Fizemos uma 

sequência de exercícios bastante reflexivos, o que garantiu o avanço dos aprendizes. Notei 

que vários alunos passaram a usar essas normas com maior comprometimento em suas 

produções. Porém, esse assunto deve ser retomado sempre que necessário. 

 Ainda sobre conhecimentos linguísticos, iniciamos um trabalho de aprofundamento do 

substantivo. Para tanto, trouxe-lhes a canção Não é proibido, de Marisa Monte. Como 

recurso expressivo, a letra apresenta uma sequência de substantivos concretos com o intuito 

de caracterizar uma festa a que todos são convidados. A partir da análise dos versos, 

discutimos toda a subclassificação dessa categoria de palavras. Notei que os estudantes 

compreenderam com facilidade as diferenças entre as subclasses. Vale ressaltar que esse 

conteúdo será novamente abordado quando em jogo com outras classes que lhes forem 

apresentadas. 

No tocante aos relatórios semanais, para o sétimo ano, não há novidades. Logo de 

início, senti uma disposição maior do grupo para a organização, a fim de realizar essa 

produção de maneira mais fluida, sem grandes sofrimentos.  Na prática, o que acontece é 

que há muita oscilação: alguns mantêm a qualidade já apresentada no ano passado, outros o 

fazem bem numa semana, noutra, nem tanto. Porém, ninguém questiona a importância desse 

fazer, o que é extremamente positivo. Continuamos no esforço de ampliação dessa 

competência, convencendo-os a encarar essa produção como estratégia positiva de estudo 

dos diferentes conteúdos estudados.  

Para concluir, observei que o grupo voltou das férias mais maduro ao preocupar-se 

em desenvolver boa organização para o trabalho. No entanto, percebi também que ainda 

estão se adaptando à nova série, em função das muitas demandas de lições de casa. Não 

faltaram reclamações sobre o aumento das obrigações escolares: lições, leituras, etc. Minha 

resposta: sejam bem-vindos ao sétimo ano! 

Joana 
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Inglês 

Happy is England! I could be content 

To see no other verdure than its own; 

To feel no other breezes than are blown 

Through its tall woods with high romances blent: 

Yet do I sometimes feel a languishment 

For skies Italian, and an inward groan 

To sit upon an Alp as on a throne. 

(John Keats) 

 

As onze aulas do primeiro trimestre do sétimo ano foram conduzidas pelo projeto 

Revoluções e pelo tema “Minha casa”. O projeto do ano foi traduzido na disciplina com o 

objetivo de compreender a transformação  da língua inglesa ao longo do tempo. Já o tema 

selecionado fez com que explorássemos diálogos e descrições comuns de casas, sem perder 

de vista o objetivo de sensibilizar para as diferenças entre as mais variadas formas de moradia.  

Os conteúdos de gramática e de vocabulário desenvolvidos no trimestre foram: 

Presente Contínuo, There is/ There are, substantivos contáveis e incontáveis, pronomes some 

e any, partes e mobília de uma casa, paisagens e habitats naturais. 

Detalharei o trabalho textual inserido no projeto Revoluções, ao qual dedicamos a 

leitura e a discussão de uma linha do tempo da Língua Inglesa. A leitura foi feita em casa, 

seguida de um debate em sala de aula sobre os trechos que mais chamaram a atenção do 

grupo. Destaco que a turma demonstrou interesse em saber mais sobre a biografia e as obras 

de William Shakespeare, revelando integração de saberes desenvolvidos nas disciplinas de 

Teatro e Língua Portuguesa. Na sequência, e com intuito de aprender a resumir textos para 

melhorar as estratégias de aprendizagem, distribuímos o texto em partes. Cada dupla 

encarregou-se do resumo de dois trechos por mim selecionados, com a meta de trabalhar 

colaborativamente fora da sala de aula. Porém, notei dois desafios que exigiram 

realinhamento do trabalho.  

O primeiro deles é que, apesar de já saberem resumir textos para os próprios estudos 

em Língua Portuguesa, o resumo em Inglês demandou intervenções e exemplos concretos em 

sala de aula. Além disso, não ficou clara, em um primeiro momento, a função de se resumir 

um texto para estudos futuros. O segundo desafio foi a natureza da colaboração nesse 

trabalho, que não foi compreendida por todo o grupo. Alguns alunos me procuraram para 

entender melhor como agir. Em horas livres? Em casa? Cada um fazendo uma parte? Neste 

caso, o redirecionamento exigiu diálogo e orientação sobre como proceder diante de alguns 

impasses e limites de tempo e espaço. Foi necessário retomar os objetivos do trabalho e as 

expectativas de estudo. Assim, feitos os ajustes e diálogos, os alunos permanecem ativos 

desenvolvendo novas versões de seus resumos.  

O sétimo ano tem se apresentado de diversas formas diante das conquistas e desafios 

do trimestre. A mais notável delas parece estar relacionada às grandes novidades do ano, 
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como as mudanças típicas da idade e a presença de um falante nativo de Língua Inglesa. Em 

poucos meses, o grupo passou de uma postura por vezes distraída com relação ao próprio 

trabalho, para ações de empenho frente à necessidade de se comunicar e ser compreendido. 

Assim, foram estabelecidas as noções mais importantes para uma revolução de aprendizagens: 

novos desafios, novos interesses, novos procedimentos e novas atitudes diante do que se 

aprende.  

Denise 

 

Ciências 

Nada em biologia faz sentido exceto à luz da evolução". Theodosius Dobzhansky 

As revoluções, que neste ano são o foco do projeto da escola, são acontecimentos que 

marcam, para sempre, uma área do conhecimento. A Biologia surgiu do que, antigamente, 

chamávamos “História Natural”, mas foi somente a partir de Darwin que ela passou a ter 

uma teoria unificadora. O objetivo dos alunos do sétimo ano é conhecer e operar com os 

conceitos e metodologias que transformaram-na, realmente, em uma Ciência. 

Os estudos de classificação marcaram o início de nossos trabalhos. Nessas aulas, 

exploramos a função de critérios de classificação e os procedimentos necessários para realizar 

tal tarefa. Os alunos formaram diversos grupos com objetos, refizeram os conjuntos, 

mudaram critérios e assim por diante. Nessa atividade, deveriam perceber que, dado um 

critério objetivo, qualquer classificação pode ser feita.  

A partir de Darwin, contudo, os biólogos passaram a ordenar os seres vivos baseando-

se em seu parentesco (ancestrais comuns). Assistimos a um documentário que apresentava a 

história da teoria evolutiva e os percalços que Darwin e seus seguidores passaram até que sua 

proposta foi aceita. Utilizamos, também, textos e exercícios para sistematizar os conceitos e 

verificar a aplicação dos mesmos a situações reais. Nesses momentos, o grupo do sétimo ano 

mostrou-se atento, esclarecendo dúvidas e propondo explicações. 

Ao estudarmos parte da história natural dos 

vertebrados, o grupo passou a utilizar-se de 

filogenias para avançar em nossas discussões. 

Elas são representações gráficas utilizadas por  

pesquisadores para expor suas hipóteses 

evolutivas para determinado grupo. Retomam a 

ideia de “árvore da vida” proposta por Darwin, 

mas incorporam, também, novas informações, 

como o período em que se estima que mudanças 

tenham ocorrido e as próprias alterações. 

Ao nos aprofundarmos nessas discussões, 

pudemos compreender melhor o conceito de parentesco e formação de novas espécies. 

Também, os alunos puderam formar um repertório mais completo dos diferentes grupos de 
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organismos e como a história da vida na Terra transcorreu, através de inúmeros eventos e 

conjunturas que não podem ser reproduzidos. 

Percebi o grupo do sétimo ano bastante concentrado durante as atividades. As 

brincadeiras mostraram-se mais raras e repercutiram menos no grupo. Ao questionarem mais 

e apresentar mais ideias para os debates, conseguimos, até, tratar de assuntos que não seriam, 

tipicamente, foco dessas aulas, como a possibilidade de organismos extraterrestres nos 

contaminarem (é baixíssima!). Nas próximas etapas, esmiuçaremos alguns grupos de seres 

vivos, identificando diferentes estratégias de sobrevivência. Elaborar argumentos e expor as 

ideias de forma clara são os próximos desafios para essa turma. 

Leonardo 

 

Matemática 

Começamos o ano letivo estudado os números negativos. Tratamos dos números 

inteiros e fracionários, com destaque para as justificativas intuitivas das regras de cálculo. Os 

números negativos já estão razoavelmente incorporados à nossa cultura, por isso foram 

abordados com base no cotidiano. Sua utilização foi demonstrada através de alguns 

exemplos: 

Altitude                                                                       Saldo bancário 

 

Exemplos de saldos, débitos e créditos tornam habituais adições e subtrações com 

números negativos. 

Já as multiplicações e divisões foram estudadas separadamente; por basearem-se em 

conhecimentos prévios, mais associados à inversão e à mudança de direção e, também, por 

terem norteado os problemas que justificaram a regra. Calculamos expressões numéricas 

envolvendo números negativos, positivos ou zero. Além disso, discutimos a necessidade dos 

números negativos quando se tem um referencial - um “ponto zero’ ou ponto inicial - e 

deseja-se expressar medidas que podem ficar “acima” ou “abaixo” desse zero. Apresentei o 
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exemplo da escala termométrica para elucidar essa ideia, destacando sua ordenação na reta 

numérica. 

Outro assunto estudado foi a escrita dos números no passado e a chegada do sistema 

de numeração que usamos hoje – parte do nosso projeto sobre Revolução. Algumas 

perguntas foram feitas para nortear o estudo do assunto: 

Além dos naturais, usados para contar, que outros tipos de número você conhece? 

É possível supor que os habitantes das cavernas não precisavam dos números em em seu dia-

a-dia? Por quê?  

Como você relaciona a criação dos números com o nascimento da agricultura, da pecuária, 

do comércio e das cidades?  

Nosso sistema de numeração é decimal e posicional. E o sistema egípcio?  

O sistema romano é decimal e posicional?  

Como se escreve o zero nos sistemas antigos?  

Quando discutimos as respostas, muitos fizeram a ligação do conteúdo com o que 

tinham estudados sobre Roma no sexto ano nas aulas de História, o que enriqueceu bastante 

nossa discussão. 

O trabalho feito com o grupo no ano anterior surtiu efeito. Demostraram, já neste 

primeiro período, habilidade ao lidar com as anotações das tarefas e da sala. Estão expondo 

melhor suas dúvidas e contribuindo ativamente para as dinâmicas propostas em sala. No 

entanto, ainda precisam lidar melhor com desafios propostos e evoluir na proposição de 

hipóteses para resolução de problemas. Estamos trabalhando nas aulas para que progridam 

nesse sentido. 

Wagner 

 

Geografia 

(...) “Na verdade, como eles podem renovar o mundo – como eles podem experimentar a 

“inovação” – se ninguém realmente os apresenta ao velho mundo e traz o mundo antigo para 

a vida? Mas isso também significa que o professor deve soltar e tomar a liberdade de dar 

qualquer contribuição.  Deve permitir que as crianças e os jovens renovem o mundo por meio 

do estudo e da prática – através da forma como eles interagem com o mundo e dão o seu 

próprio significado a ele. ” In: Jan Masschelein. Em defesa da escola: uma questão pública. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. 

 

Considerando o eixo programático para esta série - geografia física – optei por focar 

o curso nas “revoluções do planeta Terra”. Sem dúvida alguma que, ao trazer à luz o 

dinamismo geológico do mesmo, os alunos reconheceriam que as mudanças são constantes 

e, literalmente, tiram do lugar tudo que o homem considera fixo. Foi o que aconteceu! 

De um modo diferente dos anos anteriores, iniciei nossas aulas propondo uma 

investigação pormenorizada, por parte desses estudantes, sobre os aspectos físicos da Europa 

– berço dos acontecimentos históricos que eles vêm acompanhando em função do projeto 
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“Revoluções”. Organizei uma sequência de exercícios baseados numa leitura cartográfica, 

detalhada e contextualizada, da hidrografia e geomorfologia europeias. Paralelamente, fui 

intercalando textos de cunho teórico/conceitual, artigos de jornais internacionais e 

documentários (audiovisual) abordando fatos e pareceres científicos a respeito destes e outros 

temas, como os fenômenos climáticos (el niño e la niña), abrindo, assim, mais uma porta 

para a análise da paisagem de maneira integrada. 

Além disso, nosso glossário de acidentes geográficos vem sendo realizado, também, 

apoiado em mapas físicos de diferentes escalas, compondo um desafio a mais para esses 

educandos que precisam encontrar a definição de tais formas a partir da observação atenta 

de seus contornos, dimensões, aspectos, localização, entre outros.  

A turma pareceu-me mais tranquila e familiarizada com os procedimentos de aula, 

quando comparada ao ano anterior. Grande parte das produções foram individuais e 

envolveram, principalmente, maior concentração, o que permitiu que ampliassem a 

capacidade de leitura, interpretação e correlação entre mapas, conceitos e materiais 

audiovisuais.  Os efeitos foram promissores: os alunos estão indo bem, empenhados e 

evoluindo a cada dia. Diante desse fato, a exploração visual comporá a continuidade dos 

estudos e intensificarei o uso das representações gráficas no cotidiano. 

A inclinação ao fazer burocrático sinalizado por essa turma vem sendo redirecionada 

em função das novas dinâmicas de trabalho que venho implementando e por outras 

características que possuem: prontidão e interesse. Tal condição tem levado esses alunos a 

reconhecer fenômenos geográficos que ocorrem em diferentes escalas (do tempo e do 

espaço); desenvolver e aplicar, preliminarmente, conceitos da Geologia para apreensão 

estrutural da crosta terrestre e sua dinâmica; formular ideias e hipóteses a partir das fontes de 

estudo; escutar e procurar entender o pensamento do outro. 

Para dar continuidade aos trabalhos, prosseguirei oferecendo tarefas com operações 

gradativamente mais abstratas (esquemas e maior uso de linguagem simbólica), construção 

de modelos teóricos (maquetes), elaboração das plantas das cidades de Paris e Londres, bem 

como novos desafios e metodologias de estudo.  

Mônica 

 

História 

“Aconteceu que os nobres e o povo entraram em conflito por 

longo tempo. O regime político era aristocrático em tudo; (...) 

os pobres, suas mulheres e seus filhos eram escravos dos ricos. 

(...) Toda a terra estava em poucas mãos; e se eles não 

pagassem suas dívidas podiam se tornar escravos, eles, suas 

mulheres e seus filhos. (...) O povo revoltou-se, então, contra 

os nobres.” – Aristóteles (384-322 a.C.). – A República 

Ateniense. 
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 A epígrafe acima, parte dos excertos examinados com o grupo neste trimestre, embora 

formulada na hoje distante Grécia Clássica, descreve algo que está na gênese de qualquer 

movimento social de caráter revolucionário: num contexto precário, mais do que o simples 

desejo de mudança, deve haver articulação entre as pessoas para, concretamente, produzi-la, 

assumindo-se suas consequências. A partir do projeto coletivo de nossa escola para este ano 

- "Revoluções: uma aproximação a nosso planeta revolto” - procuramos iniciar os estudos 

históricos com a combinação de dois temas que estão na gênese da formação política, 

econômica e sócio-cultural do "planeta revolto” em que vivemos nos dias que correm: a 

Revolução Francesa e a Revolução Industrial. 

 Partimos de definições - primeiramente, as intuitivas, da parte do alunos; depois, para 

aquelas presentes nos dicionários - da palavra “revolução”, procuramos assentar as bases a 

partir das quais a discussão ocorreria. Chegamos a uma definição curiosa, advinda da 

cosmologia, que não desrespeita o sentido original e as interpretações para a palavra: o 

movimento que a Terra realiza em torno do Sol se repete a cada ano; porém, o planeta que 

o realiza, a cada passagem, está diferente, mudou. A ideia de “o mesmo que está diferente” 

permite valioso grau de liberdade para os alunos interpretarem eventos históricos complexos: 

por maiores que sejam as mudanças, uma sociedade não deixa para trás sua identidade. Os 

primeiros textos lidos pelo grupo, que descreviam os antecedentes da Revolução Francesa, 

atestavam justamente isso: uma série de processos cumulou numa grave crise, resultando em 

miséria generalizada na França, acelerando e aprofundando as mudanças que viriam com a 

Revolução. De estatísticas populacionais (resultando na formulação de uma pirâmide de 

grupos sociais), passando pela escuta e análise da melodia e da letra da Marselhesa, o hino 

revolucionário francês, os alunos registraram as etapas do processo descritas nas fichas e 

puderam perceber que o movimento iniciado na França fundou muitas das características que 

as sociedades ocidentais dos dias atuais carregam em sua estrutura política: os alunos 

mencionaram o direito ao voto, a dizer o que se pensa, partidos políticos (inclusive, a 

polarização direita-esquerda) e manifestações no espaço público. Foi marcante a aula em que 

lemos o decreto que colocou fim à vida de Luís XVI, monarca francês: mesmo que tenham 

percebido que a execução do rei pela guilhotina marcava o fim de uma era, obviamente os 

detalhes da execução foram alvo de espanto e admiração. 

 Na etapa seguinte, nos debruçamos sobre a Revolução Industrial. Embora 

concomitante à Francesa, ela durou séculos, e foi um processo de acúmulo de condições que 

propiciaram novas possibilidades. Centramos menos atenção na Revolução Industrial como 

fenômeno histórico, com consequências complexas como o inchaço das cidades inglesas, as 

condições opressivas de trabalho, as revoltas operárias e o estabelecimento de greves, 

sindicatos e mudanças nas leis. Embora os tenhamos mencionado, focamos dois outros 

aspectos: porque esse processo foi comandado pela Inglaterra, e não por qualquer outro país? 

E, que tipo de inovações tecnológicas foram produzidas nessa revolução? Tais perguntas 

ajudaram os alunos a moverem-se melhor pelo conteúdo das fichas e o grupo destacou-se na 

aula em que exploramos um pouco da história da Inglaterra e do processo que a levou a 
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liderar a industrialização do Ocidente, pois os alunos foram ágeis e sensíveis à forma como 

os ingleses foram, aos poucos, num projeto cuidadoso, dando os passos para tornarem-se 

produtores de itens básicos para a sobrevivência dos europeus. Os ingleses vendiam barato o 

que era imprescindível, seu lucro não vinha de produtos caros e exóticos. Quanto às 

inovações tecnológicas, lemos uma espécie de linha do tempo com novidades como o tear 

mecânico, a máquina a vapor e os novos métodos de composição de ligas metálicas: na 

leitura de um depoimento de um inglês presente na primeira viagem de trem ocorrida em 

Manchester, Inglaterra, os alunos, apontando as particularidades da visão de mundo possível 

naquela época, perceberam acertadamente como as melhores tecnologias são resultado da 

combinação de outras invenções, e o debate foi longe, com diversos bons exemplos trazidos 

pelos alunos… 

 Terminado esse ciclo das revoluções contemporâneas, mergulhamos no passado 

remoto, continuando os debates do ano anterior, a respeito da Grécia Antiga. Trabalhamos 

com a sociedade grega desde suas origens míticas (os deuses e a mitologia grega, assim como 

o que estamos chamando de “gregos revolucionários" representarão importante papel nas 

próximas etapas) passando pela geografia e as lutas para a organização das primeiras cidades-

Estado. Por ora, estamos nos debruçando sobre o embrião, na antiga Atenas, de muitas das 

instituições políticas que conhecemos atualmente, com destaque para a democracia (do grego 

“demos”, ou “maioria” + “kratia”, ou “governo”). Depois de lermos uma descrição de como 

os atenienses votavam os assuntos que consideravam importantes, levantando as mãos, na 

praça da ágora, foi satisfatório constatar que o grupo percebeu que aqueles que votavam em 

Atenas eram apenas os homens, maiores de vinte e um anos, nascidos na cidade e livres, o 

que correspondia a menos de trinta por cento da população total da cidade. Tal quadro nos 

levou a questionar, numa discussão ainda não finalizada, se o sistema ateniense realmente era 

um “governo da maioria”. 

 O grupo retornou das férias muito mais disposto para as aulas do que no ano passado, 

com visível amadurecimento de vários de seus integrantes. Constatei, em alguns momentos, 

que os materiais selecionados poderiam se aprofundar mais do que o inicialmente previsto, 

dado que o grupo tem demonstrado empenho e desejo de investigar os eventos mais 

detalhadamente. Perguntas interessantes e hipóteses sofisticadas em meio às aulas, bons 

registros nos cadernos e mesmo nos cadernos de relatório apontam para um envolvimento 

com o curso que se tem feito notar no dia-a-dia, com alguns alunos procurando ativamente 

pelo melhor modo de se definir certas questões históricas, o que gera boas disputas em sala 

de aula. Embora ainda sejam necessários alguns desvios de rota por conta de atrasos em 

entrega de lições da parte de alguns alunos, o conjunto aponta para um ano muito produtivo, 

de muito aprendizado. 

 João 
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Relatório do Trabalho do Oitavo Ano 

 

Português 

Nestes primeiros meses, o trabalho iniciou-se com a preocupação de traçar um perfil 

de aluno leitor. Para isso, propus que fizessem uma lista dos livros lidos nos últimos anos, 

descortinando repertórios, livros preferidos e preteridos, motivando, com esse inventário, 

diálogos e uma primeira aproximação. Outra preocupação foi de convidá-los a pensar sobre 

a linguagem e o estudo da língua; sobre preconceitos linguísticos, língua materna e 

estrangeira. Nesse sentido, trabalhamos alguns conceitos de Linguagem, Língua e Fala. 

O estudo da gramática normativa abordou as dez classes gramaticais da língua 

portuguesa – substantivo, artigo, adjetivos, numerais, pronomes, verbo, advérbios, 

preposição, conjunção, interjeição –, detendo-se ao estudo do verbo e dos advérbios. 

Ademais, revisamos as regras de acentuação gráfica. 

Já as aulas de leitura, buscamos articulá-las com o projeto da escola. Estudamos os 

gêneros literários, detendo-nos ao narrativo – crônica, conto e romance – e ao dramático – 

teatro de William Shakespeare. A respeito das crônicas, lemos: E a bolsa masculina?, de  

Walcyr Carrasco; O que faz bem pra saúde?, de  Luís Fernando Veríssimo, Hoje não escrevo 

e Ciao de Carlos Drummond de Andrade. Os contos lidos foram: Shakespeare nas dunas, de 

Antonio Prata; A caolha, de Júlia Lopes de Almeida; Negrinha, de Monteiro Lobato; 

Gaetaninho, de Alcântara Machado. Além disso, os alunos leram e analisaram o romance A 

Revolução do Bichos, de George Orwell. 

Em relação à produção textual, o acompanhamento deu-se através da escrita dos 

relatórios semanais e de uma atividade a partir do texto Poema tirado de uma notícia de 

jornal, de Manuel Bandeira. Ao estudarmos texto literário e texto não literário, os alunos 

produziram uma notícia de jornal baseada no poema analisado em sala. No que diz respeito 

aos relatórios semanais, os alunos estiveram empenhados e atentos às correções e aos 

comentários. No entanto, houve muitos atrasos na entrega e considerável oscilação na 

qualidade da escrita, o que demonstra que há muito trabalho pela frente. 

Requer registro mais detalhado o estudo da gramática, o qual foi encaminhado através 

dos livros de gramática e de algumas fichas preparadas por mim. A partir desse material, 

praticamos análise morfológica – em conjunto e individualmente. Também foi solicitado aos 

alunos fazerem resumos de conteúdos específicos em seus cadernos. 

Vale destacar igualmente o trabalho realizado a partir do romance A Revolução dos 

Bichos, de George Orwell. Após a leitura, os alunos foram reunidos em pequenos grupos, 

escolhidos por mim, aos quais distribuí temas abordados no livro. Assim, apresentaram 

seminários para o sétimo ano, expondo suas análises do romance. 

Deyse 

 

  

http://cronicasbrasil.blogspot.com.br/2012/09/e-bolsa-masculina-walcyr-carrasco.html
http://cronicasbrasil.blogspot.com.br/2012/09/e-bolsa-masculina-walcyr-carrasco.html
http://cronicasbrasil.blogspot.com.br/2012/08/o-que-faz-bem-pra-saude-luis-fernando.html


58 
 

Inglês 

If a door is open and you want it open, 

     why shut it? 

Doors forget but only doors know what it is 

     doors forget. 

(Carl Sandburg) 

 

Totalizando dez aulas até aqui, organizamos o primeiro trimestre, que foi conduzido 

pelo projeto do ano e pelo tema “Tempo livre”.  

No tema “Tempo Livre”, desenvolvemos os seguintes conteúdos de gramática e 

vocabulário: Presente Simples, formação de substantivos a partir de verbos, advérbios de 

frequência, festivais, instrumentos musicais, preferências, atividades e interesses de tempo livre 

e performances artísticas. 

Detalharei as etapas do trabalho até agora desenvolvido no projeto Revoluções. Para 

tal, selecionamos a transformação da língua inglesa utilizando como texto de apoio o vídeo 

“The history of English in Ten Minutes”, produção da Open University (Reino Unido). Além 

do objetivo central de entender os principais fatos que nortearam as transformações da língua 

inglesa ao longo do tempo, o grupo teve como meta a aprendizagem e o  desenvolvimento 

de estratégias de compreensão de textos orais e de imagens de apoio. O vídeo, produzido 

por uma universidade e disponibilizado na internet para a maior variedade de navegantes, 

foi um desafio diante do qual os alunos demonstraram empenho. Após a compreensão das 

linhas gerais e de alguns tópicos específicos, discutimos o que mais chamou a atenção no 

vídeo. Dentre os apontamentos, destaco que a turma se interessou pelas palavras 

incorporadas à língua inglesa conforme os ingleses interagiram com os diversos povos. Dentre 

elas, as palavras criadas por William Shakespeare e as palavras indígenas dos povos nativos 

da América. As imagens também foram alvo de discussão, como as embarcações inglesas e a 

camiseta de banda “English World Tour”, uma comparação entre a língua inglesa e uma turnê 

de banda de “rock”. A partir do texto oral, os alunos estão produzindo suas versões escritas 

tendo como apoio outros textos escritos, tais como uma linha do tempo.  

De modo geral, o oitavo ano respondeu com alegria e entusiasmo aos temas e 

atividades propostos. Além disso, salvo pequenas exceções, o grupo se empenha na 

comunicação cotidiana e na formulação de hipóteses e discussões de sala de aula utilizando 

inglês. Portanto, foi dada a largada para avanços e conquistas do grupo, que tem 

demonstrado amadurecimento e interesse em permanecer aprendendo.  

Denise 
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Ciências 

"O homem ainda traz em sua estrutura física a marca indelével de sua origem primitiva." 

Charles Darwin 

 

O tema de estudo do oitavo ano é corpo humano. Desde o início de nossos trabalhos, 

contudo, temos investido bastante em uma outra frente também: aprender a estudar e 

atualizar-se em Ciências. Para isso, tenho trazido textos de livros, vídeos da internet e outros 

materiais de divulgação científica que, com o cuidado adequado, podem servir como boas 

fontes para ampliação do repertório desses alunos. 

A partir de uma das leituras sugeridas, por exemplo, notei que o grupo teve dificuldade 

em relacionar acontecimentos da vida de Fleming, descobridor da penicilina, com a 

investigação científica que permitiu o desenvolvimentos dos antibióticos. Por isso, elaborei 

algumas questões para orientar a tarefa e, depois de discutirmos o texto, os alunos 

produziram mapas conceituais, uma forma de organizar as ideias que compreenderam e 

visualizar melhor como alguns fatos e descobertas se relacionam. 

Nas aulas seguintes, abordamos a composição do sangue e os fatores envolvidos nos 

processos de defesa do corpo. Foram momentos importantes para retomarmos conteúdos já 

trabalhados anteriormente, como a estrutura celular e, também, para começar a analisar com 

mais cuidado o corpo humano, sua anatomia e morfologia. Observamos desenhos e 

esquemas de anatomia, localizamos órgãos, seus tamanhos e distribuição. Ficou bastante 

evidente para o grupo, por exemplo, que os vasos sanguíneos devem distribuir-se por todo 

o corpo e, portanto, atingir dimensões muito pequenas em algumas regiões. 

Para apurar esse olhar, propus uma atividade em que, reunidos em equipes, deveriam 

fazer desenhos do corpo humano em uma escala maior do que nos livros pesquisados. Para 

isso, consultavam diferentes esquemas e representavam o esqueleto e órgãos no papel. Os 

ossos serviriam de referência para posicionar novas estruturas uma vez que são partes mais 

fáceis de se localizar no corpo humano. Assim como em outras atividades semelhantes que já 

fizemos, a meta, nesse momento, era desenvolver um olhar mais atento e cuidadoso sobre 

as estruturas do corpo humano e, não, uma reprodução artisticamente bela das mesmas. 

Percebi a turma do oitavo ano bastante envolvida nos debates e investigações sobre o 

corpo humano. Foram muitas as perguntas e hipóteses apresentadas. As atividades de estudo 

de texto, elaboração de mapas conceituais e leitura e produção de esquemas permitiram, 

também, avanços no estudo individual, evidenciando processos mais eficientes e aqueles em 

que deve haver mudanças. Ao aprofundar o compromisso e seriedade nas tarefas pessoais e 

aplicarem-se mais no registro dos trabalhos, deveremos perceber avanços mais significativos 

nas próximas etapas.  

Leonardo 
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Matemática 

Os alunos do oitavo ano formam um grupo que teve uma evolução acima do esperado 

nesses últimos dois anos de ensino fundamental II, mostrando-se dispostos aos desafios 

propostos, cientes das dificuldades e avanços nos conhecimentos matemáticos e, como 

sempre, prontos para os desafios propostos. A desenvoltura do grupo me deu a possibilidade 

de atendê-los individualmente, analisando minuciosamente suas necessidades, evoluções e 

processos de aprendizagem.  

Seguimos estudando álgebra desde o início deste ano. Retomamos os processos de 

resolução de equações, reapresentando dois conceitos básicos: a aplicação de fórmulas e a 

resolução de equações bem simples. 

Retomamos o estudo da álgebra do ano passado relembrando conhecimentos sobre 

equações e avançando em termos conceituais e na caracterização de equações e fórmulas, 

propondo a resolução de problemas clássicos, utilizando conteúdos significativos – inclusive, 

situações do cotidiano. 

Duas fórmulas importantes foram utilizadas para a introdução do trabalho com 

fórmulas e variáveis: 

A primeira visava calcular quanto custa tomar um banho. As companhias distribuidoras 

de energia elétrica costumam informar a seus consumidores que o gasto mensal de energia 

de um aparelho elétrico pode ser calculado pela fórmula:  

 

                                 
100

.. DHP
G 

, onde G é o gasto em quilowatt-hora (kWh); P é a 

potência do aparelho em watt (W); H é o número de horas que o aparelho funciona a cada 

dia e D é o número de dias que o aparelho funciona a cada mês. 

Dada a fórmula, propus o cálculo da quantidade de minutos gastos por um chuveiro 

elétrico de 3800w de potência, que fica ligado 30 minutos por dia (três banhos diários), 

durante 30 dias do mês. 

O primeiro desafio desse cálculo foi a adequação das unidades segundo as orientações 

que acompanham a fórmula. Depois do cálculo da potência, analisamos uma conta de luz, 

através da qual obtivemos o preço dos banhos multiplicando o gasto pela tarifa estipulada. 

Os alunos que colocaram 30 (min) ao invés 0,5 (h) logo perceberam a discrepância entre os 

valores e fizeram a correção. 

Concluímos a atividade fazendo a distinção entre fórmula, variável, incógnita e 

equação. 

Analisamos, também, o domínio das variáveis. Por exemplo, a variável D só pode ser 

substituída pelos números de 1 a 31, pois, se for 32, não estaremos calculando o gasto mensal. 

Na sequência resolvemos uma série de problemas aprofundando-nos no assunto. 

O estudo dos cálculos algébricos foi iniciado com a estimativa do custo da água 

consumida numa residência, de acordo com uma tabela: 
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Consumo em m
3
 Preço por m

3 
(em R$) 

Até 20 2,50 

Acima de 20 4,70 

 

Fizemos o cálculo de consumo do preço do gasto de 23 m
3
, sem o auxílio da álgebra. 

Em seguida, o desafio foi montar uma fórmula para o cálculo de quaisquer quantidades de 

m
3
 consumidos. Levamos bastante tempo nessa tarefa, mas, com algumas orientações e muito 

trabalho, os próprios alunos deduziram uma fórmula reduzida que simplifica o cálculo do 

gasto segundo a tabela. Desse modo, chegaram à conclusão que a dedução de fórmulas exige 

a tradução de ideias para a linguagem algébrica e o cálculo com as expressões algébricas 

obtidas. 

Os maiores desafios enfrentados foram: compreender que os cálculos com letras 

seguem as mesmas propriedades das operações aritméticas (com números), a regra de sinais, 

a necessidade mais constante do uso de parênteses em algumas multiplicações e divisões e a 

compreensão do momento em que já se domina os procedimentos de cálculos para “pular” 

passagens e apostar no cálculo mental. 

Trabalhamos com problemas, priorizando a resolução algébrica. Algebrizamos 

(usamos letras para resolver problemas) problemas simples, para sistematizar um modo de 

resolução necessário e fundamental para problemas mais complexos. 

Como parte do nosso projeto Revoluções e estudo sobre a importância das equações 

para evolução da sociedade fizemos a leitura de um capítulo do livro: AS GRANDES 

EQUAÇÕES: A história das fórmulas matemáticas mais importantes e os cientistas que as 

criaram, de Robert P. Crease. Segue um trecho do livro: 

 

“Os primeiros seres humanos viviam sem equações e não precisavam delas. Não havia 

equações no Jardim do Éden, nem na Árvore do Conhecimento. Não havia equações no paraíso 

sumério de Dilmun, nem tampouco no Ovo Cósmico que alguns chineses acreditam ter sido usado 

por P’an Ku para dar origem ao mundo, ou em qualquer dos outros lugares descritos nos mitos de 

criação. Os seres humanos nem tinham o conceito de equação. Este conceito é uma invenção 

humana, resultado de nossos esforços para dar sentido ao mundo. E mais: os homens não 

acordaram certo dia e de repente decidiram que iriam inventar as equações. A necessidade foi 

surgindo ao longo do tempo, e o conceito de equação, no sentido técnico-científico, só apareceu 

muito mais tarde na história. ” 

Wagner 

 

Geografia 

(...) “Na verdade, como eles podem renovar o mundo – como eles podem experimentar a 

“inovação” – se ninguém realmente os apresenta ao velho mundo e traz o mundo antigo para 
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a vida? Mas isso também significa que o professor deve soltar e tomar a liberdade de dar 

qualquer contribuição.  Deve permitir que as crianças e os jovens renovem o mundo por meio 

do estudo e da prática – através da forma como eles interagem com o mundo e dão o seu 

próprio significado a ele. ” In: Jan Masschelein. Em defesa da escola: uma questão pública. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. 

 

Desenvolver o projeto “Revoluções” vem sendo bastante gratificante porque, pela 

primeira vez, focamos essencialmente as grandes mudanças de âmbito socioeconômico, 

contemplando os conceitos programados para a série. Iniciamos pela revolução demográfica, 

estudando os países mais populosos do mundo e levando em consideração o enorme salto 

populacional a que o planeta assistiu em um século – de um bilhão para sete bilhões e meio 

de habitantes –, basicamente. 

Ao estudar os setores da economia, enfatizei o industrial, já estabelecendo um vínculo 

com as revoluções urbanas, sobretudo, voltando aos primórdios, ao reportá-la à revolução 

agrícola que, fixando o homem à terra, organiza a sociedade e promove os estágios iniciais 

do que conhecemos hoje como cidades.  E, por falar nelas, Londres e Paris nos séculos XVIII 

e XIX serão nossos estudos de caso nas próximas aulas. Examinaremos algumas fontes 

bibliográficas, filmes, charges, fotografias e mapas/plantas desses sítios. 

 Além disso, apresentei aos alunos alguns artigos de jornal versando sobre questões 

ambientais associadas ao modo de produção das sociedades capitalistas e seus processos de 

urbanização. Neste sentido, discutimos temas como a poluição atmosférica, o efeito 

estufa/aquecimento global, o desaparecimento de rios, a crise na mobilidade urbana, entre 

outros. Embora sejam temas complexos, o fato de serem intrínsecos uns aos outros facilitou 

bastante a compreensão desses estudantes e fomentou calorosos debates em sala de aula. É 

importante salientar que os textos sempre traziam mais de uma opinião sobre o assunto, 

especialmente, com relação à contribuição de especialistas quanto às alternativas de solução 

dos problemas discutidos, bem como exemplos de projetos bem-sucedidos. O melhor é que 

os alunos conseguiram estabelecer outras relações com seus cotidianos, pensar e, 

eventualmente, propor novas saídas! 

 Dada a dinâmica desse grupo, as atividades desenvolvidas foram intensas, 

sequenciadas, com tempo marcado e metas explícitas, sempre acompanhadas por, pelo 

menos, um tipo de registro: ideias principais, resumos, mapas, gráficos, tabelas, cálculos... 

A maior parte das tarefas foram individuais, mas estabelecendo elos entre 

aprendizados e ações coletivas: a produção escrita foi toda compartilhada oralmente, 

permitindo que os demais estudantes pudessem opinar e/ou estabelecer correspondência com 

suas próprias reflexões. 

Essa turma de alunos, desigual quanto às ações ordenadas e à abstração, já começou a 

revelar algumas conquistas: prosseguimos no sentido de consolidar alguns procedimentos e 

atingir um panorama mais equilibrado e favorável a todos, tais como compreensão e 
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produção de textos, elaboração de sínteses e de ideias, iniciativa e comprometimento para 

pesquisar e coletar dados pertinentes ao contexto das aulas. 

Por fim, esses educandos apresentam boa expressão oral e abertura para o novo, o 

que foi primordial para que aprendessem a aliar processos naturais aos processos humanos, 

percebendo alterações na paisagem da cidade  ao longo do tempo, relacionando tais 

mudanças à evolução da tecnologia (meios de transporte, indústrias...); para que 

examinassem a apropriação do espaço pelo homem e, sobretudo, para perceber a 

importância do conhecimento do espaço geográfico para prevenir e minimizar os efeitos dos 

desastres naturais, além de reconhecer fenômenos geográficos que ocorrem em diferentes 

escalas (do tempo e do espaço); por fim, para que formulassem ideias  e hipóteses a partir 

das fontes de estudo. 

Mônica 

 

 História 

Desde o início do trimestre, o oitavo ano vem experimentando um interessante 

caminho nos estudos da História, um paralelo entre os temas que estudaríamos neste início 

de ano - a queda do Império Romano na Antiguidade e a consolidação da Idade Média na 

Europa - e dois temas profundamente relacionados ao projeto deste ano em nossa escola - 

“Revoluções: uma aproximação a nosso planeta revolto” -, as Revoluções Francesa e 

Industrial. Seria a primeira vez em que procuraríamos cotejar dois períodos históricos tão 

distantes no tempo, em busca de paralelos, de uma explicação para as motivações e 

características de processos sociais revolucionários em diferentes contextos.  

 Retomando estudos passados, reafirmamos os significados originais de expressões 

como “monarquia” ("governo de um só”) e “república” (“aquilo que pertence a todos”), um 

caminho para propormos comparações: nos quase mil e quinhentos anos que separam os 

antigos romanos dos franceses e ingleses contemporâneos, o significado e a concretização 

dessas palavras em sociedade haviam mudado? De início, analisamos os antecedentes da 

Revolução Francesa: como era a situação na França no final do século XVIII? Como viviam 

as pessoas? Que elementos organizaram-se para produzir um contexto em que uma massa de 

indivíduos se uniu em torno do lema “liberdade, igualdade, fraternidade”, produzindo uma 

das mais radicais mudanças sociais já vistas? Observamos excertos de documentos (manchetes 

de jornais, depoimentos variados, trechos de panfletos e leis em circulação na época) e 

estatísticas populacionais que atestavam a profunda crise política, econômica e de valores por 

que passava a França de fins do século XVIII. Da fome crescente experimentada por cada vez 

mais pessoas nos anos que antecederam a Revolução, passando por depoimentos e excertos 

de jornais da época, as etapas da revolução foram estudadas de forma a evidenciar o processo 

de construção de um novo modelo de vida e de política para os franceses, modelo este que 

logo se espalharia por boa parte do Ocidente, com as devidas adaptações, apropriações, e 

distorções. 
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 Esta ideia de modelo foi também importante na etapa seguinte, ao nos debruçarmos 

sobre a Revolução Industrial, assunto que suscitou debates especialmente férteis neste grupo. 

Com a base sobre a Revolução Francesa devidamente assegurada, passamos a discutir dados 

a respeito desse processo mais longo, em que a industrialização foi a faceta mais visível para 

mudanças muito mais profundas. O grupo foi particularmente perceptivo na constatação das 

condições econômicas que permitiram o início da Revolução Industrial pelos ingleses: a partir 

da leitura das fichas e da observação que fizemos do globo terrestre em sala de aula, os alunos 

chegaram à elaborada (e disputada fervorosamente em sala…) conclusão de que enquanto 

espanhóis e portugueses enriqueceram muito de início com a exploração de produtos 

tropicais americanos inexistentes na Europa, os ingleses pegaram uma via mais longa, que se 

mostrou historicamente muito mais recompensadora - fizeram dos atuais EUA uma espécie 

de extensão de seu limitado território, cultivando ali itens essenciais como algodão e linho, 

também cultivados na Europa, mas em enormes quantidades, o que lhes forneceria a base 

para dominar, a partir do século XVIII, a economia na Europa, tornando a Inglaterra um país 

de produção sistemática de itens essenciais, vendidos com preços muito abaixo dos da 

concorrência. No entanto, como contraponto em nosso debate, as leituras indicaram que 

essa quantidade de produtos a baixos preços foi uma conquista efetuada à custa de muito 

sofrimento e de práticas cruéis na condução dos trabalhadores encarregados da produção. 

Miséria, salários baixíssimos, trabalho infantil, acidentes de trabalho, doenças, ausência de 

legislação trabalhista… Embora os ingleses condenassem a escravidão ao redor do Globo, 

não pareciam preocupar-se com as condições terríveis em que a crescente população 

trabalhadora das cidades se encontrava. Em sala, contrapusemos a primeira parte de “Tempos 

Modernos”, de Charles Chaplin, a ilustrações e depoimentos sobre o cotidiano nas fábricas e 

minas de carvão, nos permitindo um debate que atravessou os séculos: os alunos, em um 

debate sobre o consumo, apontaram semelhanças entre a exploração de escravos pelos 

romanos, os servos medievais, os trabalhadores de oficinas renascentistas, os operários da 

indústria e, além disso, os trabalhadores que hoje, especialmente no Oriente, produzem 

muitos dos produtos que consumimos sem que saibamos realmente como eles chegam a nós. 

 O grupo atual mantém o perfil identificado anteriormente: realiza leituras, debates e 

atividades com grande competência, e parece focado na qualidade de sua produção, 

ampliando as informações iniciais, relacionando-as com proveito, traços desejáveis e 

garantidores de boas produções e reflexões. No entanto, parcela significativa dessa qualidade 

acaba diminuída nos momentos em que temos de parar o que estamos fazendo para chamar 

a atenção daqueles que se envolvem em brincadeiras fora de hora, sendo ainda frequentes, 

para parte do grupo, os atrasos no retorno de horas livres. De lições extras para aqueles que 

estão em falta, passando por não permitir que alguém que não fez um dada lição se manifeste 

em um debate a respeito, aos poucos, as situações de exceção estão aparecendo mais, um 

princípio para algumas aguardadas mudanças que já se fazem anunciar. 

 João 
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Relatório do Trabalho do Nono Ano 

 

Português 

Neste primeiro trimestre, o estudo da gramática normativa iniciou-se com uma revisão 

das dez classes gramaticais da língua portuguesa – substantivo, artigo, adjetivos, numerais, 

pronomes, verbo, advérbios, preposição, conjunção, interjeição. Ademais, realizamos um 

estudo do sujeito (relação morfossintática “sujeito-substantivo”, características do sujeito, 

classificações do sujeito); estudo das vozes verbais e das funções do pronome “se”.  

Já as aulas de leitura, buscamos articulá-las com o projeto da escola. Iniciamos com o 

estudo dos gêneros literários, detendo-nos ao narrativo – crônica e conto – e ao dramático – 

teatro de William Shakespeare. A respeito das crônicas, lemos: E a bolsa masculina?, de 

Walcyr Carrasco; O que faz bem pra saúde?, de Luís Fernando Veríssimo, Hoje não escrevo 

e Ciao, de Carlos Drummond de Andrade. Os contos lidos foram: Shakespeare nas dunas, de 

Antonio Prata; A caolha, de Júlia Lopes de Almeida; Os nove bilhões de nomes de Deus, de 

Arthur C. Clarke e Wiliam Wilson, de Edgar Allan Poe, sendo analisada a estrutura narrativa 

desses dois últimos. 

Em relação à produção textual, o acompanhamento deu-se através da escrita dos 

relatórios temáticos. Nessa produção, os alunos estiveram empenhados e atentos às correções 

e aos comentários, buscando maior expressividade e criatividade a cada semana. 

Requer registro mais detalhado o estudo da gramática, para o qual foi dedicada uma 

aula extra às quartas-feiras. Esse estudo foi encaminhado através dos livros de gramática e de 

algumas fichas preparadas por mim. A partir desse material, praticamos análise sintática – em 

conjunto e individualmente. Também foi solicitado aos alunos fazerem resumos de conteúdos 

específicos em seus cadernos. 

De modo geral, o grupo tem se apresentado receptivo diante das propostas de 

trabalho, executando-as com empenho e regularidade.   

Deyse 

 

Inglês 

"My good man, while you are trying to pry into the mysteries of heaven, you overlook 

the common objects that are under your feet." (Aesop) 

 

Nas nove aulas do trimestre, apoiamo-nos em dois eixos de trabalho: o projeto 

Revoluções e o tema “Recordes mundiais”. Neste, com o foco voltado para o conhecimento 

da exuberância da natureza nos mais diferentes lugares do planeta, elaboramos os seguintes 

conteúdos de gramática e vocabulário: Presente Simples, adjetivos comparativos, adjetivos 

superlativos, too e enough em comparações, Have to para expressar obrigações e 

necessidades, animais, habitats naturais, paisagens. 

Detalharei, aqui, as etapas do estudo gramatical dos adjetivos superlativos aliado à 

leitura de um texto publicitário. Iniciamos o trabalho por meio da leitura e discussão da 

http://cronicasbrasil.blogspot.com.br/2012/09/e-bolsa-masculina-walcyr-carrasco.html
http://cronicasbrasil.blogspot.com.br/2012/09/e-bolsa-masculina-walcyr-carrasco.html
http://cronicasbrasil.blogspot.com.br/2012/08/o-que-faz-bem-pra-saude-luis-fernando.html
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imagem da caverna mais profunda do mundo, a impressionante Krubera Cave, na Austrália. 

A atividade inicial desenvolveu-se em duas etapas: trabalhando em duplas, metade da turma 

encarregou-se de olhar e descrever a imagem para a outra metade, que se ateve a ouvir e 

compreender a descrição do colega; em seguida, o grupo encarregado de descrever a imagem 

reuniu-se para discutir a experiência, ao mesmo tempo em que o outro grupo juntou-se para 

olhar a imagem e compará-la ao que havia ouvido. A seguir, lemos um texto retirado de uma 

página da internet, cujo objetivo era vender pacotes de viagem. Após essa leitura, que 

descrevia os atrativos de variados locais dotados de exuberância natural, os estudantes foram 

convidados a traçar paralelos entre suas experiências de viagem e as descrições fornecidas 

pelo referido escrito. Fizemos, também, a leitura de relatos de usuários que haviam vivido 

experiências nos locais anunciados e escreveram ao site para fazer recomendações. Traçada a 

compreensão geral do texto, partimos para a análise da construção das frases e busca por 

objetivos a que elas serviam. Percebemos o objetivo de tornar visíveis os atrativos dos locais 

para que mais usuários se interessassem pelas viagens, o que se fez por meio dos superlativos. 

Feito isso, elaboramos uma tabela no caderno em que comparamos a formação dos adjetivos 

superlativos à dos comparativos, estudados anteriormente. Praticamos os adjetivos 

superlativos formando frases para expressar opinião sobre locais e viagens. A seguir, em uma 

discussão mais aberta, pedi para que os alunos construíssem frases usando superlativos, a 

respeito de personagens, figuras públicas, bem como séries de televisão, filmes, livros, dentre 

outros. Em alguns momentos, a discussão acalorou-se, já que nem todos concordavam entre 

si. Dessa forma, o estudo se fez significativo, pois possibilitou interação entre os estudantes 

para expressarem-se adequadamente. 

De modo geral, o nono ano embarcou nos temas e atividades com primor, dando 

mostras de maturidade e trabalho coletivo. Com poucas exceções, o grupo adotou posturas 

de comprometimento com os estudos, dentre elas a entrega assídua de lição de casa e a 

comunicação cotidiana inteiramente em inglês. Ao final de quase toda aula, não apenas 

palavras e expressões são anotadas no glossário, mas também, uma nova pearl of wisdom. 

Pode-se dizer que as descobertas e revoluções serão promissoras ao nono ano, se esses alunos 

continuarem trilhando esse caminho.  

Denise 

 

Ciências 

É função da ciência descobrir a existência de um reino geral da ordem na Natureza e 

encontrar as causas que a comandam." Dimitri Mendeleev 

 

O nono ano traz uma diferença bastante substancial nos estudos de Ciências. Como os 

alunos já demonstram maior autonomia para o estudo e dominam um bom repertório de 

conceitos e processos, é o momento de trabalhar conteúdos mais abstratos e, ao mesmo 

tempo, mais complexos. Neste primeiro trimestre, estudamos algumas das revoluções 

ocorridas na Química e como esses eventos transformaram essa Ciência. 
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As primeiras aulas foram dedicadas a conhecermos as ideias e trabalhos fundadores da 

Química. Nelas, apresentei alguns pensamentos de filósofos gregos sobre a composição do 

mundo e, em seguida, os testes e modelos dos primeiros químicos modernos. Apesar de não 

poderem visualizar o átomo, esses pesquisadores formularam ideias bastante detalhadas sobre 

a partícula. Depois de conhecermos cada experimento, os alunos inferiram a capacidade do 

modelo proposto de explicar os resultados e as consequências de cada uma das mudanças até 

chegarmos ao modelo atômico de Rutherford-Böhr, aquele utilizado atualmente no Ensino 

Médio. Ao finalizar esses estudos, realizamos uma atividade em que o grupo simulou o 

trabalho desses desbravadores. Através dela, investigaram um objeto que eu havia trazido e 

chamado de "coisa". Tatearam a coisa, manipularam-na, observaram sua sombra e, a cada 

etapa, aprimoravam a descrição produzida. Ao término da aula, comparamos os modelos 

produzidos por cada um dos grupos independentemente. Observamos inúmeras semelhanças 

e grande detalhamento. Os alunos pediram para, finalmente, ver a coisa, mas, como os 

químicos ainda não conseguiram ver o átomo, eles não puderam observá-la... 

As aulas seguintes foram dedicadas a explorarmos a tabela periódica. Após as primeiras 

explicações sobre como os elementos químicos são apresentados nela, fizemos uma série de 

exercícios, aproveitando para retomar as características e propriedades dos átomos. 

Encerramos essa etapa com um experimento de eletrólise da água. Nele, aplicamos alguns 

dos conceitos discutidos em aula e pudemos pôr à prova sua validade. 

Neste trimestre, percebi o nono ano investido da tarefa de ampliar a própria autonomia 

no estudo. Procuraram-me para esclarecer dúvidas de lições de casa, propuseram explicações, 

esclareceram dúvidas nos debates e, especialmente, mostraram-se dispostos a realizar as 

atividades de forma aprofundada, investindo tanto na apresentação, quanto na execução 

cuidadosa das mesmas. 

Foi um ótimo início do último ano para este grupo! 

Leonardo 

 

Matemática 

Iniciamos o ano com uma retomada de conteúdos. Os alunos do nono ano 

apresentaram muita dificuldade em conceitos que já haviam trabalhado: operações com 

frações, potenciação, radiciação e operações algébrica. Por isso, a retomada se estendeu um 

tempo a mais do que o planejado. Mais do que explicar tudo outra vez, fiz um resgate do 

modo que deveriam acessar assuntos que já haviam aprendido: pesquisando no caderno do 

ano anterior, no livro, na biblioteca e me procurando nas horas livres. No decorrer do 

trimestre, foram sanando as dúvidas e seguimos com o conteúdo previsto para o nono ano. 

Sigo com listas extras e convocação para esclarecimento de dúvidas nas horas livres para que 

essa dificuldade seja sanada pelos alunos que apresentaram maior dificuldade. Acessar e 

associar os conhecimentos já estudados é fundamental na sequência dos estudos no ensino 

médio. 
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Estudamos a notação científica, que tem as potências como linguagem essencial. Expus 

sua importância em diversos campos da ciência, uma vez que se trata de conhecimento 

obrigatório para engenheiros, arquitetos, agrimensores, entre outros. Resolvemos problemas 

envolvendo distância entre planetas, expansão de doenças, tamanho da Terra, quantidade 

de anos de formação do planeta. 

Analisamos as propriedades de radicais e conceitos. Fizemos as deduções para chegar 

a essas nas propriedades, investigando e comparando-as com a ordem de resolução das 

operações nas expressões que envolvem os números naturais. Também, fizemos cálculo com 

os radicais, decompondo em fatores primos o radicando e simplificando-o ao máximo 

possível. Demonstrei a importância da racionalização na simplificação dos cálculos 

aritméticos. 

Merece apreciação o estudo de semelhança no triângulo retângulo. 

Chegamos às relações métrica no triângulo retângulo construindo, identificando a 

semelhança e deduzindo as relações. Os desenhos a 

seguir representações do que os alunos fizeram no 

caderno: 

Iniciamos relembrado os nomes dos lados do 

triângulo retângulo, já estudado no oitavo ano. 

  

O passo seguinte foi identificar que o triângulo retângulo pode ser dividido em outros 

dois, se essa divisão for feita por meio 

da altura relativa ao vértice oposto à 

hipotenusa. 

  

 

 

 

 

Daí constatamos a semelhança entre esses triângulos: 
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Com os triângulos devidamente posicionados, para facilitar a visualização na primeira 

dedução... 

 

Assim, facilmente os alunos escreveram todas as relações de proporcionalidade entre 

os lados dos triângulos retângulos, como por exemplo: 

𝐴𝐻

𝐵𝐻
=
𝐶𝐻

𝐴𝐻
→ 𝐴𝐻2 = 𝐶𝐻.𝐵𝐻 

Todas outras relações foram deduzidas a partir desta. 

A dedução de fórmulas é muito importante para que o aluno não fique apenas 

decorando as relações matemáticas, e sim, compreenda de onde elas vieram e tenha 

condições de reconstruir o caminho quando precisar dela, bem como para compreender a 

importância desse caminho para as descobertas científicas. Os alunos demonstraram 

compreender as relações e aplicá-las à resolução de problemas e exercícios. 

O grupo do nono ano vem amadurecendo, se envolvendo mais nas atividades 

propostas, parece que compreenderam a importância de cursar o último ano na Escola Ágora. 

Porém, precisam envolver-se mais quando proponho os desafios, sinto que existem 

momentos em que querem resolver com rapidez os exercícios e problemas propostos e se a 

solução não vem de imediato desistem com facilidade. Venho retomando estratégias de 

resolução de problemas para que evoluam nesse aspecto. 

Wagner 

 

Geografia 

(...) “Na verdade, como eles podem renovar o mundo – como eles podem experimentar a 

“inovação” – se ninguém realmente os apresenta ao velho mundo e traz o mundo antigo para 

a vida? Mas isso também significa que o professor deve soltar e tomar a liberdade de dar 

qualquer contribuição.  Deve permitir que as crianças e os jovens renovem o mundo por meio 

do estudo e da prática – através da forma como eles interagem com o mundo e dão o seu 

próprio significado a ele. ” In: Jan Masschelein. Em defesa da escola: uma questão pública. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. 

 

O curso vem se desenvolvendo em três eixos interligados, porém apresentados por 

meio de linguagens distintas: 

 I - Revoluções técnicas e a globalização - Fases do Capitalismo: comercial/mercantil, 

industrial, financeiro, informacional.  
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Discutimos tais noções, empregando textos informativos, didáticos, linha do tempo e 

desenhos esquemáticos. 

II- Relações de trabalho no século XIX – minas de carvão na França In: Germinal 

(trechos do filme, 1993) baseado na obra de Émile Zola.  

Essa fase se desdobrou concomitante à anterior e envolveu debates e 

construção/descrição dos cenários e situações visualizadas na obra, num primeiro momento, 

e, depois, um inventário dos aspectos que retratam as relações de trabalho, o contexto 

político, as classes sociais e o modo de vida da época. Finalizamos com resumos individuais 

buscando empregar e redefinir as noções/conceitos desenvolvidas na etapa anterior. 

 III- “A experiência do espaço e do tempo” In: David Harvey (2009)  

 

Esta representação serviu para que percebessem o “encurtamento das distâncias” ou o 

“aniquilamento do espaço por meio do tempo” em função das revoluções tecnológicas. Esse 

estudo envolveu exames silenciosos desse esquema, precedidos por debates e registros 

escritos. 

Até o momento, portanto, conseguimos desenvolver noções sobre como a sociedade, 

através do trabalho e da técnica, transforma a natureza em função de suas necessidades de 

sobrevivência e como isso se modifica em cada momento histórico. Ademais, observei que 

esses educandos vêm entendendo como as etapas do Capitalismo acarretaram profundas 

transformações no espaço geográfico das sociedades.  

Essa turma foi surpreendida por uma série de dinâmicas neste ano, algumas decorrentes 

do próprio conteúdo, outras em função da reordenação de procedimentos, que os levaram 

a sair do lugar habitual. 
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Imprimi às aulas um ritmo mais movimentado, criando situações para que já viessem 

com algum repertório vinculado ao novo assunto novo; essas “antecipações” deram fluidez 

às aulas expositivas.  

Em relação à construção do pensamento mais abstrato, esses alunos demonstraram 

maior disposição ao ler, identificar ideias importantes, relacionar conceitos e discuti-los; 

tentando compreender melhor os fatos e processos geográficos. Percebi que a cada aula 

consolidam-se procedimentos: ter mais autonomia para registrar os comentários da 

professora e dos colegas; produzir textos a partir do estudo por meio de outras linguagens 

(filmes, mapas e gráficos); escutar o outro, refletir sobre o que ele disse e se posicionar diante 

do assunto debatido. Diante deste quadro esboça-se, ainda que discretamente, um 

pensamento mais crítico e transformador frente à nossa sociedade e ao mundo em que 

vivemos. 

Para concluir, foi satisfatória a forma como instauramos alguns conceitos/noções, 

percebi que lançar mão de uma obra literária de tamanha importância como “Germinal” foi 

um recurso extraordinário para conseguir atingir e aproximar esses educandos que se 

comportam tão diferentemente diante do conhecimento! 

Mônica 

 

História 

“Quando um povo é obrigado a obedecer e o faz, age 

acertadamente; assim que pode sacudir esse jugo e o faz, age 

melhor ainda, porque, recuperando a liberdade pelo mesmo 

direito porque lha arrebataram, ou tem ele o direito de retomá-la 

ou não tinham o direito de subtraí-la.” - Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778), filósofo francês. 

 

 O projeto coletivo de nossa escola, intitulado "Revoluções: uma aproximação a nosso 

planeta revolto” caiu como uma luva para este nono ano. Além de conceder mais espaço a 

um debate mais amadurecido sobre questões políticas nos estudos históricos, o projeto pode 

auxiliar na formação de uma valiosa visão de História, orientada para que o grupo veja o 

mundo em que vivemos com maior objetividade, como consequência direta de um acúmulo 

de ações: embora herdemos o que temos de nossos antepassados, todos somos sujeitos 

históricos, responsáveis pelo mundo tal qual ele se encontra, por aquilo que vier a ser mantido 

ou modificado. Este sujeito histórico foi um importante fio condutor para a retomada do 

debate realizado até o ano passado - sobre as bases religiosas do poder monárquico na Europa 

e a dinâmica social existente desde a Idade Média, na qual a posição social de cada indivíduo 

(que permaneceria inalterada ao longo da vida) seria baseada no nascimento. Havíamos 

realizado estudos sobre o Renascimento e o modo como a lenta e decisiva consolidação da 

burguesia na Europa transformou radicalmente essa sociedade: o poder da Igreja dava lugar 

ao poder das instituições, o sucesso financeiro passava a ser o medidor de posição social e as 
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comunidades, ao passo que se urbanizavam, abriam espaço para as múltiplas e 

revolucionárias descobertas que os europeus vinham fazendo desde meados do século XV. 

Nasciam um modo de vida e inéditos modos de participação dos indivíduos (agora, 

reconhecidos como tal) na construção da sociedade. 

 O nono ano começou este primeiro trimestre, portanto, observando o desfecho da 

primeira fase desse longo processo de séculos de duração, por meio do estudo de dois eventos 

históricos fundamentais: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Simultâneos, 

respectivamente transformadores da política e da economia, forjadores de novas bases 

ideológicas e produtivas, ambos os processos foram estudados em seus antecedentes e nos 

elementos históricos que propiciaram sua consolidação. No caso da Revolução Francesa, 

partimos para a observação de dados populacionais e estatísticos sobre a economia e a 

sociedade nos anos anteriores a 1789, procurando explicitar as razões que levaram a 

população, num período relativamente breve, a pegar em armas, tomar o poder, destituir o 

rei (até aquele momento, o representante de Deus na Terra), para depois executá-lo em praça 

pública (acontecimento que os alunos identificaram acertadamente como “a morte” do 

Antigo Regime). À formulação da primeira constituição de perfil popular em muitos séculos 

seguiu-se a disputa dos grupos políticos e incontáveis atrocidades cometidas entre os cidadãos 

franceses em torno da disputa de qual visão da Revolução seria a correta. Ao final de um 

processo de dez anos, embora mudanças radicais tenham se processado, espalhando, 

inclusive, o terror entre os monarcas e elites dirigentes de países vizinhos, a História aprontou 

uma de suas ironias: os franceses herdeiros da Revolução acabaram por escolher entregar o 

poder nas mãos de um imperador de origem militar, Napoleão Bonaparte. 

 No estudo da Revolução Industrial, tema seguinte de debate, demos ênfase às questões 

sociais relativas ao processo de industrialização da Inglaterra. Mais do que destacar inovações 

tecnológicas, procuramos observar o cotidiano dos trabalhadores e a dinâmica de 

enriquecimento das empresas, o que forneceu a seus proprietários uma espécie de “passaporte 

econômico" para que a burguesia pudesse derrubar as últimas instituições medievais ainda 

sustentadas pela Igreja e pela nobreza na Europa. Construímos um debate, com base na leitura 

das fichas destacadas, a respeito do circuito de produção (matéria-prima, mão-de-obra e 

meios de produção) e consumo (dinheiro, consumidor final e mercado), explicitando as 

razões para que a economia mundial se modificasse tanto a partir da Revolução Industrial, 

estruturando-se em um modelo no qual nos apoiamos até os dias atuais. Como contraponto, 

as leituras indicaram que essa mudança radical na sociedade a partir da industrialização foi 

uma conquista efetuada à custa de muito sofrimento e de práticas cruéis na condução dos 

trabalhadores encarregados da produção. Miséria, salários baixíssimos, trabalho infantil, 

acidentes de trabalho, doenças, ausência de leis trabalhistas… embora os ingleses 

condenassem a escravidão ao redor do Globo, não pareciam preocupar-se com as condições 

terríveis em que a crescente população trabalhadora das cidades se encontrava. Em sala, 

contrapusemos a primeira parte de “Tempos Modernos”, de Charles Chaplin, a ilustrações e 

depoimentos sobre o cotidiano nas fábricas e minas de carvão, nos permitindo paralelos com 
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o mundo atual e uma retomada de outros tempos históricos em que condições semelhantes 

se apresentaram. 

 Na etapa seguinte, retomamos um ponto das aulas de História que ainda não 

havíamos concluído, iniciado no final do último ano: a Reforma Protestante na Europa e o 

modo como os jesuítas agiram no Brasil. Os alunos envolveram-se bastante no debate sobre 

os aspectos morais e de conduta levantados por Martinho Lutero em sua condenação das 

práticas da Igreja em meio ao século XVI: o grupo, inclusive, apontou acertadamente a 

conexão entre o Renascimento e a grande adesão que os ideais protestantes obtiveram, 

especialmente nas cidades: o protestantismo apresentava um tipo de fé cristã em que o fiel 

dependia menos das instituições e poderia ter uma relação mais direta, individual, com Deus, 

uma prática perfeitamente alinhada com o nascimento do modo burguês urbano de vida, 

que substituiria, em poucos séculos, os ideais celebrados pelo Antigo Regime. Como parte 

deste, a Igreja Católica, vendo-se ameaçada de forma inédita na Europa, expandiu seu raio 

de ação, colocando-se como responsável por “conquistar as almas” de outros povos, 

particularmente os indígenas americanos. Introduzimos o assunto a partir da leitura de uma 

ficha sobre os jesuítas, combinando a leitura com trechos do filme “A Missão” (1986), de 

Roland Joffé, que trata da disputa entre o Vaticano, Portugal e Espanha pelas terras que hoje 

são divisa de Uruguai, Brasil e Argentina: embora com dificuldade para compreender certos 

aspectos da linguagem cinematográfica, os alunos, ao final, conseguiram relacionar a leitura 

com as questões abordadas pelos personagens do filme - os indígenas têm alma? De quem é 

a terra frequentada por guaranis, espanhóis e portugueses? Embora alfabetizando e ensinando 

técnicas agrícolas e de construção aos indígenas, é direito dos jesuítas forçar o contato com 

os povos indígenas? 

 O grupo mantém características já verificadas anteriormente: embora dialoguem entre 

si, não se aprofundam no debate, chegando a momentos em que alguns alunos simplesmente 

não ouvem aquilo que foi dito há pouco por um colega. Além disso, procedimentos 

importantes, ensinados no passado - anotar também o que é dito pelo professor, usar a 

agenda para o registro de lições, procurar informações sobre suas dúvidas, trazendo-as para 

as aulas, manter o caderno organizado, pronto para servir como consulta - não são, ainda, 

praticados regularmente por todos, o que leva à necessária repetição de algumas informações 

presentes em textos ou discussões ou ao uso de mais tempo para (re)explicar procedimentos 

de texto e registro para parte da sala. 

João 

 

Relatório do Trabalho de Artes – Primeiro ao quinto anos 

 

"A arte é a mentira que nos 

permite conhecer a verdade."                             

Pablo Picasso 
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Introdução 

O curso de Artes do no Ensino Fundamental I está pautado em quatro pilares: a) 

práticas de desenho (caderno com propostas de desenho de observação, imaginação, 

memória e experimentação, realizadas nas aulas curtas; b) pintura; c) modelagem (argila) e 

d) construção (madeira e sucata), explorados durante o ano, nas aulas duplas. 

Em consequência do projeto do ano da Escola, “Revoluções, uma aproximação a 

nosso planeta revolto”, a área de Artes optou por iniciar o ano com uma proposta prática 

fundamentada em fotografia para todas as séries, por acreditar que essa técnica mudou a 

maneira de retratar e pensar a arte a partir do final do século XIX. 

Iniciamos esse estudo transformando a sala de artes em uma câmara escura e 

realizando um fotograma (fotografia feita a partir do processo direto de exposição de objetos 

em papel fotográfico, sensibilizado pela luz).  

O primeiro passo consistia num estudo inicial de composição no papel branco, a partir 

de pequenos objetos, como tampas de garrafas, prendedores de roupa, clips, entre outros. 

Na sequência, cada aluno contornou os objetos escolhidos com caneta preta, 

preenchendo o restante do papel com a mesma caneta e formando, assim, uma imagem em 

preto e branco. Com essa prática, puderam mergulhar no mundo das formas, volumes e 

texturas, deixando para um segundo momento a percepção da cor. 

Após essa vivência, em outro momento, orientei os alunos sobre a futura aula de 

fotograma, que usaria a mesma lógica, entretanto, com suporte (papel fotográfico) diferente. 

Separei as duplas de trabalho, apresentei todas as fases do processo e dei instruções sobre os 

líquidos que seriam usados para revelar e fixar a imagem. 

Organizados em duplas e em pequenos grupos, iniciamos os procedimentos, na sala 

escura. Desta vez, com maior oferta e variedade de objetos, para que ampliassem suas 

experimentações. 

Primeiro ao terceiro anos 

Notei que os três grupos, no geral, participaram ativamente dos momentos de criação 

na sala escura, amparados por uma pequena lâmpada vermelha. Comprometeram-se 

devidamente com o objetivo proposto, contribuindo com o colega da dupla para a 

formulação das composições, e também, respeitando as regras e os tempos de imersão do 

papel fotográfico em cada líquido.  

De maneira geral, os alunos chegaram aos resultados esperados e demonstraram muita 

admiração diante do fenômeno químico da revelação.  

Observaram e apreciaram os próprios trabalhos e os dos colegas com grande interesse 

pelas imagens resultantes, procurando identificar os materiais usados e as composições. 

Ainda no bojo do projeto do ano, esses três grupos vêm explorando práticas de 

pintura, a partir da obra do artista Pablo Picasso, não só pela importância da sua obra, mas, 

também, pela grande revolução que ele provocou com o movimento cubista, suas colagens, 

idas e vindas pelos estilos e movimentos da arte no século XX.  
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No caso do primeiro ano, estão conhecendo as fases azul e rosa, através de exercícios 

de pintura de autorretrato, baseados em suas fotos ampliadas. Iniciaram os estudos de 

maneira simples, investigando vários tons de azul e de rosa. Averiguaram as possibilidades da 

escala cromática do branco ao azul e, na sequência, a escala cromática do rosa. Pude perceber 

que existem variados graus de intimidade com o universo plástico. Alguns mostraram maior 

proximidade com o exercício de desenhar e pintar, enquanto outros caminham despertando 

para as linguagens desenvolvidas. Mas, todos envolveram-se com interesse, observando as 

imagens do pintor nos livros e nos filmes apresentados.  

O segundo ano conheceu as obras de Picasso pesquisando colagens e pintura. Munidos 

de cores básicas: azul, vermelho e amarelo, misturaram e inventaram muitas cores, criando 

cada um sua própria paleta. Observei que esse foi um momento de aprendizado importante 

para eles, pois envolveram-se muito com a aula, vários alunos fizeram questão de contar a 

quantidade de cores descobertas, assim como dar nome a elas. Inventaram, segundo eles,” 

verde dourado”,” verde muito claro”,” verde mais claro ainda”, “roxo mais ou menos azul”, 

“roxo avermelhado” ...No trabalho final, puderam unir pintura, colagem e desenho de 

observação em um só trabalho. 

Por fim, o terceiro ano explorou as técnicas de pintura possíveis de reprodução. 

Experimentaram pintar e desenhar utilizando uma matriz como base para tirar algumas cópias 

da pintura, realizaram exercícios de escala tonal, saindo do tom mais claro para o mais escuro, 

e pesquisaram a construção de imagens cubistas, explorando recorte e montagem. Este grupo, 

de dinâmica muito intensa, conseguiu realizar as atividades, mas precisa, ainda, de aulas e 

comandos bastante diretivos para que consigam realizar todas as tarefas propostas. 

Quarto e quinto anos 

Notei que os dois grupos, no geral, participaram ativamente dos momentos de 

composição na sala escura, amparados por uma pequena lâmpada vermelha, colaboraram 

com o parceiro na escolha das peças, definição das imagens e otimização do tempo. 

Todos os alunos conseguiram bons resultados, demonstraram grande surpresa com o 

fenômeno químico da revelação e foram pacientes esperando os tempos necessários a cada 

imersão nos líquidos devidos. Observaram e apreciaram os trabalhos dos colegas expostos, 

assim como os próprios, com grande envolvimento e interesse, procurando identificar os 

objetos usados na composição, e seus respectivos efeitos de luz e volume.  

Dando procedimento às nossas investigações estudos, voltamos para a segunda fase de 

estudo de composição individual.  Munidos de papel cartão preto, os alunos elaboraram uma 

cena figurativa, que seria impressa no papel fotográfico. 

Ao retornarmos para o laboratório fotográfico, mostraram-se, desta vez, mais seguros 

quanto aos procedimentos de revelação e fixação, além de um pouco mais ansiosos e 

exigentes com os resultados dos projetos individuais. 

Foi um percurso bastante feliz! Especialmente nos momentos de laboratório, 

trabalharam bastante focados, exploraram as imagens na composição, respeitaram os tempos 

de revelação, fixação e lavagem do papel fotográfico. Todos os alunos que participaram desse 
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processo, sem exceção, obtiveram uma imagem final, fechando, assim, um dos mais 

importantes ciclos da arte: processo e produto. 

Quanto ao projeto do ano da escola, Revolução, estão se dedicando a exercitar 

práticas de pintura e conhecer o artista Pablo Picasso, não só pela importância de sua obra, 

mas, também, pela grande revolução que provocou com o movimento cubista, suas colagens, 

as idas e vindas nos estilos e movimentos da arte no século XX. 

 O quarto ano esteve mais envolvido com as máscaras africanas, que encantaram e 

influenciaram esse artista, enquanto o quinto ano reelabora imagens, desenhos e encenações 

sobre a temática da revolução e o estudo do quadro Guernica, de 1937- quadro símbolo de 

combate às atrocidades da guerra. No momento, ambos os anos estão explorando, de forma 

promissora, técnicas de pintura. 

Cíntia 

 

Relatório do Trabalho de Artes – Sexto ao nono anos 

 

Sexto ano 

Neste ano, o projeto anual da Escola (“Revolução/ Revoluções”) trouxe uma grande 

inspiração para iniciarmos o trabalho em Artes: a fotografia. Para muito além das artes visuais, 

seu aspecto revolucionário na relação entre homem e imagem é notável e envolve todos nós, 

crianças e adultos, em nossa vida cotidiana. Assim, com os alunos de sexto a nono anos, 

desenvolvemos, ao longo de quase dois meses de aulas, conversas sobre o processo histórico 

de seu desenvolvimento apoiadas em experiências ligadas à prática fotográfica, nas quais o 

aspecto químico-físico (e “mágico”) emergiu de forma significativa. 

 Para a sensibilização dos estudantes em relação ao tema da fotografia, com foco em 

seu aspecto revolucionário, eles foram convidados a observar cenas da escola através de uma 

câmera obscura (construída pelos alunos de nono ano) e, em seguida, através de uma câmera 

fotográfica analógica antiga (Rolleiflex). Desde esse momento inicial, o grupo demonstrou 

grande interesse pelo assunto, fazendo perguntas e levantando hipóteses sobre o 

funcionamento das duas diferentes “máquinas de olhar”. Logo destacaram a posição invertida 

da imagem projetada em ambos interiores. Então, fui puxando esse “fio” para levantarmos 

similaridades e diferenças entre a câmera obscura e a fotográfica, noções básicas sobre as leis 

de ótica envolvidas nesses objetos, os estágios de desenvolvimento pelos quais passou a 

fotografia, seu envolvimento com diversas áreas do conhecimento desde seus primórdios e, 

também, a multiplicidade de suas funções no mundo atual. Desse modo, o reconhecimento 

da ampla presença (e importância) da fotografia no mundo em que vivemos foi sendo 

consolidado por eles. 

 Paralelamente às conversas didáticas, foram realizadas atividades práticas: a vedação 

completa da sala de Artes para que pudesse ser usada como laboratório fotográfico, seguida 

da produção experimental de fotogramas (inicialmente em trios e, depois, individualmente). 

O fotograma é uma técnica em que empregamos objetos colocados diretamente sobre o 



77 
 

papel fotográfico, cobrindo, assim, determinadas partes de sua superfície fotossensível, o que 

impede o acesso da luz. Ao revelar a imagem, utilizando os químicos próprios da técnica 

fotográfica, as silhuetas dos objetos escolhidos aparecem “magicamente” e ficam gravadas 

como numa fotografia. As sessões de fotogramas foram vivenciadas pelos alunos de forma 

admirável, tanto pelo encantamento que demonstraram ao longo do processo, quanto pela 

seriedade e responsabilidade em relação à manipulação de substâncias químicas, à ordem das 

etapas técnicas, ao envolvimento nas próprias produções e descobertas. Posso afirmar que 

foi um início de ano extremamente interessante para todos nós! 

 Outro trabalho a ser destacado neste momento é o caderno de desenho, introduzido 

desde o início do ano. É um suporte para acolher propostas que devem ser realizadas pelos 

alunos em casa, semanalmente. O objetivo geral é desenvolver (ou manter, em muitos casos) 

o hábito de desenhar constantemente e, também, refletir sobre a própria produção gráfica. 

Neste trimestre, os critérios de minha observação e orientação ao grupo foram: a organização 

do caderno conforme os combinados de uso; a frequência na entrega das lições; a ocupação 

intencional do campo visual; a superação de estereótipos visuais por meio da aquisição de 

novos recursos ligados a essa linguagem; o reconhecimento de dificuldades particulares como 

parte do processo de aprendizagem. De maneira geral, essa turma tem correspondido 

plenamente às expectativas iniciais ligadas a esse trabalho, demonstrando grande adesão às 

propostas. Por outro lado, há alunos que já possuem habilidades notáveis para a faixa etária, 

possibilitando reflexões importantes a partir de exemplos trazidos por eles mesmos. Ao longo 

do primeiro trimestre, pude observar avanços significativos, de acordo com o ritmo e as 

particularidades de cada um.  

 O curso de Artes do sexto ano segue com propostas ligadas ao gênero pictórico 

conhecido como natureza morta, tomado como fio condutor para a produção de diferentes 

tipos de representação: naturalista, expressiva e geométrica. Por meio desse assunto, 

estudaremos também obras de artistas revolucionários para sua época, como Van Gogh e 

Picasso. Não faltam desafios e conquistas à espera desse grupo! 

Sétimo ano 

Neste ano, o projeto anual da Escola (“Revolução/ Revoluções”) trouxe uma grande 

inspiração para iniciarmos o trabalho em Artes: a fotografia. Para muito além das artes visuais, 

seu aspecto revolucionário na relação entre homem e imagem é notável e envolve todos nós, 

crianças e adultos, em nossa vida cotidiana. Assim, com os alunos de sexto a nono anos, 

desenvolvemos, ao longo de quase dois meses de aulas, conversas sobre o processo histórico 

de seu desenvolvimento apoiadas em experiências ligadas à prática fotográfica, nas quais o 

aspecto químico-físico (e “mágico”) emergiu de forma significativa. 

 Para a sensibilização dos estudantes em relação ao tema da fotografia, com foco em 

seu aspecto revolucionário, eles foram convidados a observar cenas da escola através de uma 

câmera obscura (construída pelos alunos de Nono Ano) e, em seguida, através de uma câmera 

fotográfica analógica antiga (Rolleiflex). Desde esse momento inicial, o grupo demonstrou 

interesse pelo assunto, levantando hipóteses sobre o funcionamento das duas diferentes 
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“máquinas de olhar” a partir de perguntas lançadas em classe. Pedi que colhessem 

informações em casa (com familiares ou em livros e sites indicados) sobre a fotografia, seu 

surgimento e seu aspecto revolucionário. A partir das respostas que elaboraram, fomos 

levantando similaridades e diferenças entre a câmera obscura e a fotográfica, noções básicas 

sobre as leis de ótica envolvidas nesses objetos, os estágios de desenvolvimento pelos quais 

passou a fotografia, seu envolvimento com diversas áreas do conhecimento desde seus 

primórdios e, também, a multiplicidade de suas funções no mundo atual. Desse modo, o 

reconhecimento da ampla presença (e importância) da fotografia no mundo em que vivemos 

foi sendo consolidado por eles. 

 Paralelamente às conversas didáticas, foram realizadas atividades práticas: a vedação 

completa da sala de Artes para que pudesse ser usada como laboratório fotográfico, seguida 

da produção experimental de fotogramas (inicialmente em trios e, depois, individualmente). 

O fotograma é uma técnica em que empregamos objetos colocados diretamente sobre o 

papel fotográfico, cobrindo, assim, determinadas partes de sua superfície fotossensível, o que 

impede o acesso da luz. Ao revelar a imagem, utilizando os químicos próprios da técnica 

fotográfica, as silhuetas dos objetos escolhidos aparecem “magicamente” e ficam gravadas 

como numa fotografia. As sessões de fotogramas foram vivenciadas com entusiasmo pela 

maioria dos alunos. Alguns ficaram incomodados com o escuro ou demonstraram dificuldade 

para cooperar de forma satisfatória nas situações de espera. Por outro lado, de maneira geral, 

o grupo explorou propriedades de objetos variados, alcançando resultados muito 

interessantes. 

 Outro trabalho a ser destacado neste momento é o caderno de desenho, introduzido 

desde o início do ano. É um suporte para acolher propostas que devem ser realizadas pelos 

alunos em casa, semanalmente. O objetivo geral é desenvolver (ou manter, em muitos casos) 

o hábito de desenhar constantemente e, também, refletir sobre a própria produção gráfica. 

Neste trimestre, os critérios de minha observação e orientação aos alunos do Sétimo Ano 

foram: a organização do caderno conforme os combinados de uso; a frequência das entregas 

das lições; o empenho na realização dos desenhos; a ocupação intencional do campo visual; 

a superação de estereótipos visuais por meio da aquisição de novos recursos; o 

reconhecimento de dificuldades particulares como parte do processo de aprendizagem. O 

grupo, de maneira geral, tem demonstrado empenho diante dos objetivos traçados, revertido 

em avanços significativos considerando o ritmo e as possibilidades de cada um. 

 O curso de Artes do Sétimo Ano segue com propostas ligadas ao conceito de 

abstração na arte (outra revolução!), voltadas à percepção das estruturas de composições 

visuais abstratas e figurativas, bem como as relações entre esses dois aspectos da visualidade. 

Como apoio a esse assunto, os alunos conheceram parte da obra de Geraldo de Barros e, 

também, diversas reproduções de pinturas de artistas como Kandisnky, Klee, Mondrian, 

Pollock, Beatriz Milhazes, entre outros. Está previsto, para este semestre, um panorama sobre 

obra de Picasso, referência que certamente auxiliará nas revoluções artísticas de cada um que 

estão por vir! 
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Oitavo ano 

Neste ano, o projeto anual da Escola (“Revolução/ Revoluções”) trouxe uma grande 

inspiração para iniciarmos o trabalho em Artes: a fotografia. Para muito além das artes visuais, 

seu aspecto revolucionário na relação entre homem e imagem é notável e envolve todos nós, 

crianças e adultos, em nossa vida cotidiana. Assim, com os alunos de sexto a nono anos, 

desenvolvemos, ao longo de quase dois meses de aulas, conversas sobre o processo histórico 

de seu desenvolvimento apoiadas em experiências ligadas à prática fotográfica, nas quais o 

aspecto químico-físico (e “mágico”) emergiu de forma significativa. 

 Para a sensibilização dos estudantes em relação ao tema da fotografia, com foco em 

seu aspecto revolucionário, eles foram convidados a observar cenas da escola através de uma 

câmera obscura (construída pelos alunos de Nono Ano) e, em seguida, através de uma câmera 

fotográfica analógica antiga (Rolleiflex). Desde esse momento inicial, o grupo demonstrou 

interesse pelo assunto, levantando hipóteses sobre o funcionamento das duas diferentes 

“máquinas de olhar” a partir de perguntas lançadas em classe. Coloquei questões para nortear 

uma pesquisa a ser feita em casa e, a partir do que trouxeram na aula seguinte, fomos 

levantando similaridades e diferenças entre a câmera obscura e a fotográfica, noções básicas 

sobre as leis de ótica envolvidas nesses objetos, os estágios de desenvolvimento pelos quais 

passou a fotografia, seu envolvimento com diversas áreas do conhecimento desde seus 

primórdios e, também, a multiplicidade de suas funções no mundo atual. Desse modo, o 

reconhecimento da ampla presença (e importância) da fotografia no mundo em que vivemos 

foi sendo consolidado por eles.  

 Paralelamente às conversas didáticas, foram realizadas atividades práticas: a vedação 

completa da sala de Artes para que pudesse ser usada como laboratório fotográfico, seguida 

da produção experimental de fotogramas (inicialmente em trios e, depois, individualmente). 

O fotograma é uma técnica em que empregamos objetos colocados diretamente sobre o 

papel fotográfico, cobrindo, assim, determinadas partes de sua superfície fotossensível, o que 

impede o acesso da luz. Ao revelar a imagem, utilizando os químicos próprios da técnica 

fotográfica, as silhuetas dos objetos escolhidos aparecem “magicamente” e ficam gravadas 

como numa fotografia. As sessões de fotogramas foram vivenciadas com entusiasmo pela 

maioria dos alunos. Alguns trouxeram objetos de casa para utilizar nas próprias composições, 

o que favoreceu o alcance de resultados muito interessantes. 

 Outro trabalho a ser destacado neste momento é o caderno de desenho, introduzido 

desde o início do ano. É um suporte para acolher propostas que devem ser realizadas pelos 

alunos em casa, semanalmente. O objetivo geral é desenvolver (ou manter, em alguns casos) 

o hábito de desenhar constantemente e, também, refletir sobre a própria produção gráfica. 

Neste trimestre, os critérios de minha observação e orientação aos alunos do Oitavo Ano 

foram: a organização do caderno conforme os combinados de uso; a frequência das entregas 

das lições; o empenho na realização dos desenhos; a ocupação intencional do campo visual; 

a superação de estereótipos visuais por meio da aquisição de novos recursos; o 

reconhecimento de dificuldades particulares como parte do processo de aprendizagem. O 
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grupo demorou algumas aulas para encarar essa proposta com seriedade, pois, até meados 

de março, boa parte dos alunos não trouxe a lição na data combinada. À medida que nos 

aproximamos do final do trimestre, esse tipo de situação ocorreu de forma mais pontual. 

 O curso de Artes do Oitavo Ano segue com propostas ligadas à técnica da perspectiva, 

entre outros recursos para representação do espaço tridimensional. Iniciamos o trabalho 

“Meu quarto em perspectiva”, que envolve muitos conhecimentos técnicos (aplicação de 

escala, planta-baixa, uso de ponto de fuga, proporcionalidade), conceituais (ponto de vista, 

linhas convergentes, contexto histórico do Renascimento) além dos artísticos (tonalidades, 

volumetria, desenho de memória e de observação). Os alunos mostraram-se entusiasmados 

com a possibilidade de apropriarem-se desse recurso, o que garantiu boa adesão nesse início 

de trabalho. O desafio agora é de concentração, precisão e seriedade; com essas qualidades 

asseguradas, alcançarão ótimos resultados! 

  Nono ano 

Neste ano, o projeto anual da Escola (“Revolução/ Revoluções”) trouxe uma grande 

inspiração para iniciarmos o trabalho em Artes: a fotografia. Para muito além das artes visuais, 

seu aspecto revolucionário na relação entre homem e imagem é notável e envolve todos nós, 

crianças e adultos, em nossa vida cotidiana. Assim, com os alunos de sexto a nono anos, 

desenvolvemos, ao longo de quase dois meses de aulas, conversas sobre o processo histórico 

de seu desenvolvimento apoiadas em experiências ligadas à prática fotográfica, nas quais o 

aspecto químico-físico (e “mágico”) emergiu de forma significativa. 

 Para a sensibilização dos estudantes em relação ao tema da fotografia, com foco em 

seu aspecto revolucionário, propus a confecção de uma câmera obscura feita com papel 

cartão preto. No lugar do orifício “tradicional”, instalamos uma lente de aumento e a imagem 

projetada em seu interior tornou-se mais nítida e intrigante. Lancei perguntas sobre a história 

e a importância da fotografia para que pesquisassem em casa e, a partir do que cada um 

trouxe na aula seguinte, iniciamos uma conversa sobre o surgimento da fotografia, o 

envolvimento de diversos cientistas e artistas nesse processo, o impacto que causou na 

produção artística e em várias áreas do conhecimento e, também, o uso que fazemos dela 

hoje em dia...  

 Paralelamente às conversas didáticas, foram realizadas atividades práticas: a vedação 

completa da sala de Artes para que pudesse ser usada como laboratório fotográfico, seguida 

da produção experimental de fotogramas (inicialmente em trios e, depois, individualmente). 

O fotograma é uma técnica em que empregamos objetos colocados diretamente sobre o 

papel fotográfico, cobrindo, assim, determinadas partes de sua superfície fotossensível, o que 

impede o acesso da luz. Ao revelar a imagem, utilizando os químicos próprios da técnica 

fotográfica, as silhuetas dos objetos escolhidos aparecem “magicamente” e ficam gravadas 

como numa fotografia. As sessões de fotogramas foram vivenciadas pelos alunos com 

entusiasmo, tanto pelo encantamento que demonstraram ao longo do processo quanto pela 

seriedade e responsabilidade em relação à manipulação de substâncias químicas, à ordem das 

etapas técnicas, ao envolvimento nas próprias produções e descobertas.  
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 Em um exercício de leitura comparativa de imagem, os alunos de Nono Ano entraram 

em contato com os fotogramas de Man Ray no contexto do movimento dadaísta e com 

serigrafias produzidas por Andy Warhol, nas quais o artista lançou mão de imagens 

fotográficas do cotidiano de Nova Iorque. A partir de um roteiro de questões, os estudantes 

apresentaram reflexões interessantes e pertinentes na semana seguinte, revelando um olhar 

atento às características formais das obras abordadas e, também, realizando articulações entre 

forma e conceito. Por outro lado, pesquisaram de forma superficial os movimentos artísticos 

envolvidos, o que possibilitaria maior aprofundamento e complexidade nas interpretações 

que realizaram. 

 Outro trabalho a ser destacado neste momento é o caderno de desenho, introduzido 

desde o início do ano. É um suporte para acolher propostas que devem ser realizadas pelos 

alunos em casa, semanalmente. O objetivo geral é desenvolver (ou manter, em muitos casos) 

o hábito de desenhar constantemente e, também, refletir sobre a própria produção gráfica. 

Neste trimestre, os critérios de minha observação e orientação aos alunos desse grupo foram: 

a organização do caderno conforme os combinados de uso; a frequência das entregas das 

lições; a relação entre composição e campo visual; a complexidade das soluções gráficas 

diante dos desafios propostos. O grupo, inicialmente, aderiu de forma irregular, sendo 

comum as falhas parciais ou totais na entrega das lições por parte de vários alunos. Mas, após 

dois meses de curso, notei um maior comprometimento em relação ao próprio desenho. Não 

é para menos, pois os avanços que cada um vêm obtendo nessa linguagem são notáveis. Mas, 

ainda há muito a conquistar! 

Um abraço, 

Fabi 

 

Relatório do Trabalho de Música 

  

A ideia do projeto de música na Escola é promover a aquisição da cultura musical 

numa perspectiva multicultural, estimulando as habilidades dos alunos por meio de atividades 

que priorizam o fazer musical. A utilização da voz, do corpo em movimento e dos 

instrumentos musicais disponíveis na Escola, garante a musicalização desde a infância, o que 

propicia a internalização futura da musicalidade, além da utilização do repertório da cultura 

nativa na criança.  

 

“Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. São os 

quatro pilares de uma concepção ampla de educação contemporânea, com base no 

desenvolvimento de conceitos, habilidades e atitudes”. (DELORS, Educação um Tesouro a Descobrir 

2004) 

 

Essa concepção está alinhada com a forma como o trabalho de música se desenvolve: 

aprender a conhecer fatos, conceitos, teorias musicais; aprender a fazer música, tocar 
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instrumentos, cantar, improvisar, apreciar músicas do mundo, mover-se pela música, 

aprender a tocar em grupo, ouvir os demais, desenvolver interesse e atenção nas atividades 

e o cuidado e zelo pelos instrumentos. 

Dentro desse conjunto de conhecimentos, os conceitos musicais que permeiam o 

projeto de música na escola são ritmo, melodia, textura e harmonia, timbre, dinâmica e 

forma. As habilidades envolvem apreciação ativa, marcação da pulsação, percepção, prática 

vocal e/ou instrumental, criação e improvisação, composição, execução, performance, leitura 

de cifras e/ou partituras, técnica instrumental e vocal. As atitudes são a ampliação de 

repertório e o respeito pela diversidade musical de diferentes culturas; a capacidade para 

envolver-se na prática de conjunto, buscando desafiar-se e crescer nas escolhas instrumentais 

e vocais; a atenção, o interesse e a participação nas aulas, bem como o hábito de frequentar 

apresentações musicais. 

Dentre as metodologias utilizadas, destaco dois grandes teóricos: Carl Orff e Zoltan 

Kodály. Kodály baseia-se no desenvolvimento musical através da voz, e Orff reforça a 

performance instrumental. O movimento e a improvisação prevalecem em ambas 

metodologias. 

“Existem também os benefícios “não musicais” que se somam aos efeitos dos 

ditos “musicais”. Notou-se que o método Kodály também melhora o 

funcionamento da percepção, afeta positivamente o desenvolvimento 

intelectual, facilita a formação de conceitos e a coordenação motora e beneficia 

as habilidades de leitura”(MARTINHO, Kodály and Orff in America p. 25).  

 

Recentemente, pesquisadores revelaram que o cérebro possui uma região unicamente 

destinada à interpretação de sons musicais e que, somente quando ouvimos música, uma 

reação acontece nesse circuito específico. Existem também teorias segundo as quais a música 

teria, inclusive, antecedido a linguagem. Portanto, a apreciação musical ocupa um papel 

importante e acontece em todas as aulas. As habilidades consistem em amplificar a 

sensibilidade auditiva e a capacidade de ouvir, reconhecendo os elementos presentes nas 

músicas apreciadas. Desenvolver um pensamento musical, necessário à compreensão e 

apreciação da música, desenvolver a audição interior e a memória musical.  Apreciar músicas 

de diversos estilos e gêneros, explicitando, com a voz, com o corpo, com desenhos ou 

gráficos, os elementos musicais presentes nas músicas apreciadas (ritmo, melodia, timbre, 

dinâmica, andamento, textura, forma, caráter, entre outros). Com todos os grupos, 

caminhamos na direção dessas conquistas. 

 Primeiro e Segundo Anos 

Os primeiros anos desenvolveram um trabalho musical/corporal que envolveu o 

repertório tradicional da infância, jogos e brincadeiras musicais. Com esse trabalho, as crianças 

adquiriram maior percepção rítmica, consciência do próprio corpo e da voz. Internalizando 

as melodias das canções, estão buscando o próprio senso de afinação e desenvolvendo a 

memória musical aural, que mais tarde será indispensável à prática dos instrumentos. 
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O trabalho com a turma do primeiro ano consistiu em compreender a dinâmica das 

aulas, conhecer o repertório de músicas e brincadeiras desenvolvidas na Escola, aprender 

sobre os instrumentos disponíveis e como fazer uso dos mesmos nas horas livres. A turma 

esteve bastante animada em cantar e já conhece a maioria do repertório da Escola. 

O foco das atividades do segundo ano foi a voz. A apreciação musical incluiu músicas 

do mundo (China, Mauritânia, EUA, Equador, Geórgia e Brasil) com ênfase na diversidade 

dos instrumentos, estruturas, vozes e formas de tocar. As habilidades incluíram o trabalho 

vocal com o desenvolvimento da articulação e afinação, o aprendizado de novas canções, 

letras e melodias. A turma se saiu muito bem, porém, levou algum tempo para começarem a 

demonstrar apreço pela prática vocal. Condição que se evidenciou no decorrer das aulas e 

vem crescendo a cada dia. 

Terceiro Ano 

A flauta doce foi utilizada nessa fase do desenvolvimento musical, onde os alunos já 

estão alfabetizados e podem começar a aprender a sequência de notas dos sete sons da escala. 

Esse aprendizado envolveu múltiplas áreas, a coordenação motora fina, a leitura das notas e 

a percepção da sonoridade, além da memorização da escala e da sequência das melodias. 

Quanto mais estímulos e sentidos estão envolvidos no processo de aprendizagem, melhor as 

crianças são capazes de internalizar conceitos. (Banks, 42). 

O terceiro ano empenhou-se em aprender de forma interessada e independente. 

Foram muitos os desafios; dentre eles, a capacidade para lembrar a sequência de notas de 

forma ascendente e descendente; a diligência para executar cada nota com sonoridade 

agradável e adequada, procurando cobrir os orifícios da flauta; a busca por demonstrar boa 

coordenação motora ao movimentar os dedos; a compreensão da leitura das notas e da 

posição dos dedos no instrumento, bem como a capacidade de memorizar a sequência de 

notas das melodias aprendidas.  

Dedicados, a maioria dos alunos demonstrou avanço considerável a cada semana, 

baseado, principalmente, no esforço individual e no desenvolvimento da autonomia na 

prática do instrumento. 

Quarto Ano 

Essa turma mergulhou na apreciação ativa: ouvir música de “forma inteligente”, que 

consistiu em desenvolver a sensibilidade auditiva e a capacidade de ouvir, reconhecendo os 

elementos presentes nas músicas apreciadas. Instrumentos, timbres, vozes, estrutura/forma e 

dinâmica. 

“Sabemos que o som é onda, que os corpos vibram, que essa vibração se transmite 

para a atmosfera sob a forma de uma propagação ondulatória, que o nosso ouvido é 

capaz de captá-la e que o cérebro a interpreta, dando-lhe configurações e 

sentidos”(WISNIK, O Som e o Sentido p.15) 

 

A partir da apreciação de um fragmento da “Nona Sinfonia” de Beethoven, “Ode à 

Alegria”, os alunos deveriam executar, de memória, essa melodia. A Nona Sinfonia, é uma 
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das obras mais conhecidas do repertório ocidental, foi a última obra de Beethoven, composta 

quando ele já havia perdido completamente a audição. É considerada revolucionária por 

colocar a voz humana com o mesmo destaque dos instrumentos e também por dar o tom 

para a forma sinfônica, adotada pelos compositores do período romântico. 

As habilidades incluíram a capacidade de auralizar, ou seja, construir a melodia 

mentalmente e transportá-la para o instrumento, a partir da memória e da percepção 

auditiva, encontrando as notas corretas correspondentes. Assim como a diferenciação do 

primeiro e do segundo final da parte A, e da parte A para a B, executando corretamente a 

forma/estrutura da música (A1A2BA2).  

A turma ficou surpresa ao saber que essa obra tem a duração aproximada de oitenta 

minutos, sendo que, em aula, tivemos dificuldades em apreciar, silenciosamente, um 

fragmento de apenas quatro minutos. Após algumas aulas e conhecendo um pouco da história 

de Beethoven, a turma aceitou o desafio de apreciar o último movimento da “Nona”, que 

tem vinte minutos de duração. Cada aluno escolheu uma posição confortável e mergulhou 

na apreciação da mais bela obra do compositor, nascido em 1770 na Alemanha. 

Quinto, Sexto, Sétimo, Oitavo e Nono Anos 

Iniciamos um trabalho de percussão em formato de mini-bloco. Presente em formações 

diversas da cultura popular do Brasil, o mini-bloco de percussão permite o desenvolvimento 

das habilidades rítmicas, de maneira individual e coletiva, além de integrar o corpo e o 

movimento à prática da percussão. Essa formação permite que uma variedade de ritmos seja 

executada: a marcha-rancho, o afoxé, o samba-reggae (olodum), o samba, o baião, o 

maracatu, a ciranda e o coco. Dessa maneira, as habilidades podem ser trabalhadas 

musicalmente: padões rítmicos, pulsação, andamento, pausas e figuras de ritmo. Os 

instrumentos utilizados foram o surdo, o tamborim, o agogô e o chocalho.  

O universo dos blocos afro de Salvador, foi o contexto estudado pelos alunos no 

começo do trimestre. Os grupos Ilê Ayê, Olodum, Muzenza, Malê Debalê e suas 

configurações musicais, artísticas, culturais e religiosas foram descobertos pelos alunos a partir 

de vídeos e apreciação musical. Os próprios alunos consideraram uma revolução o 

surgimento desses blocos com a intenção de reafirmar a cultura negra e incluí-la no carnaval 

da Bahia, tirando os negros da posição de servidão para portar alegorias e fazer parte da 

percussão, desfilando tal como as demais pessoas, brancas, que já possuíam esse direito.  

As habilidades trabalhadas consistiram em estudar separadamente as células rítmicas, 

escrevendo-as e tocando-as através da leitura com percussão corporal. Após os exercícios, os 

alunos puderam circular entre os quatro instrumentos, buscando executar as células rítmicas 

sem deslocá-las no tempo, mantendo a pulsação e ouvindo os outros. 

O quinto ano é uma classe com potencial musical a ser explorado, porém, está 

resistindo ao trabalho musical mais maduro e com desafios. A estratégia para esse grupo foi 

simplificar a estrutura dos ritmos a serem trabalhados, e, depois, abordar de outra maneira 

as habilidades a serem desenvolvidas. Retomamos o trabalho vocal e o acompanhamento 
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rítmico do repertório da Escola com instrumentos de percussão, cujas habilidades já foram 

mencionadas anteriormente. 

  O sexto ano é uma classe extremamente unida e disposta na realização das propostas 

de aula. Os alunos foram colaborativos e procuraram ajudar-se mutuamente na realização 

dos exercícios rítmicos. Essa postura é bastante positiva. Porém, para que as habilidades desse 

trabalho pudessem ser realizadas, as atitudes deveriam estar em primeiro lugar, e, a 

concentração individual, nesse caso, esteve entre as conquistas da classe. 

A turma do sétimo ano foi exemplar no desenvolvimento das propostas de aula. Os 

alunos esforçaram-se para realizar as atividades propostas, demonstrando dedicação nos 

momentos de execução musical. Essa classe apresentou maturidade na interpretação das 

músicas, demonstrando capacidade para identificar elementos específicos, expressando-os 

verbalmente, reconhecendo gêneros, timbres e texturas dos diversos estilos apreciados.   

O oitavo ano é uma turma musical, com diferentes níveis de desenvolvimento 

instrumental. O mini-bloco de percussão foi uma estratégia para tentar equilibrar o grupo, 

que se saiu bem na execução dos ritmos. A música começa a fazer parte da vida dos 

adolescentes como forma de identidade. Nessa fase, fica mais difícil transcender as 

preferências em prol do trabalho específico e da aquisição das habilidades musicais. Apesar 

disso, a classe possui recursos para a compreensão de que os conceitos, habilidades e atitudes 

trabalhados em aula transcendem os estilos e têm o intuito de equipá-los para que consigam 

expressar-se musicalmente, sejam quais forem suas escolhas e gostos musicais. 

O nono ano foi surpreendente na execução do samba-reggae! Parecia que todos 

haviam nascido tocando esse ritmo! A disponibilidade dos alunos e a vontade de aprender 

foi imensa. O objetivo do trabalho de percussão foi rapidamente atingido, bem como os 

conceitos, habilidades e atitudes. Agora, a proposta tem a intenção direcioná-los, dentro de 

suas escolhas, seja tocando instrumentos ou cantando, para aprofundarem-se tecnicamente e 

conhecerem caminhos a seguir fora da Escola.    

Esse foi um panorama de como o projeto de música se desenvolve do primeiro ao 

nono ano na Escola. Gradativamente a cada ano, novos elementos vão integrando a cultura 

musical das crianças, para que tenham uma formação ampla, com acesso à prática 

instrumental, vocal e teórica, conhecendo a diversidade das tradições musicais do Brasil e do 

mundo.     

Luciana 

 

Relatório do Trabalho de Teatro 

 

Primeiro ano 

Consciência e contenção corporal 

Tradicionalmente, as aulas de Teatro do primeiro ano na Escola Ágora têm dois 

objetivos bem definidos: o primeiro, consiste em aprender a ter aulas de teatro; o segundo, 
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visa a conscientização e a organização do corpo, para que, futuramente, os alunos possam 

utilizá-lo expressivamente. Neste início de ano, não foi diferente... 

Tratando do primeiro objetivo, especificamente, gostaria de relatar que nossos 

encontros acontecem na parte da frente da “Casinha do Pato”, sendo constituídos de um 

ritual rigoroso, persistente e, até aqui, eficaz: em dias quentes, os alunos devem tirar os tênis, 

colocá-los em cima do murinho e sentar em roda, em silêncio, para o início da chamada. A 

repetição desse procedimento faz com que as crianças incorporem uma marca, de que a aula 

já começou e que a hora livre ficou para trás.  

Desde o começo do ano, esse grupo demonstrou satisfatória capacidade de 

concentração, com nítido esforço para adequar-se às regras e combinados. Logo no início, 

por exemplo, muitos alunos, diante de alguma proposta, apresentaram a fala “não quero 

fazer...”. A orientação, nesses casos, baseou-se na ideia de estarmos na Escola, uma instituição 

em que não se faz o que se quer, mas, sim, o que é necessário: “Não estamos em hora livre...” 

foi a indicação mais constante. A maior parte do grupo respondeu positivamente – e 

rapidamente – a essa cobrança, atuando de modo mais adequado. Alguns alunos chegaram 

a reproduzir essa fala para outros colegas, que agiam de modo mais voluntarioso...   

Um exercício que eles adoram realizar – e que é bastante útil para trabalhar a escuta – 

é o “Beto manda!”. Consiste em um jogo de orientações, em que eu dou uma ordem, mas, 

só podem obedecê-la se ela for precedida pela expressão “Beto manda!”. Por exemplo: “Beto 

manda pôr a mão na barriga!”, e todos devem pôr a mão na barriga. Se a ordem for apenas 

“Mão na cabeça!”, ninguém pode pôr a mão na cabeça; todos devem permanecer como 

estão, pois não foi dada a comanda “Beto manda!”. Quem não está atento e faz o que não 

deve, sai do jogo e fica observando os colegas. Da primeira vez que o realizamos, nenhum 

aluno conseguiu chegar até o final. Atualmente, eles já se comportam de modo muito mais 

eficiente, conseguindo resistir no jogo por mais tempo a cada encontro. 

Neste momento, estamos desbravando o segundo objetivo estabelecido para o 

primeiro ano: descobrir o corpo humano. Para isso, estamos desvendando o sistema 

esquelético e as articulações, através de exercícios de dança, percepção corporal, toques e, 

também, observando fotos e desenhos. A cada semana, apresento-lhes diferentes partes do 

corpo, a partir dos ossos. Começamos pelos pés, pernas e quadris. Na semana seguinte, 

avançamos para a coluna vertebral, e assim vai. Após observarem ilustrações, partimos para 

o reconhecimento através do toque e, em seguida, realizamos exercícios e jogos mais lúdicos 

que, de alguma maneira, relacionem-se com o conteúdo visitado naquela semana; atividades 

de caráter prático, que visam à consciência e a contenção corporais. Eles têm demonstrado 

empenho e interesse pelo assunto, com destaque para a descoberta das numerosas 

articulações dos dedos das mãos. Além disso, teceram comentários e fizeram algumas 

observações interessantes. 

Avalio que o primeiro ano teve um primeiro trimestre bastante tranquilo nas aulas de 

Teatro. Muitos aprendizados foram feitos e outros ainda estão sendo realizados. Vamos 
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continuar desenvolvendo os objetivos propostos, avançando conforme as capacidades do 

grupo. 

Segundo ano 

Fortalecendo os sentidos 

O projeto das aulas de Teatro neste primeiro trimestre é denominado “Fortalecendo 

os sentidos” e busca desenvolver, com maior eficiência, os recursos básicos para o trabalho 

teatral, a saber: contenção corporal e escuta. O objetivo é aprimorar a relação com o próprio 

corpo, bem como valorizar ideias e informações fornecidas pelas outras pessoas. Criar uma 

“atmosfera de aula”, estabelecer um ambiente propício ao aprendizado, concentrado e 

prazeroso, onde seja possível iniciar a jornada rumo à expressividade e à construção de cenas, 

quando os estudantes poderão interpretar e vivenciar outros papéis. 

Os títulos das aulas dos primeiros dois meses ajudam a desvendar e entender o que 

temos explorado: 

Aula 1 – Preparação  

Aula 2 – Consciência corporal 

Aula 3 – Controle corporal 

Aula 4 – A importância da plateia 

Aula 5 – A importância do olhar 

Aula 6 – A importância da escuta 

Aula 7 – As regras de um jogo 

Aula 8 – Eu e os outros 

Fica evidente a insistência em realçar os aspectos considerados importantes para o bom 

andamento de nossas aulas, tais como o olhar, a escuta e o controle do corpo. Explicitar aos 

alunos qual era o título da aula, no começo de cada encontro, foi, também, um fator 

favorecedor de engajamento e, consequentemente, de aprendizado. Eu perguntava o que 

eles achavam que nós faríamos naquela aula, de acordo com o título do dia, e eles 

elaboravam suas hipóteses. Muitas vezes, chegaram, inclusive, a adivinhar algum exercício 

que havia sido planejado! 

As primeiras aulas foram difíceis, com o grupo bastante disperso, envolvendo-se em 

assuntos paralelos ou empolgando-se além da conta com as propostas. No entanto, avalio 

que a turma respondeu positivamente às orientações, passando a atuar de modo mais 

adequado gradativamente. Atualmente, participam dos exercícios com a mesma empolgação 

de sempre, contudo, têm obtido um maior aproveitamento, percebendo onde erram e 

esforçando-se para refazer as tarefas, quando necessário. 

Outra escolha que demonstrou utilidade nesse processo de aprendizagem foi a 

constituição de um elemento intrínseco ao Teatro: a plateia. Uma parte dos alunos foi 

colocada no lugar de espectadores, para observar os colegas praticando durante os exercícios, 

o que se mostrou um caminho de mão dupla: ao mesmo tempo em que a plateia podia 

aprender com os erros e acertos de quem estava no palco, os jogadores que ali atuavam 
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decidiram qualificar sua produção, com maior força e rigor, uma vez que eram o centro das 

atenções dos colegas, buscando mostrar o seu melhor. 

Assim caminha o trabalho com o segundo ano. Muita energia ainda é necessária para que as 

aulas transcorram com eficiência. Mas, a produção do grupo, aos pouquinhos, a cada semana, 

vem avançando. Partiremos, agora, para a criação de algumas cenas, com o objetivo já 

anunciado de representar diferentes personagens e entender outros pontos de vista. 

Terceiro ano 

Trabalho coletivo 

O grupo (ou, o ambiente) é, frequentemente, um meio pelo qual se aprende. O 

objetivo principal para a turma, ao longo deste 2016, será aliar a consciência corporal à 

percepção do outro. O entendimento de que trabalho em grupo requer tolerância, respeito 

e participação será adquirido na prática, através de exercícios que promovam a cooperação 

coletiva. Olhar nos olhos, acompanhar os colegas, não se precipitar e saber esperar a própria 

vez são aspectos que começaram a ser desenvolvidos no início deste trimestre e continuarão 

a sê-lo até o último dia de aula.  

Outro aspecto importante, que vem sendo desenvolvido durante as aulas, é a 

capacidade das crianças de jogar um jogo sem interrompê-lo, ou seja, concentrar-se 

estritamente no que precisa ser feito, no objetivo a ser cumprido. Tanto comentários 

inadequados, sobre assuntos que não fazem parte do conteúdo trabalhado, quanto dúvidas 

e reflexões sobre as atividades, precisam ser evitados durante a execução da tarefa. Alguns 

exemplos relacionados aos esportes foram oferecidos aos alunos: “Quando começa uma 

partida de futebol, por exemplo, para onde todos os jogadores olham? É possível pensar em 

outra coisa que não seja a bola?”. Assim, a intenção é de que todos resolvam suas dúvidas 

antes do início do jogo, pois, estando as regras entendidas, toda a energia pode ser canalizada 

para resolver o problema proposto e os estudantes ficam livres para atuar. Orientei-os para 

que, se tivessem alguma dúvida, que resolvessem-na no jogo; afinal, eu estava de fora para 

observá-los e reencaminhá-los, caso alguém estivesse fazendo algo indevido. As reflexões e 

comentários deviam ser expostos depois e, não, durante a atividade.  

Para desenvolver ambos aspectos – trabalho coletivo e jogar sem interromper, uma 

atividade muito útil foi o jogo da Máquina Maluca, que consiste em uma pessoa ir à frente, 

realizar uma ação, um gesto, que se repete continuamente, acompanhado de um som, que 

também se repete. Em seguida, essa ação deve ser complementada por um outro participante, 

que trará consigo um outro som, até que todos estejam juntos, como parte da engrenagem 

de uma máquina maluca. É um trabalho que exige total concentração e precisão.  

De modo geral, avalio que o primeiro objetivo, do trabalho coletivo, vem sendo 

cumprido com maior eficiência, em comparação à capacidade de jogar sem interrupções. O 

grupo está mais sereno e tem escutado as orientações contidamente. Interessam-se pelas ideias 

dos colegas e estabelecem silêncio nos momentos de conversa e explicação. No entanto, 

durante as atividades, ainda é difícil para muitos alunos fazer somente aquilo que o jogo 
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pede. O principal motivo para isso é uma empolgação exagerada com as propostas, que faz 

com que esses estudantes nem percebam que descumpriram uma regra ou um combinado.  

Foi possível perceber, no entanto, que as crianças preocupam-se em ouvir as 

orientações para resolver os problemas, conquistando resultados interessantes na máquina 

maluca, por exemplo.  

Assim, o trabalho com o terceiro ano está em ascensão; uma prova de que o grupo 

vem evoluindo é a redução do número de vezes que eu tenho que intervir para cobrar 

atuações mais sérias e mudanças de postura. Embora algumas intervenções pontuais ainda 

precisem ser feitas, as aulas estão começando a fluir com maior naturalidade, o que contribui 

para alcançarmos os objetivos propostos. 

Quarto ano 

Teatro sem palavras 

Foco, precisão e expressividade. Essas palavras resumem muito bem os primeiros meses 

de aula. A intenção foi disponibilizar o corpo para o trabalho expressivo, através de jogos e 

exercícios que:  

1. ampliassem o repertório expressivo dos alunos; 

2. estabelecessem o corpo, sem o uso da fala, como o principal meio de comunicação; 

3. desenvolvessem o foco, ou o “Ponto de Concentração”. 

Trabalhando a expressão por um viés corporal, sem o uso da fala, a ideia é extrair do 

corpo todas as possibilidades expressivas, bem como construir uma atmosfera de aula que 

parta do silêncio. O processo de observação, reflexão e experimentação prática, privado da 

linguagem verbal, potencializa-se, posto que a única maneira da criança manifestar-se é 

através da ação. Não há espaço para travas e limitações que a língua nos impõe. Nesse 

momento, interessa-nos desenvolver a disponibilidade corporal e a consciência de que o 

corpo do ator é diferente do da personagem.   

Em um de nossos encontros, decidi comunicar-me com os alunos somente através de 

gestos e, como treino, eles deveriam fazer o mesmo. Expliquei as atividades sem dizer uma 

só palavra e, na maioria dos casos, não houve problema no entendimento das regras dos 

jogos. Quem falasse, era orientado (sempre com mímica) a manter o silêncio. Os alunos 

fizeram uma aula extremamente silenciosa e criativa! 

Além do silêncio, outro aspecto extensamente trabalhado foi a expressividade, através 

de exercícios como “Siga o Mestre” e “Bolinha Mágica”, nos quais cada aluno foi convocado 

a exercitar suas habilidades, expandindo e aperfeiçoando seu repertório expressivo.  

Para seguirmos adiante com as criações de cenas, assistimos a dois filmes daquele que 

talvez seja o principal modelo de corpo expressivo: Charlie Chaplin. O primeiro, “Corrida de 

automóveis para garotos”, em que surge o personagem “Vagabundo”, de 1914 e, em seguida, 

“O Garoto”, de 1921, que apresenta uma imagem de qualidade técnica bastante superior. Foi 

uma experiência proveitosa e divertida. É sempre bom travar contato com aqueles que são 

considerados gênios...  
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Sobre a dinâmica e aproveitamento do grupo, avalio que o quarto ano tem 

apresentado maturidade, envolvendo-se com as propostas e atingindo um dos objetivos 

propostos para o período, o de estabelecer uma atmosfera de aula mais silenciosa e 

concentrada.  

O grupo também tem demonstrado muito prazer em conviver e realizar os exercícios 

propostos. Durante as aulas, todos trabalham entre si sem maiores dificuldades. Por conta 

disso, vêm ampliando seus repertórios expressivos de modo consistente. Também a 

criatividade e a vontade de fazer são sempre muito intensas. Muitos alunos oferecem-se para 

executar as cenas, sem medo de errar, e acabam construindo um ambiente de aprendizado 

muito confortável, em que os colegas na plateia colaboram com as pessoas que estão 

trabalhando no palco. Atualmente, estamos decidindo qual caminho tomar para concluir esse 

processo do teatro mímico: qual assunto/história colocar em cena, levando em conta o 

projeto do ano da Escola. Até aqui, o quarto ano está de parabéns! 

Quinto ano 

Teatro de animação 

No último ano, os alunos deste grupo vivenciaram um rico e intenso processo de 

criação de cenas, desenvolvendo conceitos como foco, expressividade e precisão. O desafio 

para  este 2016 não está simplesmente em aprender novos conteúdos, mas, principalmente, 

em aprofundar as descobertas realizadas, uma vez que são recursos fundamentais para o fazer 

teatral.  

Assim, o objetivo principal estabelecido para o ano é o aprofundamento do foco, ou 

o “Ponto de Concentração” (POC). O POC (termo definido pela educadora norte-americana 

Viola Spolin) é o ponto, o foco, em que o jogador deve concentrar suas forças durante um 

exercício. É uma atividade física e mental. O corpo se move em direção ao POC. Para esse 

desenvolvimento, escolhemos o Teatro de Animação. Nas primeiras aulas, expliquei-lhes o 

motivo do nome da arte: teatro de animação significa “animar”, do latim “anima”, dar alma 

ou vida ao objeto (ou boneco) em questão. Esse trabalho interessa-nos profundamente, já 

que a manipulação de bonecos exige total e absoluta concentração do aluno-manipulador. É 

justamente nesses momentos, aos olhos de todos, que percebem o quanto a falta de 

concentração atrapalha. Se o manipulador está desconcentrado, absolutamente nada 

acontece! 

Além disso, ao manusear um boneco, o aluno está, ao mesmo tempo, observando e 

agindo. Ele tem a possibilidade de ver e comprovar, por si mesmo, se determinado 

movimento satisfaz expressivamente o que necessita ser comunicado; ele se torna capaz de 

visualizar quais são as melhores maneiras de representar uma determinada situação. Assim, a 

atuação expressiva da criança passa de um faz de conta, descomprometido com a veracidade 

da forma, para um atuar mais objetivo, calcado em parâmetros simbólicos que significam 

algo não apenas para ela própria, mas para todos que estão em volta, envolvidos no 

processo, assistindo ou manipulando o boneco.  
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Para tanto, começamos o ano apurando o olhar e o poder de concentrá-lo em um só 

objeto. Diversas atividades foram realizadas com esse objetivo. A partir desse ponto, com a 

sensibilidade visual um pouco mais avivada, partimos para a aproximação às regras básicas 

de manipulação, sem as quais é impossível operar qualquer objeto. Foco, já citado, é a 

primeira delas. Eixo, nível, ponto zero e voz foram outras técnicas desenvolvidas durante 

este primeiro trimestre. Em seguida, fizemos um trabalho chamado dissociação corporal, que 

serve, basicamente, para entender como funcionam nossas articulações, a fim de reproduzi-

las fielmente nos bonecos. Durante os exercícios, compreendemos que mexer a cabeça é 

diferente de mexer o pescoço, e mais: que o movimento de cada parte pode expressar coisas 

completamente diferentes. É um exercício muito útil, já que exige uma precisão absoluta (e, 

consequentemente, intensa concentração) dos movimentos, e não há espaço para dúvidas ou 

divagações. O silêncio nessas aulas foi estabelecido e o trabalho vem progredindo 

gradualmente, com visível interesse e dedicação dos alunos. 

Aos poucos, as demais regras necessárias à manipulação foram sendo ensinadas e 

experimentadas, com o mesmo envolvimento. Inicialmente, utilizamos bolas de tênis como 

objetos a serem animados; se forem capazes de contar histórias com bolinhas, certamente o 

farão com bonecos de verdade. Atualmente, já estamos migrando as técnicas incorporadas 

para fantoches. 

O grupo do quinto ano tem apresentado uma enorme disponibilidade para o trabalho. 

Silêncio e concentração foram dois aspectos constantes e relevantes em nosso cotidiano. Os 

alunos mostraram seriedade e maturidade, estabelecendo uma atmosfera de aula de modo 

ágil e favorecedor ao trabalho. Paralelamente a isso, foi possível observar muita diversão e 

entusiasmo por parte deles diante das propostas, o que tornou as aulas dinâmicas e 

interessantes.  

Para guiar nossas futuras escolhas sobre qual história contar, estamos experimentando 

diferentes tipos de bonecos, observando qual a relação entre a situação mostrada em cena e 

as diversas possibilidades de manipulação. Estamos testando, criando cenas, vendo o que 

funciona, quais ideias são mais potentes para serem representadas com bonecos. Esse 

momento tem suas dificuldades, uma vez que o repertório de histórias e personagens trazidos 

pelos alunos nem sempre funciona com marionetes. No entanto, estamos buscando as 

adequações necessárias e ampliando o repertório de roteiros e possibilidades dramatúrgicas. 

Até aqui, o grupo tem feito um bom trabalho! 

 Sexto ano  

 Improvisação 

 Este é o eixo principal que norteia o trabalho com o sexto ano, durante todo o primeiro 

semestre. É extremamente importante que seja desenvolvido com profundidade e dedicação, 

pois é um conteúdo que acompanhará os alunos até o final do nono ano.  

 Improvisar, em linguagem teatral, significa estar pronto para agir e reagir de acordo 

com o que surge na cena. Significa estar no momento presente. Significa estar disponível. 

Significa desenvolver a espontaneidade e a intuição. Obviamente, não se trata de algo fácil... 
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 A improvisação, em nossas aulas, não é vista como um simples recurso para criar cenas, 

mas, sim, como ferramenta que possibilita aos jovens atuarem de maneira espontânea, 

desburocratizada, gerando uma experiência prazerosa. 

 Tudo começa no jogo. Diz a grande arte-educadora norte-americana Viola Spolin, em 

seu livro “Improvisação para o Teatro”: 

 

“Um ator deve ver e relacionar-se com um colega ator, não com um “personagem”. Jogamos 

futebol com outros seres humanos, não com os uniformes que estamos usando. Isto significa 

simplesmente que ambos os atores sabem que o outro está jogando e sustentam o jogo.” 

 

 Assim, diversos jogos foram (e ainda serão) utilizados para ajudar os alunos a 

desenvolverem suas habilidades. Essas atividades buscam aproximá-los do jogo teatral, que é 

a característica de uma cena “jogada”, construída com a força do momento presente, que 

seja viva e pulsante diante dos olhos da plateia. Um acontecimento que faça e construa 

sentido, tanto para quem faz, quanto para quem assiste. Utilizamos jogos que desenvolvem 

a expressividade corporal e verbal, a agilidade mental, o bom humor, a intuição e a 

espontaneidade.  

 Ao mesmo tempo, estamos começando a fortalecer a capacidade de entender um 

outro ponto de vista, que não seja o próprio, para poder representar da melhor maneira 

possível uma situação e os personagens nela envolvidos. Essa habilidade está diretamente 

ligada ao desenvolvimento da autonomia ética. Se um sujeito é capaz de entender o ponto 

de vista de outra pessoa, então, ele é capaz de agir no mundo sem desrespeitar ou suprimir 

essa outra opinião. Esse sujeito, que consegue colocar-se no lugar de seu semelhante, é mais 

respeitoso e menos individualista. 

 Na criação de cenas, desenvolvemos o conceito de ação e reação, em que os jovens 

devem ser capazes de improvisar sobre um tema de maneira lógica. Os alunos precisam ouvir 

o que o parceiro está propondo em cena e, não, “impor” a própria ideia. Necessitam, 

também, olhar para os acontecimentos ao redor com maior perspicácia – observar e perceber 

as ações e os movimentos (alheios e próprios) com maior destreza e agilidade. 

 Este primeiro trimestre foi um período de bastante trabalho para o sexto ano, em que 

foi possível observar algumas dificuldades de concentração durante as atividades e rodas  de 

conversa, além de uma vontade exagerada de fazer rir os outros colegas, com cenas e criações 

engraçadas, deixando um pouco de lado a precisão necessária. Contudo, demonstraram 

muito empenho em ouvir as orientações, buscando aperfeiçoar a produção a todo instante. 

Aos poucos, têm percebido que improvisar não é fazer qualquer coisa, mas, sim, criar uma 

cena com coerência e espontaneidade.  

 Demonstraram estar particularmente motivados pela possibilidade de improvisar e de 

expressar-se no palco; as criações de cenas que temos feito têm, por sinal, apontado caminhos 

interessantes. Apesar de ainda serem necessários diversos ajustes, como o excesso de 

empolgação com as atividades, que precisa ser melhor controlado, para não prejudicar a 
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concentração do grupo de modo geral, avalio que a noção de “jogo teatral” está sendo bem 

assimilada e executada pelos alunos dessa turma.  

 Sétimo ano 

 Interpretação de texto 

 Iniciamos o desenvolvimento do eixo programado para o primeiro semestre, que é a  

interpretação um texto teatral. Na verdade, trata-se de um trabalho bem amplo, que visa a 

ampliação dos recursos necessários à análise e interpretação de texto. A ideia é oferecer aos 

jovens diferentes tipos de aproximação às mais variadas obras escritas, para que eles percebam 

que existem diversas possibilidades para o fazer teatral. 

 Partimos inicialmente de frases simples, com exercícios básicos de interpretação, 

entonação e intenção, em que os jovens foram convocados a utilizar o repertório de 

improvisação, desenvolvido no ano passado. Um exemplo é o jogo “Isto é um ping”, que 

consiste em quatro frases simples que devem ser reproduzidas na sequência certa. Para isso, 

os jogadores precisam estar atentos ao que o colega acabou de falar, para poder dar 

continuidade ao jogo. Em seguida, partimos para o trabalho com textos escritos. 

 José Antonio Campos, Luis Fernando Veríssimo, Ricardo Mack Filgueiras, Marcelino 

Freire, Moliére... Estes foram os autores utilizados, através de suas crônicas, diálogos, 

dramaturgia; enfim, estamos utilizando diversos textos curtos ou trechos de peças para treinar 

essa aproximação. 

 Além dos escritores, conhecemos, também, algumas maneiras de descobrir e 

interpretar o texto. Uma delas é aproximar os jovens da história e das situações propostas 

pelo autor e, não, obrigatoriamente, de suas palavras. Não partimos da “memorização de 

textos e falas”, mas, sim, da cena, da ação, da improvisação. As palavras foram lidas somente 

depois que os alunos conheceram e exercitaram no palco algumas das ideias contidas no 

texto.  

 Contudo, também experimentamos ler um texto em cena, como uma leitura 

encenada. Já com Moliére, fizemos uma leitura mais elaborada, sentados em roda, com 

calma, conversando e esclarecendo os pontos. O objetivo, em todos os casos, é apropriar-se, 

primeiramente, da ideia central contida no texto. Em seguida, vamos nos aproximando dos 

detalhes e sutilezas que os autores utilizam para enriquecer seus textos, buscando as 

interpretações mais adequadas para tal. 

 O grupo vem apresentando muita disposição para o trabalho, encarando as tarefas 

com força e alegria, estabelecendo um ambiente de trabalho agradável, onde é possível 

arriscar, errar, envergonhar-se, divertir-se e aprender com tudo isso. Avalio que este é um 

ponto muito importante nas aulas do sétimo ano, é a consolidação de uma atitude iniciada 

no ano passado. Cada vez mais maduro, o grupo tem demonstrado interesse nas diferentes 

possibilidades de interpretação de texto e aproveitado os exercícios de modo satisfatório. 

Estamos, atualmente, decidindo qual texto ensaiar para apresentar para o restante da Escola. 

Até aqui, o sétimo ano está de parabéns e tem tudo para realizar ótimas performances. 
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 Oitavo ano 

 Humor 

 Vindos de felizes experiências teatrais realizadas no ano passado, iniciamos nosso curso 

reverenciando as ideias desenvolvidas por Ariane Mnouchkine, diretora francesa do Théâtre 

du Soleil. Diz a fabulosa artista que a imaginação de um ator é um músculo, que precisa ser 

extensamente trabalhado. Utilizamos, para isso, jogos e exercícios de improvisação que 

favoreceram diversos conteúdos expressivos, por vezes mais subjetivos, que buscavam o 

desempenho individual (em uma proposta de dança e expressividade corporal, por exemplo), 

ou, por vezes, exercícios de criação de cenas e personagens, onde era necessário interagir com 

os demais. Foi um bom começo, pois essa prática é a base para a criação de cenas que virá. 

Os alunos mostraram maturidade e vontade em realizar um trabalho mais qualitativo.  

 Paralelamente, iniciamos nossas conversas e reflexões sobre o eixo de aprendizagem 

programado para o restante do semestre: humor. Devido ao histórico do grupo, avaliei que 

seria um bom desafio tratar esse tema do humor de maneira séria, equilibrada e madura. 

Além disso, a maneira como nossa sociedade e, sobretudo, os adolescentes lidam com a 

comédia e com o ato de “fazer piada”, é um assunto que já vem preocupando os educadores 

há algum tempo.  

 Partindo do pressuposto estabelecido pelo psicólogo Yves de La Taille em um de seus 

livros, refletimos: 

 Qual é a diferença entre rir cruelmente do mundo e rir do mundo cruel? O que 

implicam essas duas expressões? Como já descrito, foi uma discussão interessante, da qual os 

jovens participaram de maneira séria e concentrada, colocando-se problemas e levantando 

hipóteses. Puderam expressar quais são as referências de comédia a que estão acostumados e, 

assim, iniciamos nossa pesquisa nesse campo. 

 Atualmente, nos encontramos conversando sobre possibilidades, levantando material, 

fazendo exercícios e criando pequenas cenas que tratem de situações cômicas, sempre com 

essas preocupações em mente: do que se ri? De quem se ri? Como se ri?  

 Os alunos estão entranto em contato com alguns artistas que desenvolveram a 

comicidade, como Charlie Chaplin, Jim Carrey, Luis Fernando Veríssimo, o grupo Monty 

Python, William Shakespeare, entre outros, para que os jovens possam ampliar suas 

referências humorísticas. Analisamos, refletimos, comparamos e, aos poucos, vamos 

descobrindo o poder do humor, quais recursos os artistas utilizam, o que eles satirizam...  

Estamos, também, analisando quais assuntos e situações podemos encenar para exercitar esse 

potencial. 

 Até aqui, o grupo tem agido com interesse e dedicação, esforçando-se para aprimorar 

o trabalho e colocar em prática as questões discutidas em aula. Eventuais exageros ou 

piadinhas não são mais a tônica das aulas e, quando aparecem, são rapidamente observadas 

e eliminadas. Esperamos que os alunos continuem nessa escalada ascendente, conquistando 

cada vez mais maturidade e envolvendo-se nas propostas com afinco, já que o simples fato 
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de abordarmos a comicidade não garantirá risos e aplausos entusiasmados. É possível 

vislumbrar uma interessante trajetória teatral para o oitavo ano. 

 Nono ano 

 História do Teatro – Conhecer para escolher 

 A principal questão que se coloca para as aulas de Teatro do nono ano é a importância 

da autoria; fazer com que os jovens comecem a refletir sobre a relevância de cada assunto 

colocado em cena. Num mundo já repleto de informações (e que, vivendo na era da internet, 

nós, antigos espectadores e receptores de sons e imagens criados por outros, agora, podemos 

ser, também, autores e produtores), faz-se completamente necessário que o artista 

responsabilize-se pelo produto que oferece ao público. De que maneira esse trabalho interfere 

no nosso mundo? Contribuindo? Reproduzindo? Transformando? Se, teoricamente, todos 

podem produzir informação, cabe ao artista o refinamento da matéria.  Assim, o objetivo é 

que os jovens escolham, pela primeira vez, o que desejam pôr em cena. 

 Acontece que um autor só tem autoria quando conhece, minimamente, seu campo de 

atuação e, através de seu ofício, fornece “uma forma original de ver e dizer o mundo”
1
. Assim, 

preocupava-me a falta de repertório teatral desses alunos. Sim, vão escolher o que fazer; mas 

decidirão a partir do que? Baseados em que? Assim, resolvi, junto à coordenação, realizar um 

trabalho de ampliação dos saberes, através de uma viagem pela História do Teatro. Os alunos 

estão travando contato com os mais importantes dramaturgos e artistas teatrais da 

humanidade, desde a Grécia Antiga, até o teatro de grupo praticado no Brasil hoje em dia. 

O principal recorte fornecido aos alunos é a relação do autor com a sua época, ou seja, como 

cada artista abordou as questões de seu tempo. Faremos essa jornada até o final do mês de 

abril, quando, então, os jovens escolherão qual obra, ou quais obras, desejam encenar ao 

final do primeiro semestre. Definiremos, também, se estarão todos juntos ou em grupos, a 

depender da identificação que cada um estabelecer com as obras estudadas. Assim, 

pretendemos atingir os dois objetivos do semestre: a importância da autoria na aprendizagem 

artística e o estudo da História do Teatro.  

 Ademais, conhecer sujeitos revolucionários como Sófocles, William Shakespeare, os 

cômicos populares italianos, Molière, Bertolt Brecht e Augusto Boal, vai ao encontro do 

projeto do ano da Escola, posto que esses artistas modificaram profundamente a maneira de 

ver e fazer Teatro. 

 Enfim, a empreitada não vem sendo fácil. A cada semana, os alunos precisam ler trechos 

das obras selecionadas, bem como alguns textos de apoio, que contextualizam historicamente 

a época estudada. Inicialmente, o grupo ofereceu alguma resistência, insistindo em realizar 

um outro tipo de trabalho, de criação de cenas, ao invés do estudo dos textos. As primeiras 

leituras que fizeram em casa foram superficiais, acarretando uma participação em aula aquém 

da esperada. Após insistentes cobranças e indicações, alguns alunos começaram a apresentar 

                                                           
1

 CHARLOT, Bernard (org.). Educação e artes cênicas, p.18. Rio de Janeiro: WAK editora, 2013. 
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uma postura mais ativa, lendo os textos em casa, realizando descobertas e, obviamente, 

encantando-se com as obras. Algumas peças lidas em sala foram muito bem interpretadas, 

com força e expressividade. No entanto, alguns alunos ainda não conseguiram envolver-se 

com a autonomia necessária, não lendo ou realizando leituras mal cuidadas, apressadas. 

Como cada aula dependia do estudo de uma determinada obra, é possível dizer que o 

aproveitamento do nono ano oscilou conforme a dedicação daquela semana. 

Individualmente, um aluno ou outro destacava-se a cada encontro, mas, como grupo, ainda 

precisam trabalhar com maior seriedade e profundidade. Avalio que os maiores desafios para 

os próximos meses sejam: equilibrar as atuações individuais, além de construir um trabalho 

mais harmonioso, com escuta, participação e envolvimento. É preciso se aprofundar com 

maior afinco em todos os aspectos da aula, tanto na qualidade da leitura expressiva, em voz 

alta, quanto nos temas tratados nas obras lidas, pois, somente assim, escolherão qual cena 

fazer, de modo lúcido, coerente, criterioso, atingindo os objetivos propostos para o semestre. 

Avalio que esse nono ano é capaz de realizar trabalhos teatrais muito significativos, desde 

que se dedique a eles com maior seriedade, empenho e eficiência.  

Beto 

 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

“Podemos repetir o jogo mais uma vez na aula? Gostamos tanto 

de praticá-lo!” “Claro que sim!” 

Fala de alguns alunos e minha. 

Introdução 

Em linha gerais, neste início de ano, alguns ingredientes importantes que nortearam os 

estudos introdutórios da Educação Física com todos os grupos foram a ludicidade, o 

seguimento das regras e o tempo necessário requerido pelas diferentes turmas para o 

aperfeiçoamento corporal nas atividades. Por meio de conteúdos eminentemente práticos, 

como os jogos e as brincadeiras, os alunos foram convidados e incentivados a explorar o 

próprio potencial motor, tentando superar-se em cada uma das propostas. 

Primeiro a terceiro anos 

Basicamente, os objetivos da Educação Física com os grupos dos primeiros anos foram: 

estabelecer rotinas, procedimentos e combinados, bem como pontuar os limites, tão 

necessários e fundamentais para ajudar e orientar os alunos durante a aula; explorar 

possibilidades de movimentos em diversas práticas, possibilitando às crianças o 

aprimoramento físico individual e coletivo; envolver o estudante no prazer proporcionado 

pelos movimentos e favorecer um ambiente para que eles possam se relacionar e interagir 

adequadamente entre si durante as propostas. 

Dentre as atividades realizadas pelos alunos, estiveram o “Jô quem pô linhas”; trilhas 

pela escola, descalços; atividades com bola para executar diferentes habilidades; “Rio 

vermelho”; “Leopardo versus Antílope”; atividades na corda; “Jogo boliche” e variações; 

“Jogo dos cones”; “Jogo cooperativo dos cones”; “Queimada zumbi”; “Zumbibol”; 
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“Queimada das bolas”; “Queimada tradicional”; “Queimadas das duas bolas”, usando 

diferentes bolas, entre elas, o bolão; “Lineball”; e “Eliminado com os pés”. 

Ao final de cada encontro, os alunos refletiram sobre as próprias atuações dizendo 

uma palavra que para eles traduzisse como tinha sido a aula e autoavaliaram-se segundo o 

critério dos quatro ingredientes da boa prática: “fazer o melhor, seguir as regras, divertir-se e 

falar ‘bom jogo’”. Se tivessem colocado os quatro ingredientes em ação, representariam isso 

com o sinal de mais; se não tivessem colocado um ou dois ingredientes em prática, deviam 

representar o próprio desempenho com o sinal de mais ou menos e, se não tivessem colocado 

três ou todos os ingredientes, tinham que representar essa situação com o sinal de menos. 

Assim, cada estudante foi incentivado a aprimorar a própria autoavaliação de uma aula para 

outra. 

Diante desse trabalho inicial, o primeiro ano foi percebendo e adaptando-se  com 

relativa rapidez aos nossos combinados, procedimentos e rotinas, os quais foram sendo 

introduzidos aos poucos. Por exemplo, tanto na formação da roda inicial de começo de aula, 

quanto na realização das práticas em si, mostraram atenção e envolvimento crescentes, 

aproveitando para, ao mesmo tempo, divertir-se, interagir uns com os outros e aprender um 

pouco mais sobre as próprias possibilidades motoras, perceptivas, sensoriais, bem como sobre 

a importância das regras. De maneira geral, foi um grupo que começou as aulas de Educação 

Física da Ágora de forma muito satisfatória; certamente, iniciou-se, entre essas crianças, a 

construção de uma identidade corporal bastante salutar… 

Neste início de 2016, o segundo ano deu passos largos em direção a um trabalho mais 

satisfatório nas aulas de Educação Física. De maneira geral, percebi que o grupo mostrou um 

envolvimento exemplar em nossos encontros. Seja durante a explicação, seja com o corpo 

em movimento durante uma prática, atuaram com atenção, empenho e muita alegria; não 

raro, elogiei a turma toda pelo bom desempenho obtido numa partida de um jogo, ou, 

ainda, pelos competentes gestos motores mostrados ao longo das atividades. No “Lineball”, 

por exemplo, além dos alunos perceberem bem a dinâmica do jogo, o grupo aperfeiçoou a 

forma de atuar na partida, com cada um deles melhorando em, pelo menos, algum aspecto 

de uma aula para outra em que esse jogo foi empreendido: defenderam mais bolas quando 

atuaram no setor defensivo, protegeram melhor o muro quando estavam exercendo essa 

função, marcaram mais pontos quando jogaram no ataque etc. 

Exigindo limites claros de até onde podiam ir, o terceiro ano, às vezes, tendeu a 

extrapolá-los, carecendo de uma atuação mais firme de minha parte para que continuasse no 

caminho produtivo. Com alguns ajustes aqui e outros acolá, em termos comportamentais, o 

grupo teve um início de trabalho muito bom do ponto de vista motor. Canalizando a energia 

para o que devia ser feito, tiveram um aproveitamento surpreendente nas partidas 

disputadas. Na “Queimada tradicional e das duas bolas”, por exemplo, atuaram muito bem. 

Mostrando muita disposição e vontade, a cada rodada dessa prática, conseguiram se 

aperfeiçoar: refinaram os próprios movimentos, ampliaram a percepção espaçotemporal, 
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permaneceram mais tempo sem serem “queimados” etc. Ao coro de “podemos jogar mais 

uma partida?”, aproveitaram e divertiram-se bastante nas aulas de Educação Física.                  

 Quarto a sexto anos 

O principal objetivo do trabalho de Educação Física com esses grupos, neste início de 

ano, foi ampliar a percepção dos alunos em alguns jogos. Para tanto, alguns conceitos 

trabalhados foram a visão de jogo e a formulação de estratégias individuais e coletivas para 

a solução dos problemas enfrentados pelos alunos decorrentes das práticas. Alguns dos jogos 

trabalhados foram: “Queimada zumbi”, Zumbibol”, “Pique-cone” e “Pique-cone tag”, 

“Passando o bolão”, “Queimada com pinos”, “Dodgeball”, “Queimada castelo”, com uma e 

duas bolas (bola média e bolão), e “Marinha versus Pirata”. Ao final das aulas, cada aluno 

avaliou o próprio desempenho. Além de realizar a autoavaliação e dizer a palavra que melhor 

traduzia a aula para si próprio, em algumas delas, os alunos também destacaram algum 

aspecto no qual haviam melhorado. 

O quarto ano  teve um desempenho muito bom nas aulas de Educação Física, tanto 

sob o aspecto comportamental, quanto motor. Com muita disposição e alegria, queria e 

pedia sempre uma nova oportunidade para praticar o jogo estudado. No exigente “Pique-

cone tag”, por exemplo, a cada rodada, o grupo ampliou a própria forma de atuar, tornando-

se mais competente no jogo: os alunos passaram a observar com mais atenção as regras, 

mostraram habilidade perceptiva e destreza motora para roubar as “tags” dos oponentes… 

Esperando pelo (s) destaque(s) da aula (aquele ou aqueles alunos que se superaram ou 

apresentaram um desempenho notável), o quinto ano começou a trilhar um bom percurso 

nas aulas de Educação Física deste ano. Interessados, foram atentos às explicações, realizaram 

ótimas partidas e souberam redirecionar o caminho quando foi necessário. Após 

conversamos, no início de uma das aulas, sobre algumas atitudes inadequadas que o grupo 

havia apresentado na aula anterior, quando iniciáramos o estudo do jogo “Marinha versus 

pirata”, os alunos as abandonaram, passando a focar apenas o ótimo desempenho do ponto 

de vista motor que vinham apresentando no trabalho com esse jogo. Muitas vezes, o grande 

destaque da aula foi o próprio grupo (o grupo como um todo)! 

De maneira geral, mesmo que ainda tenha apresentado uma postura aguerrida demais 

em algumas ocasiões, o sexto ano soube controlar-se melhor. Diminuiu os exageros de outros 

tempos e, pautando-se no adequado uso e seguimento das regras, bem como no bom 

convívio entre eles para que as disputas das partidas fossem boas para todos, 

independentemente dos resultados obtidos, soube aproveitar as práticas para produzir ótimas 

movimentações e jogadas, tudo isso regado a bastante disposição. 

 Sétimo a nono anos 

Basicamente, nesses grupos, a ideia foi a de aprofundar o estudo de jogos: seja 

aumentando o grau de exigência física requerida dos alunos pelas práticas, seja pelo maior 

número de regras contido nas propostas apresentadas. No início do curso, discuti, em termos 

gerais, um possível caminho de estudo com os alunos, que foram convidados a levantar 

algumas modalidades esportivas para apreciação posterior. Com isso, pretendi compartilhar 
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a responsabilidade pelo trabalho com eles. Combinamos que os dois primeiros meses 

serviriam como uma espécie de preparação para a abordagem de tais modalidades a partir 

do segundo bimestre. As duas principais exigências que lhes foram feitas: responsabilidade e 

compromisso com a própria produção corporal. Também, solicitei-lhes que pensássemos 

juntos em possíveis relações entre o tema do ano da Ágora, “Revoluções” e a Educação Física 

e os assuntos ligados ao corpo, apontando-lhes alguns temas plausíveis.     

Nesse sentido, os jogos praticados nesse período por essas turmas foram: “Queimada 

invertida”, “Pique-cone tag”, “Dodgeball”, “Queimada medieval”, “Passando o 

bolão”,“Queimada castelo” e “Vôlei cooperativo com o bolão”. 

Ao final dos encontros, além de falar uma palavra que dissesse respeito a algum aspecto 

da aula, cada aluno também autoavaliou-se, a partir de critérios subjetivos, com os sinais de 

mais, mais ou menos ou menos em relação ao próprio desempenho em aula, relatando o 

motivo de tal reflexão. 

O sétimo ano empenhou-se nas partidas disputadas, jogando bem a maior parte delas. 

Em algumas ocasiões, diante de certa dificuldade para a realização de alguns movimentos 

mais exigentes, procurei convencer o grupo de que o problema não era errar, mas deixar de 

tentar ou mesmo desistir de si próprio nessa situação. Também insisti que, uma bronca num 

contexto esportivo, se entendida adequadamente, tentando-se não levá-la para o lado 

pessoal, tinha o objetivo de incentivar, “dar um empurrãozinho” em direção ao acerto, à 

melhor forma de executar um movimento... Pareceu-me que entenderam o recado, 

aproveitando cada prática para aprender e divertir-se ao mesmo tempo. 

Diante do trabalho inicial de Educação Física, o oitavo ano teve um desempenho 

excepcional do ponto de vista motor. Sedentos pelas práticas, efetuaram partidas muito boas, 

executando jogadas e lances bastante competentes. Alguns meninos brincaram demais em 

certas ocasiões, tive que chamar a atenção deles sobre isso, pontuando-lhes a necessidade do 

seguimento de regras e respeito de limites, necessários para uma boa aula.    

No início do ano, ainda tinha percebido no nono ano uma separação significativa 

entre meninas e meninos, bem como certa postura infantilizada em determinadas situações 

de aula por parte de alguns alunos que insistiam em exagerar nas brincadeiras. Pensando nessa 

dinâmica do grupo, apresentaram um bom trabalho corporal quando os misturei na 

realização dos jogos. Conversamos sobre as atitudes negativas da turma; a partir daí, os 

alunos passaram a comportar-se de forma mais condizente a pessoas desse série, o que 

contribuiu para um trabalho corporal de mais qualidade, realizando belas partidas. Sigamos 

em frente...   

      Thiago 

 

 


