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Raras vezes a Ágora viveu um início de ano tão dinâmico, movimentado 

e enriquecedor como neste 2019, da “Construção Coletiva do Espaço: Habitar 

e Pertencer”, nosso projeto anual. 

As experiências vividas através das oficinas envolvendo água e terra 

trouxeram a todos – crianças, adolescentes e adultos, uma reaproximação desses 

elementos – vitais à existência humana, essenciais aos seres vivos, dos quais, 

estranhamente, nos afastamos ao longo da vida... 

Embora nenhum tijolo tenha sido assentado, ainda, muitos conteúdos já 

foram aprendidos, várias atividades práticas, desenvolvidas. 

A presença dos arquitetos – os veteranos e os novatos, dos convidados 

que aqui estiveram – Luís Bueno, da ONG “Rios e Ruas” e Letícia Achcar, 

arquiteta com longa prática na fabricação de tintas naturais, expandiu e 

aprofundou nossa intensa vivência neste período letivo.  

É impossível, por fim, não mencionar a primeira reunião de pais, ocorrida 

no dia 27 de abril: nessa manhã, ampliou-se e completou-se o círculo expandido 

da nossa comunidade – os pais, aqui presentes, utilizaram parte desse encontro 

para, num proveitoso mão na massa, elaborar, criar, ou transformar objetos que 

farão parte do nosso futuro espaço de experimentação, remetendo-nos 

diretamente às palavras-chave, às ações centrais de nosso projeto: 

Construir – Coletivo – Espaço – Habitar – Pertencer 

Um abraço, 

Terê 

 

“O material é o mestre e o método” 

Não há material didático mais simples que a matéria mesma. 

Não há fábrica mais perfeita que a própria natureza. 

Não há escola mais completa que a própria vida. 

A ensinança, com este material, não é feita de pessoa a pessoa. 

Não é feita de mestre a discípulo. 

Julia Saló e Santiago Barbuy, em “Terra, Água, Ar, Fogo – Para uma oficina-escola inicial. 
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Relatório do Trabalho do Primeiro Ano 

 

Habitar e Pertencer 

O grupo do primeiro ano revelou, desde os primeiros dias de sua chegada à Escola, uma 

forte vontade de aprender. Mostraram-se observadores e curiosos, ouvindo com atenção as 

orientações, bem como fazendo muitas perguntas sobre este novo espaço, suas regras e 

também a respeito do que iríamos aprender. Percebi uma turma animada, que gosta de uma 

boa conversa, aprecia mostrar o que sabe e que possui facilidade em interagir com o novo. 

Muito rapidamente – e, certamente, também em função de conhecerem a Ágora através de 

irmãos e amigos destes, travaram facilmente contato com alunos de outras turmas, 

conversando e brincando com eles em diversos momentos. Frequentemente, encontro-os em 

nossa sala, ou, no refeitório, compartilhando jogos, feitura de desenhos, prendendo os mais 

velhos na casa do Pato... O futebol, muito caro a alguns dos meninos do primeiro ano, criou 

outro espaço de troca e expansão de relacionamentos. Ademais, o fato de estarmos todos 

reunidos em torno da construção coletiva do espaço de experimentação/canteiro de obra, 

fez com que, desde as primeiras semanas, a turma do primeiro ano trabalhasse nos grupos de 

nono ano, compostos por alunos de todas as séries. Esse conjunto de oportunidades, aliado 

à característica agregadora (e, também sedutora, devo dizer...) dos meninos e meninas do 

primeiro ano, favoreceu enormemente a construção de um sentido de pertencimento à 

comunidade escolar: percebem-se como parte, são ouvidos, orientados, cuidados, brincam 

com todos ( o que equivale dizer, vinculam-se com todos!). 

No cotidiano de nossas aulas, o entendimento e a incorporação da rotina e dos 

combinados deram-se de modo bastante tranquilo: dirigem-se à nossa sala prontamente, 

sendo raros e pontuais os atrasos, localizam os materiais solicitados com agilidade, ouvem as 

primeiras orientações com adequada atenção e trabalham de forma geralmente concentrada, 

alcançando bons resultados em suas produções e em sua atuação. Sabem que parte de nossos 

encontros conta com a contribuição deles, então, frequentemente, enriquecem nossas aulas 

com seus achados – bichos, sementes, brotos, livros, propostas. No primeiro mês, mostravam 

certa confusão sobre o significado de uma “aula”; Beto, Cíntia, Luci e Matheus davam aulas, 

já esta professora... Fazia rodas de histórias, ensinava sobre os bichos, propunha jogos 

matemáticos (os quais sempre foram recebidos com “vivas!”), levava para brincar na fábrica 

de terra... A experiência, aliada a um trabalho cuidadoso de nomear mais claramente nosso 

fazer, tem contribuído para que compreendam esses momentos como aulas, no sentido mais 

pleno dessa palavra: espaço para aprender, descobrir, crescer... 

Alimentados pelas horas livres estendidas, pelo espaço amplo e convidativo da Ágora, 

bem como pelas incursões que fizemos pelo terreno em função do projeto anual, observo 

que as crianças do primeiro ano têm habitado de forma plena todos os cantos de nossa Escola, 

revivendo brincadeiras antigas, criando outras novas, investigando a natureza e os variados 

e diversos achados que ela nos oferece. Já se apropriaram de alguns terrenos para construir 

cabanas, estabeleceram esconderijos, criaram uma loja com produtos da fábrica de terra, 

participaram de muitos jogos de perseguição, transitando pelo balanço, gangorra, espaço 
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ágora e pela mata com muita desenvoltura. Meninos e meninas ora brincam juntos, ora 

formam trios ou duplas, optando pelos divertimentos que mais os apetecem. 

Do ponto de vista dos desafios, destaco a organização da fala e da escuta e a qualificação 

do desenho como temas principais de nosso trabalho até aqui. Em relação ao primeiro, 

observei certa ânsia por falar e alguma dificuldade em ouvir e conciliar ideias; por vezes, 

chegaram, mesmo, a ser um tanto ríspidos ao tratar uns com os outros. Organizar as 

conversas, tanto espontâneas quanto aquelas direcionadas aos estudos empreendidos, tem 

sido um caminho importante: pedir a palavra e aguardar a vez de falar, ouvir quem está com 

a palavra até o fim e olhando nos olhos dessa pessoa, evitar conversas paralelas quando 

estamos em roda, adequar o volume da voz e escolher formas gentis de expressar 

sentimentos, críticas, ideias foram atitudes e procedimentos que, pouco a pouco, fui 

introduzindo em nosso cotidiano. Tenho notado progressos importantes, mas, seguiremos 

trabalhando nessa direção. No que diz respeito ao desenho, observei, num primeiro 

momento, certa pressa em finalizá-los, comprometendo a qualidade dessa representação, 

alguma confusão quanto às finalidades dela (que são distintas, a depender da proposta de 

cada aula) e, ainda, alguma limitação motora, algo que, seguramente, desenvolverão com a 

prática – esta, bastante garantida no primeiro ano, tendo em vista que desenham todos os 

dias, às vezes, mais de uma vez. O desenho, linguagem primeva das crianças, tem, em nossas 

aulas, diferentes funções: representar o vivido (no caderno de lições, por exemplo), registrar 

o aprendido (caderno de descobertas), comunicar o pensamento, as ideias e descobertas, 

descobrir o próprio traçado, expressar sentimentos, dominar aspectos próprios a essa 

linguagem (desde a definição de figuras, até a exploração dos planos e das inúmeras 

possibilidades de uso/ocupação do campo visual). Temos trabalhado todas essas funções a 

partir das diferentes propostas, com as crianças construindo representações, apreciando a 

produção umas das outras, refinando/explorando aspectos a partir de meus questionamentos 

e orientações, bem como debruçando-se sobre o desenho de “especialistas”, os ilustradores. 

Até aqui, avalio que já compreenderam o que buscamos em cada tipo de pedido; agora, 

prosseguiremos na experimentação de outros jeitos de desenhar e na busca de finalizações 

progressivamente mais cuidadas, especialmente no que diz respeito à aplicação de cores.  

Projeto Anual: “A construção coletiva do espaço: habitar e pertencer” 

O projeto anual tem alimentado nossas aulas de maneira muito especial; as crianças do 

primeiro ano estão bastante interessadas nos assuntos que dele derivam, têm trabalhado 

muito, nas situações coletivas e em nossas aulas, direcionando sua curiosidade para essa 

proposta, que alia o fazer (“mão na massa”) e a dimensão filosófica/formativa – construir 

junto, de forma imbricada e carregada de sentido. Iniciamos nosso contato com o tema do 

projeto a partir da desmontagem de seu nome: o que significa construir, construir 

coletivamente, espaço, habitar e pertencer. As associações que as alunas e alunos do primeiro 

ano fizeram, a respeito dessas palavras, foram todas muito pertinentes: fazer, fazer com 

todos, fazer para todos (construção coletiva); lugar, onde ficamos, onde está o mundo 

(espaço); ser de um lugar, estar dentro de um lugar (pertencer); viver num lugar, estudar num 

lugar, morar num lugar (habitar). A partir dessas definições, que, devo dizer, foram recheadas 
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de exemplos por parte das crianças, temos organizado o projeto em torno de três eixos 

principais: o brincar, a investigação das moradas dos bichos e o estudo do espaço da Escola. 

O brincar vem sendo contemplado em momentos semanais nos quais convido as 

crianças a construírem formas diversas, empilhamentos, paredes a partir da exploração de 

materiais também variados – pedrinhas, folhas, pétalas, sementes; prismas retangulares e 

tocos de madeira; mini tijolinhos e mini telhas de barro queimado; peças de lego, jogo do 

arquiteto e do material dourado; tampinhas plásticas e cubos. Normalmente, trabalham em 

trios ou quartetos, num sistema de rodízio em torno dos diferentes materiais. As primeiras 

situações foram conduzidas de forma a explorarem as propriedades de cada material (leve, 

pesado, de superfície lisa ou áspera; arredondados ou de faces planas; formatos, tamanhos 

etc), bem como possibilidades de encaixe, equilíbrio, sobreposição, composição. Seguiram-se 

a essas, propostas mais direcionadas, tais como: empilhar o maior número possível de peças, 

construir a parede mais firme possível; descobrir o que sustenta melhor o empilhamento/a 

parede; construir uma casinha, um castelo, um túnel, uma ponte, entre outros. Ainda nesse 

eixo, propus a construção de um labirinto com tocos de madeira; a primeira tentativa foi 

dificultosa; ainda, não estavam habituados a negociar ideias e gastaram bastante tempo 

fazendo e desfazendo o que cada um desejava. Tratamos dessa questão, empreendemos 

novas tentativas, tendo como regra principal não desfazer o que um colega havia feito. 

Convidamos um aluno do segundo ano para testar o primeiro, os do sexto ano ofereceram-

se para testar o segundo labirinto, um sucesso absoluto, feito no jardim. Entremeando essa 

construção, lemos uma versão de Teseu e o Minotauro, que muito envolveu as crianças, 

conduzindo-nos à leitura de outros vários mitos gregos. Por fim, ainda no eixo brincar, 

dedicamos várias aulas à produção de tijolinhos na fábrica de terra! Como trabalharam esses 

alunos e alunas: escavando, recolhendo, peneirando e misturando essa terra à água, a fim de 

conseguirem uma massa adequada para modelar tijolos. A primeira safra foi composta de 

tijolos de diversos tamanhos e formas, o que, como esperado (pela professora, não pelos 

alunos!), trouxe dificuldades no momento de erguer uma pequena edificação. De posse dessa 

avaliação, partimos para a segunda produção; dessa feita, foram muito diligentes, buscando 

faces planas e dimensões mais parecidas entre si. Conseguiram tijolos bastante semelhantes e 

de mais fácil sobreposição! No momento, estamos nos aventurando na fabricação de um 

tijolo grande, que pretendemos doar para a construção coletiva do espaço de 

experimentação/canteiro de obra!  

No segundo eixo, a morada dos bichos, trabalhamos a partir da observação de alguns 

pequenos animais e casas/ambientes em que vivem, leitura de textos informativos e 

apreciação de vídeos, bem como com o registro de descobertas. Ou seja, iniciamos uma 

aproximação a procedimentos científicos, o que incluiu o uso de lupas, desenhos de 

observação, coleta e manipulação cuidadosa de materiais da natureza. O cupinzeiro 

abandonado e desmoronado, próximo ao campinho, foi a primeira morada que observamos; 

seus numerosos e bifurcados túneis encantaram as crianças, que fizeram muitas perguntas 

sobre o processo de construção, a anatomia dos cupins, entre outros questionamentos. Havia 

entre elas, por exemplo, a hipótese de que um cupinzeiro era um formigueiro abandonado 

e tomado pelos cupins. Esquemas, imagens e textos ajudaram-nos a saber mais sobre essa 
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morada, bem como sobre esse inseto social. Como a terra era o elemento predominante em 

nossas observações e vivências, optei por trazer outros três tipos de casa: a da coruja-

buraqueira e a do joão-de-barro, a partir de dois vídeos (uma reportagem, no caso da coruja, 

e outro mais poético, sem narração, no caso do joão-de-barro), além de minhocas 

encontradas por dois alunos (elas estão numa espécie de terrário, em nossa classe, permitindo 

observações diárias de túneis, processos de evaporação, precipitação, infiltração e respiração 

da água). Foram momentos bem marcantes, emocionantes, na verdade, esses em que 

conhecemos os usos que esses animais fazem da terra. No caso do joão-de-barro, enfatizamos 

a anatomia dessa ave como favorecedora da construção do ninho – o bico e as patas, 

particularmente. Como um dos alunos havia trazido alguns peixes “para estudarmos” 

(palavras dele...), e estávamos já imersos no elemento água, por conta das investigações sobre 

onde estão as águas da Escola, propus montarmos um aquário em nossa sala, recriando um 

ambiente análogo ao de uma lagoa para os peixes que esse rapaz traria. Adesão total, 

contemplação e cuidado diários é o que pude observar nos alunos, desde que os tais peixinhos 

vieram habitar nosso espaço! Alguns desses animais já morreram, de modo que, atualmente, 

estamos na fase de levantar hipóteses sobre as possíveis causas. Por fim, nas últimas semanas, 

investigamos a aranha-tecedeira e sua teia, o que realizamos por meio da observação direta 

de algumas dessas moradas, e estudamos a toca, os túneis e diques construídos por castores 

que habitam o norte da América. 

No terceiro eixo estabelecido para o semestre e diretamente ligado ao trabalho com a 

equipe de arquitetos, o primeiro ano explorou os espaços da Escola, por meio de expedições 

recheadas de histórias e pela apreciação de fotografias antigas. Em ambos os casos, procurei 

contar-lhes como o espaço da Ágora, desde sua criação pela Terê, foi sendo construindo e 

transformado pelas pessoas, num movimento essencialmente colaborativo e coletivo: desde 

o terreno apresentado por uma futura mãe de alunos, em 1985, passando pelos presentes 

deixados por turmas de nono ano, por brinquedos nascidos de projetos empreendidos por 

professores e alunos (a gangorra, o “brinquedão”, o pau-jacaré), pelas trilhas e picadas abertas 

pelos próprios estudantes. Nos detivemos, também, nas transformações advindas de 

intervenções arquitetônicas, a conversão de um pretendido vestiário em salas de aula, a 

edificação de novas classes, as diferentes versões da cozinha e do refeitório, usos da casinha, 

o plantio de árvores e plantas, entre outros. As crianças absorveram esses relatos com atenção 

e curiosidade e, num segundo momento, confeccionaram um mapa legendado de lugares que 

consideram importantes na Escola. Foi interessante observar o que levaram em conta na 

eleição desses espaços: lugares em que gostam de estar, lugares que valorizam pelo que 

aprendem e realizam neles, lugares simbólicos da Escola, tais como o portão (aberto), o 

espaço ágora, o refeitório, entre muitos outros. Por fim, registro que as expedições em torno 

da descoberta das águas da Escola (as visíveis, as escondidas; nascentes, riozinho; água que 

chega, água que vai embora...) foram momentos de extrema riqueza, seja por que revelaram 

o quanto estes pequenos já conhecem e dominam esse lugar, seja pelo que os especialistas 

que nos acompanharam – arquitetos e geógrafo, nos ensinaram. O texto coletivo que o 

primeiro ano produziu, após essas incursões e aulas (o qual vocês terão a oportunidade de 

conhecer), corrobora essa minha percepção. 
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No momento, o primeiro ano está se apropriando do processo de idealização do 

projeto de construção do espaço de experimentação. Noto que essa edificação ainda é um 

tanto quanto nebulosa para eles, que a imaginam ora como uma cabana, ora como uma sala 

de aula, ou, ainda, como uma espécie de casa da árvore assentada no chão... Estar com os 

mais velhos, e também com os arquitetos, vem lhes oferecendo, pouco a pouco, mais 

parâmetros e concretude. Vamos ver como se saem... Até aqui, estão de parabéns! 

Um breve olhar para a Matemática 

Devo escrever sobre a Matemática neste primeiro ano, pela relação interessada, 

investigativa e encantada que esses meninos e meninas têm com essa ciência. Desde as 

primeiras semanas de aulas, tenho proposto jogos e situações-problema que os coloquem em 

contato com os números, as contagens, as operações. Por meio desses recursos, as crianças 

foram convidadas a estimar quantidades (quantas sementes de um dado conjunto, quantas 

peças para cada criança, em situações de divisão, por exemplo), pensar em somas, subtrações, 

divisões, usando, para isso, estratégias de cálculo mental, apoiando-se em materiais concretos 

e em desenhos. Por sorte, já recebemos algumas doações de sementes de olho-de-cabra e 

pau-brasil, moedas correntes nas brincadeiras da Ágora, de modo que precisamos quantificá-

las e calcular quantas de cada tipo cada aluno da turma deveria receber. Uma das doações, 

inclusive, envolveu um número grande e um verdadeiro tesouro – eram cento e vinte minis 

olhos-de-cabra! Assim, já exploramos contagens um a um, dois a dois e em agrupamentos de 

cinco e dez, buscando algo importante no trato com os números, a agilidade. Os jogos, por 

sua vez, proporcionaram o recurso a estratégias para obter mais pontos, a comparação entre 

quantidades (qual o maior, qual o menor; quanto a mais que, por exemplo), a soma de faces 

de dados e a contagem final de pontos/valores. Em todos os casos, observei os alunos muito 

afiados, revelando os saberes que já possuem, ou, expandindo-os e aplicando-os à resolução 

dos problemas gerados pelas situações de jogo. Em muitas ocasiões, propus que 

compartilhassem entre si esses recursos, as estratégias empregadas, ou, que justificassem 

eventuais discordâncias, o que os levou a rever procedimentos, cuidar do controle tão 

necessário quando operamos com valores maiores que dez, ou, vinte, por exemplo. 

Aproveitamos a montagem do aquário para trabalhar com outra modalidade de medição: os 

litros. Antes de vertermos a água nele, perguntei ao grupo quanta água imaginavam que 

usaríamos; vários foram pegar réguas para fazer seus cálculos... Rapidamente, perceberam 

que a régua não ajudava a saber o que buscavam; outros, porém, mencionaram valores em 

litros e houve aqueles que pensaram em quantidades de garrafas (elas guardavam parte da 

água que colocaríamos no aquário.) Quando todos concordaram que poderíamos pensar em 

garrafas e litros, pedi que informassem suas estimativas. Uma aluna falou mil litros, ao que 

um dos rapazes logo rebateu: “Mil litros? Quer dizer que cinco aquários fazem uma caixa 

d’água da Escola, que tem cinco mil litros?!”. A partir dessa comparação, do aquário com a 

caixa d’água, que há pouco tinham explorado, as estimativas foram se ajustando: dez litros, 

dez garrafas, vinte litros, oito garrafas... De fato, alguns chegaram bem perto – acabamos por 

colocar nove litros de água no aquário. 
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Encerrando... 

Temos seguido por esse caminho, de exploração das situações que vivenciam no 

cotidiano, para aprender mais sobre a natureza, os números, as pessoas e suas criações, 

equilibrando, o mais possível, momentos em que pensamos apenas com as palavras e ideias, 

com outros, em que a elas acrescentamos o fazer. Nesse processo, vamos nos conhecendo, 

desvendando os jeitos de ser de cada um, convergindo interesses e habilidades para essa 

grande construção coletiva que é o conhecimento em suas múltiplas facetas. Tem sido um 

enorme prazer trabalhar dessa forma com esses alunos! 

Deixo para vocês, aqui, a lista de metas que o grupo elaborou para os meses de abril, 

maio e junho. Destaco que o conteúdo de cada meta foi, integralmente, proposto por eles; 

meu papel foi ajudá-los a ajustar algumas delas, ou, propor formas de escrevê-las com maior 

clareza. São expectativas altas, como vocês poderão notar! 

 

METAS DO PRIMEIRO ANO PARA ABRIL, MAIO E JUNHO 

• OS MENINOS PRECISAM APRENDER A FAZER XIXI COMO SE DEVE. 

• FALAR MAIS BAIXO, SEM GRITAR. 

• LEVANTAR A MÃO E ESPERAR A VEZ PARA FALAR. 

• PRESTAR MUITA ATENÇÃO AO QUE TODOS OS PROFESSORES E OS COLEGAS FALAM, 

EXPLICAM, COMENTAM. 

• CADA DIA, A GENTE TEM QUE MELHORAR UM POUQUINHO O DESENHO. 

• NÃO FICAR BRAVO POR NADA. TER CALMA E CONVERSAR. 

• PINTAR MELHOR OS DESENHOS, DENTRO DAS FIGURAS. 

• NAS RODAS, FICAR COM O CORPO SENTADO (BUMBUM NO CHÃO) E CALMO, NÃO 

BRINCAR OU PAPEAR COM O AMIGO DO LADO. 

• NÃO INTERROMPER A HISTÓRIA COM OUTROS ASSUNTOS NEM FICAR NA FRENTE 

DOS OUTROS. 

• APRENDER A MATEMÁTICA E TAMBÉM AS OUTRAS COISAS, MESMO QUE NÃO 

GOSTE TANTO. 

• NÃO OBRIGAR OS AMIGOS A FAZER O QUE NÃO GOSTAM, POR EXEMPLO, JOGAR 

FUTEBOL. 

• APRENDER A CONTAR ATÉ 500. 

• APRENDER A ESCREVER OS NÚMEROS ATÉ 100. 

• APRENDER TODAS AS LETRAS DO ALFABETO, OS NOMES DOS AMIGOS, DOS 

PROFESSORES E A ESCRITA DE PALAVRAS PREFERIDAS. 

PRIMEIRO ANO, 09 DE ABRIL DE 2019. 

 

Um abraço, 

Beta 
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Relatório do Trabalho do Segundo Ano 

“Tudo que a gente faz começa na imaginação. Imaginar é ver na cabeça uma 

coisa que ainda não existe” 

Rubem Aves 

O grupo 

Os alunos que compõem o grupo do segundo ano caracterizaram-se, desde o primeiro 

dia de aula, como crianças bastante curiosas e interessadas em conhecer e aprender. Certo 

dia, enquanto uma turma finalizava uma tarefa, estava mostrando a alguns um livro sobre 

moradias e notei que foram, todos, achegando-se para ouvir de modo que uma roda foi se 

formando, espontaneamente, em torno de mim, para perguntar, comentar, dividir 

experiências e elaborar questionamentos sobre o que viam e ouviam! Claramente, por serem 

alunos pequenos, que precisam desenvolver a postura enquanto estudantes, há momentos de 

ruidosos, causados por conversas mais animadas acerca de assuntos diferentes dos que estão 

em pauta, alunos transitando a todo momento, além de certos comportamentos mais 

voluntariosos, como, por exemplo, negar-se a uma correção ou, diante de uma intervenção, 

responder “esse é meu jeito”, posturas estas que causam  certo tumulto nas aulas. Outra 

questão importante e própria dessa série é que, nesta primeira etapa, os estudantes começam 

a lidar com uma série de mudanças em relação à gestão de uma gama maior de materiais e, 

ainda, com atividades que exigem deles uma maior disciplina intelectual, especialmente, para 

aumentar o tempo que dedicam a elas. 

Como meio de ajudá-los nessa transição, procuro manter uma rotina definida com 

momentos e aulas em dias fixos para que as crianças possam estar seguras e consigam situar-

se no tempo e no espaço. Nosso dia, começa com a organização dos materiais debaixo da 

carteira (que muitos alunos já fazem assim que chegam à sala, antes mesmo do início das 

aulas!); em seguida, há a leitura da lista de aulas e atividades escrita por mim na lousa, para, 

então, seguida, passarmos à preparação da lição de casa, uma outra mudança importante na 

vida das crianças, tendo em vista que no primeiro ano, elas realizam boa parte dessa tarefa 

aqui, na Escola. Para além dessa modificação, os aprendizes foram convidados, desde o 

primeiro dia, a escreverem sobre as aulas e vivências, fato que, mesmo causando certo 

estranhamento em alguns, foi rapidamente aceito e tem sido muito favorável ao processo de 

aquisição da escrita. 

Outra medida importante tem sido insistir para que terminem, refaçam, reconsiderem 

e acessem seus saberes diante das atividades, especialmente, aquelas que envolvem a 

alfabetização. Embora observe, ainda, certa contrariedade por parte de alguns alunos, 

também noto uma mudança positiva não só ao vê-los mais mobilizados para fazer do melhor 

jeito possível, como para estarem mais dispostos às intervenções realizadas ao longo das 

tarefas, ou, mesmo, posteriormente. 

Para finalizar as notícias sobre o grupo, é importante registrar que demorou bastante 

tempo para reunirmos todos os integrantes em função das constantes faltas, questão essa que 

prejudicou não só a convivência entre eles, num momento de reconfiguração da turma com 
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a nova série e professora, quanto a continuidade da dinâmica e trabalhos realizados em sala. 

Portanto, peço a você, pais, que levem em conta a seriedade do trabalho de seus filhos, 

evitando ausências, a não ser, claro, em casos indispensáveis. 

O processo de alfabetização 

O segundo ano marca a entrada da criança em um universo novo – o mundo letrado. 

O trabalho realizado na Ágora leva em consideração a criança como um ser ativo, agente e 

integral do processo de aquisição da escrita. Por isso, o cotidiano é pensado para oferecer 

aos aprendizes oportunidades de uso e reflexão sobre a escrita na maior parte dos momentos 

do dia. O registro da rotina na lousa, por exemplo, além de ser um ritual que proporciona 

às crianças organização e segurança, torna-se, nessa fase, um recurso didático interessante, já 

que tem como função comunicar através de palavras o que está planejado para aquele dia. 

Como algumas atividades são permanentes, os alunos vão reconhecendo a escrita delas e 

habituando-se a “ler” a lista de tarefas planejadas para cada encontro. Os nomes dos amigos 

são, também, importantes nesse processo, assim, o sorteio dos ajudantes do dia é o momento 

de explorar a escrita deles. Fazer forca, escrever letras em desordem para serem colocadas na 

sequência correta, ir retirando, letra por letra, o nome de um envelope, são alguns dos jogos 

presentes nesses momentos, que auxiliam os alunos a reconhecer os nomes dos amigos e, 

assim, ir construindo um repertório de palavras estáveis, do qual lançam mão quando são 

desafiados a escrever. 

Como esperado, as crianças chegam a essa etapa escolar em níveis diferentes de 

compreensão do código alfabético, por isso, é imprescindível observar e adequar o trabalho 

para atender a essa diversidade. Assim, a depender da necessidade observada houve o ajuste 

de desafios com atividades diferenciadas. O uso de letras móveis foi um aliado para tais 

momentos, já que de acordo com o conhecimento de cada aluno, era possível modificar a 

proposta, como escrever uma lista de nomes de pessoas, animais, ou brincadeiras para os que 

não tinham a base alfabética consolidada e a escrita de frases para aqueles que já escreviam 

convencionalmente. Tarefas pontuais, como preencher cruzadinhas e completar palavras com 

algumas letras já escritas, fizeram com que as crianças colocassem em jogo suas certezas sobre 

como se escreve corretamente e avançassem em suas hipóteses. Trabalhar em duplas foi, 

ainda, uma estratégia bastante utilizada. Em tais momentos, estimulei-as a trocarem 

informações sobre o que sabiam sobre a escrita, colaborando umas com as outras no avanço 

e compreensão de como se escreve. 

Como já abordado, as crianças foram convidadas a registrar, por escrito, sobre os 

momentos na Escola desde o primeiro dia de aula, e, como acreditamos que a alfabetização 

caminha lado a lado com o letramento, escrevo, diariamente, uma devolutiva para essa lição. 

Quando os estudantes a recebem, são orientados a tentar lê-la (alguns com mais, outros com 

menos ajuda) e responder aos questionamentos feitos pela professora. Como algumas 

crianças não dominam ainda a escrita convencional, aproveito tais momentos para ajudá-las 

a pensar sobre o código alfabético, a partir do que apresentam em seus textos espontâneos. 
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Outra atividade muitíssimo apreciada, e que realizamos pelo menos três vezes por 

semana, é a roda de história. Nas deste período nos dedicamos aos mitos gregos. O principal 

objetivo é criar uma relação especial com a leitura, fazer com que as crianças desenvolvam a 

capacidade de escuta, de envolvimento e apreço pela literatura, além de ampliar o repertório 

pessoal dentro desse universo, da literatura, o que é fundamental para a formação de um 

bom leitor. Em alguns desses momentos, aproveito para ler, ainda, diferentes tipos de texto, 

como os informativos ou jornalísticos, por exemplo. Dessa maneira, as crianças reafirmam a 

ideia de que há diferentes gêneros textuais e que cada um tem uma função, a qual provoca, 

em nós, um tipo particular de interação e emoção. Dentro do eixo leitura, outra atividade 

importante de nosso cotidiano são as rodas semanais de biblioteca. Nelas, os alunos, além de 

retirarem um exemplar, e de ter a oportunidade de comentar sobre tal leitura e recomendá-

la aos colegas, dispõem de um período reservado para ler em sala de aula. Iniciado com vinte 

minutos, a ideia é ampliar esse tempo na medida que as crianças ficarem mais hábeis na 

decodificação das palavras e fluentes na compreensão das histórias. Além disso, essas duas 

tarefas possibilitaram a estreia do caderno de memória do leitor. Nele, registram o percurso 

feito ao longo do tempo, seja com atividades sugeridas pela professora para os menores, seja 

de maneira espontânea, já em séries mais avançadas. 

Essas são algumas intervenções que fazem parte da rotina diária do segundo ano e que, 

aos poucos, vêm surtindo um grande efeito na percepção das crianças sobre a escrita. Devo, 

ainda, acrescentar que todos já evoluíram bastante, avançando em suas suposições, desde o 

início do ano. 

A Construção Coletiva do Espaço: Habitar e Pertencer. 

O tema do projeto do ano entrou no cotidiano do grupo através das áreas de História 

e Ciências, com o estudo sobre moradias e água, respectivamente. 

A partir de três obras: “O Relógio do Tempo”, “Crianças como Você” e “Vamos 

Construir uma Casa”, exploramos o universo das moradias no Brasil e em outras partes do 

mundo para observar a variação dessas construções, os motivos que levam a ela, bem como 

a evolução dos tipos de habitação ao longo do tempo. 

Fizemos uma primeira atividade de sensibilização com palavras que se associassem à 

ideia de construção que ficaram em nosso mural, tornando-se, inclusive, fonte de consulta 

para a escrita dos alunos. Em seguida, a partir da pergunta, “Qual a primeira casa do mundo?” 

houve discussões sobre cavernas e como os humanos inspiraram -se nelas para construir suas 

primeiras casas quando se tornaram sedentários. 

Discutimos ainda, sobre a construção das pirâmides, no Egito, e a enorme demanda 

de mão de obra requerida para transportar e talhar as pedras. Outra questão que serviu de 

investigação nessa etapa, a partir da pergunta de um aluno, foi como uma edificação que, 

segundo suas palavras, “começa sendo levantada quadrada pode terminar pontuda?” Os 

estudantes fizeram alguns experimentos com diferentes materiais. Como, nessa fase, toda e 

qualquer oportunidade é explorada para a aquisição do código alfabético, cada aluno foi 

orientado a produzir registros escritos sobre essas descobertas. 
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Outro eixo que exploramos, que esteve totalmente integrado a esse trabalho, foi o 

estudo em comemoração ao aniversário da Escola. Durante esse período, consultamos fotos 

antigas para verificar como era o espaço quando, em 1984, Terê veio visitá-lo pela primeira 

vez. Quais construções existiam, como eram e como se transformaram ao longo dos anos e 

por quais motivos foram alguns dos questionamentos da professora. Vejam abaixo, o texto 

coletivo elaborado pela turma ao final dessas aulas: 

 

Mudanças no espaço da Ágora 

• Antes da gente estudar na Ágora tinha um buraco na frente das salas de baixo, onde, hoje, 

tem o jardim. 

• O refeitório foi construído em 2005. Antes, os alunos comiam na mesa das salas dos 

professores. 

• Não havia as salas de cima, perto da quadrinha, era um espaço vazio.  

• As salas, em cima da fábrica de terra, foram erguidas em 2003 e 2004  

 

Na área de Ciências, nosso objeto de estudo foi a água. Através de experimentações 

para descobrir a quantidade de água doce e salgada no mundo, a atração proporcionada 

pelos elétrons em sua composição,  o porquê de alguns objetos afundarem e outros, não, os 

educandos puderam formular hipóteses, combinando observação, experimentação, coleta de 

informações, dados e produção de registros próprios, numa aproximação ao método 

científico; além disso, entraram em contato inicial com conteúdos importantes como: 

solubilidade, densidade e  flutuação entre tantos outros. 

Paralelamente aos experimentos, houve o trabalho realizado, em conjunto, com os 

arquitetos, para procurar água explorando a área da Escola. Nessas oportunidades, puderam 

acompanhar, nos grupos de nono ano, expedições nas quais foram ao riozinho e, em outra 

ocasião, procurar por nascentes no terreno da Ágora. Na volta, listamos os aprendizados, 

como estes que compartilho com vocês: 

 

“Em São Paulo, tem muitos rios que foram enterrados para fazer ruas, casas e prédios e quando 

chove muito eles acabam voltando para onde estavam antes.” 

“Os rios só são sujos porque pessoas jogam lixo nas ruas e neles.” 

“Os rios tentam fugir do mar fazendo curvas”. 

“A nossa Escola não alaga porque tem muita terra para sugar a água e o terreno é inclinado.” 

“Uma parte dos rios de São Paulo vai para o Tietê, outra parte para o Pinheiros e todos 

acabam no mar.” 

“A bússola tem norte, sul, leste e Oeste e serve para saber onde ir e não se perder na mata.” 

 

Tal projeto reverberou, ainda, em questões mais formadoras, para além de estudos e 

conteúdos. Ao longo das atividades coletivas, como as expedições já citadas, observei alunos 

com o olhar mais aguçado para a paisagem e mudanças observadas nas caminhadas. Além 
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disso, tais práticas foram importantes para exercitar a convivência e o olhar para o outro, 

traduzidos em conversas olho no olho, contação de “causos” e histórias, ajudas 

(acompanhadas de muitas risadas) quando o outro escorregava na trilha. Essas oportunidades 

fortaleceram o elo entre crianças de diferentes idades e delas com os diversos professores, 

todos mobilizados e unidos em prol da construção do espaço de experimentação chamado 

por muitos de “laboratório”, que será a base da construção futura e será utilizado como local 

para se colocar a “mão na massa”. Não há dúvida que esses meses foram profícuos para 

refletir o espaço como forma de conviver e pertencer, tendo sempre, assim, para onde voltar. 

Esse foi o recorte deste primeiro trimestre, no qual o grupo do segundo ano obteve 

muitos avanços do ponto de vista do conhecimento e enquanto pessoas em formação. 

Um abraço, 

Vanessa 

Relatório do Trabalho do Terceiro Ano 

 

Notícias sobre a dinâmica do grupo  

Os alunos do terceiro ano chegaram à nova série abertos às novidades e descobertas. 

Prontamente, observei tratar-se de um grupo que está, no geral, alinhado em relação ao 

domínio de procedimentos, atitudes e saberes. Revelaram-se habilidosos para compreender 

explicações e comandas, caprichosos na realização das tarefas, além de atuantes nas diversas 

situações coletivas e animados com as atividades. Ainda que entre os alunos haja 

particularidades no que se refere à prontidão para o trabalho, nível de compreensão daquilo 

que é pedido, tempo de aprendizagem e adequação em classe, as iniciativas reguladoras de 

que lancei uso, tanto educativas, quanto pedagógicas, estão funcionando e esses alunos estão 

em pleno processo de reposicionar suas condutas. Outra característica marcante (e, também 

agradável) da turma é que adoram conversar, contar “causos”, sempre com bom humor. 

Bem no início do ano, revelavam-se falantes a ponto de desorganizarem-se como 

grupo, sem que percebessem; também, alguns apresentavam certa resistência para aceitar 

orientações, ocupados em emitir as próprias opiniões ou necessidades conforme desejassem, 

às vezes, desconsiderando os outros, inclusive a professora. Nesses casos específicos, foi 

preciso investir esforços nos procedimentos de trabalho, recorrer a uma voz firme que 

orientasse e fizesse valer combinados e regras, a fim de potencializar a dinâmica de 

aprendizados e fazeres da turma.  

Estratégias de organização do grupo foram amplamente utilizadas neste período. As 

primeiras semanas foram cruciais para firmarmos diretrizes e acordos de trabalho. 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 alcance dos olhos de todos. Em um segundo momento, 

cada aluno selecionou duas dessas regras como metas pessoais, as quais foram afixadas nas 

mesas, com o intuito de que pudessem retomá-las constantemente, ficando vigilantes em 
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relação a elas. Nessa ocasião, lugares fixos foram escolhidos por mim. Foi interessante notar 

como esperaram esse evento animados (eu já havia anunciado que isso aconteceria), 

perguntando, com frequência: “Quando vamos ter nossos lugares fixos, Carol?”. Além disso, 

cotidianamente, contamos com alguns rituais organizadores do trabalho, tais como o “sorteio 

dos ajudantes”, primeira atividade do dia, que exige boa coordenação de todos: o sorteio 

fica a cargo dos alunos que vão dando dicas ou chamando os colegas para fazerem perguntas, 

enquanto eu escrevo a rotina na lousa. Em seguida, temos: “Caderno aberto na lição”, que é 

um momento interessante, mais do que um controle de quem fez ou não a lição: vou 

passando em cada uma das mesas, conversando individualmente, dando sugestões, 

chamando a atenção para certas questões, ouvindo o que têm a dizer. Outro ritual de que as 

crianças gostam é quando anuncio: “Kit básico sobre a mesa”, e já sabem que farão uma 

proposta escrita. É possível dizer que, conforme esses alunos apropriavam-se do 

funcionamento da rotina, mostravam-se cada vez mais seguros na nova série, satisfeitos com 

as vivências e com os aprendizados, bem como receptivos em relação aos conteúdos. 

Ao longo desses primeiros meses, as relações vieram se construindo, transformando-se 

e fortalecendo-se. Nesse processo de adaptações/aquisições, o vínculo entre nós estreitou-se 

conforme os conteúdos avançaram e as normas de convívio e de trabalho foram reforçadas: 

para esses alunos, quanto maior a percepção de que estão aprendendo e de que há gerência 

na dinâmica do grupo, melhor. A turma tem avançado em seus saberes nas diferentes áreas, 

nas atitudes e procedimentos formadores do ofício de estudante, bem como nas condutas 

para a boa convivência. Chegando ao final do trimestre, estou certa de que o ano resultará 

produtivo.  

Projeto anual 

INVESTIGAÇÃO – EXPERIMENTAÇÃO – CRIATIVIDADE – OBSERVAÇÃO – 

REVISÃO –  PLANEJAMENTO – COMPARAÇÃO 

 

O tema encantou as crianças do terceiro ano, um grupo “mão na massa”. 

Especialmente, a perspectiva de fazerem muitas construções! A atividade mais potente 

realizada até agora foi a de estudo de formas e propriedades de construções contemporâneas, 

nada convencionais. O trabalho está sendo realizado em etapas, as quais revelaram-se como 

verdadeiras situações de descobertas e desafios. Inclusive, já criaram um vínculo afetivo com 

as construções em questão, dando nomes para algumas delas conforme analogias que 

estabeleceram, por exemplo, “papel higiênico” e “hipopótamo”. 

“Hoje, o terceiro ano viu algumas fotos de construções bem loucas. Um lugar de rezar 

que parece um rolo de papel higiênico, que é lindo. Ou, mesmo, o templo de lótus (ai, meu 

deus, que lindeza de templo!). O mais estranho é um condomínio de prédios que tem quatro 

quadras gigantes, oito piscinas e os prédios são muito estranhos. Mas, para mim, o mais feio 

foi um prédio de trabalho super estranho e, o último, uma casa de shows que parece de 

alumínio.” (Relato de uma aluna do terceiro ano, depois da primeira apreciação das imagens) 



15 
 

 
 

Etapa1. A proposta era estudar cinco imagens, em esquema de rodízio: observá-las e 

produzir esboços de cada uma delas, em papel sulfite, experimentando seus traços e formas. 

Nesse momento, surgiram algumas questões: aqueles alunos que quiseram detalhar o registro, 

a fim de aproximar as próprias produções do modelo real, tiveram o tempo como barreira e 

não conseguiram terminá-las; houve os que não sabiam nem por onde começar, revelando 

certa apreensão, dizendo não gostar daquela construção. Quem lidou com maior liberdade, 

deixando fluírem movimentos, seguindo a proposta de experimentação, acompanhou a 

atividade de forma mais proveitosa, ainda que a tenham vivido como um desafio, achando-

na difícil. Um aluno, por exemplo, aflito, não conseguia começar. Orientei que 

experimentasse movimentos livres, sem preocupação em fazer igual ao que via. Orientei-o a 

escolher apenas uma parte da imagem e testar a forma. Ele pegou o lápis, meio contrariado, 

e desenhou uma ondulação um tanto displicente, perguntando-me num tom desafiador: 

“Assim?”. Quando respondi que sim, ele ficou surpreso e passou a repetir aquele traçado em 

seu papel. Algum tempo depois, passando pela mesa dele novamente, percebi que já havia 

mudanças em seu desenho, os traços estavam intencionalmente mais controlados.  

Etapa2. Nessa aula, observaram, coletivamente, as mesmas imagens, com o objetivo 

de destacar as formas que as compunham. Fiquei surpresa com os comentários interessantes! 

Mencionaram a relação entre o topo e a base, notaram encaixes entre as formas, 

relacionaram-nas a formas conhecidas: círculo, quadrado, pirâmide.  

Etapa3. Hora de escolher uma construção para montar! O grupo teve a tarefa de listar 

os materiais que julgavam necessários. Ao ler as listas, observei que seria interessante fazerem 

uma revisão, pois, as crianças haviam sido bastante literais nas escolhas, elegendo materiais 

complexos, como vidro, alumínio e o próprio papel higiênico. Então, coletivamente, numa 

atividade de muita parceria, deram sugestões uns para os outros. Por exemplo, para fazer 

uma base alguns pensaram no miolo do rolo de papel higiênico, mas, outros alertaram para 

a fragilidade desse material, que poderia não aguentar o que viria em cima. 

Etapa4. Depois de algum tempo de espera, até que a turma acumulasse uma 

quantidade de material suficiente, chegou o dia de colocar a mão na massa, de realmente 

iniciar a montagem das construções, e os alunos não viam a hora, estavam animados! A sala 

de aula foi organizada: mesas afastadas e encostadas nas paredes abriram espaço para que 

cada um ocupasse um canto, materiais dispostos no estilo “oficina”. Começaram, frenéticos, 

escolhendo o que usariam. Cada um sabia o que queria, pois já haviam feito um planejamento 

em forma de desenho com legendas. Muitas ideias orbitavam suas cabeças, as quais, no papel, 

apresentavam-se simples. Assim como na etapa de desenho, parte dos alunos atuou 

livremente, inclusive, deixando de considerar características da construção escolhida; outra 

parte se ateve ao modelo, primando pela minúcia, numa tentativa de garantir fidelidade às 

formas e aos encaixes. Foi uma série de tentativas, erros, modificações dos planos, pedidos 

de ajuda. De modo geral, o maior desafio enfrentado por eles foi de manter as proporções 

e considerar as posições das partes constituintes. Como é difícil esse momento de executar 

ideias, na prática! 
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Etapa5. Diário de construção – primeiro dia: Nessa atividade, relataram desafios, 

facilidades e observações a respeito do próprio trabalho, na atividade anterior. 

Etapa6. Receberam a visita dos arquitetos Fefa, Luís e Bruno, na classe! Quanta 

empolgação! As crianças haviam preparado uma série de perguntas sobre construções, em 

geral, mas, o maior objetivo deles era compartilhar com os arquitetos suas obras e pedir 

orientações de como aprimorá-las. Foi um momento muito rico o qual acompanharam 

atentamente, sendo comunicativos e participativos; ademais aprenderam uma porção de 

coisas nessa parceria. Os arquitetos entraram na brincadeira e ajudaram a batizar as outras 

construções, ainda chamadas pelos seus nomes comuns: o condomínio de prédios virou “Bis” 

e o templo de Lótus, “espremedor de laranja”.  

Etapa7. Depois de, coletivamente, relembrarem as sugestões dos arquitetos para cada 

construção, as crianças retomaram suas montagens a fim de realizar uma revisão. Alguns 

decidiram desmontá-las completamente e recomeçá-las; outros, consideraram que estavam 

no caminho certo e nele prosseguiram; outros, ainda, fizeram adaptações ao que já tinham. 

Nessa ocasião, estavam muito mais seguros e curiosos para saber se as novas ideias iriam 

funcionar. Muito trabalho, muitas tentativas, cada qual com seu próprio desafio: manter a 

obra em pé, conectar partes, encontrar materiais adequados, fazer encaixes complicados etc. 

Nesse processo, as construções foram ficando cada vez mais com a “cara” das originais! 

Etapa8. Diário de construção – segundo dia: os alunos fizeram uma avaliação escrita 

do trabalho pós conversa com arquitetos, devendo considerar as dicas que receberam, as 

dificuldades enfrentadas, bem como as soluções encontradas para resolvê-las, se houve 

mudança no percurso, entre outras.  

As obras ainda não estão finalizadas, porém, encontram-se bastante avançadas. O 

grupo seguirá nesse estudo até o final do semestre. 

Ainda, neste trimestre, por ocasião do aniversário da Escola, o grupo ganhou a tarefa 

de trabalhar com as brincadeiras feitas na Ágora, ao longo do tempo, com o objetivo de 

verificar mudanças e permanências em relação a elas. A turma analisou mapas feitos por ex-

alunos de diferentes épocas, elaborou um mapa das brincadeiras atuais da Ágora e, por fim, 

compararam todos eles. Além de refletir sobre o significado das palavras MUDANÇA e 

PERMANÊNCIA, pensaram no tempo e no espaço a partir do histórico das brincadeiras 

pesquisadas. Perceberam que a forma como o espaço se organiza pode determinar a ação 

das pessoas que o ocupam, por exemplo, em uma determinada época, algumas brincadeiras 

que havia não têm mais como existir pela ausência, ou, existência, de certos 

espaços/construções e vice-versa. Descobriram que há muito mais mudanças do que 

permanências, inclusive. Foi um processo de trabalho muito prazeroso, repleto de 

descobertas, que revelou quanto esses alunos são apropriados do ambiente escolar em toda 

a sua dimensão. 

Língua Portuguesa 

ESCREVER PARA REGISTRAR, PARA CONSULTAR, PARA APRENDER, PARA 

REFLETIR, PARA ELABORAR, PARA CONTAR... 
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Neste relatório, destacarei a escrita. Lembremos que essas crianças são escritores 

recentes, alfabetizaram-se há menos de um ano e já fizeram tantas conquistas! Nesse caminho, 

cada um deles avançará tanto quanto haja dedicação, esforço, reconhecimento da 

importância da escrita, bem como aceitação das orientações a eles oferecidas. 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: registro de descobertas nas 

diferentes áreas, relatos das atividades diárias, histórias, respostas a perguntas, opiniões! Neste 

trimestre, o foco principal dessa modalidade foi o trabalho com o relatório diário, produção 

potente para abordar diversos aspectos da língua, bem como aprimorar o uso da mesma. O 

investimento foi constante, de modo que a maioria dos alunos já mostrou avanços em relação 

ao início do ano. Esses textos foram utilizados semanalmente como ponto de partida e 

abordaram, especialmente, duas questões: refinar o desenvolvimento discursivo, bem como 

o emprego ortográfico. Além de um trabalho em classe (em dupla e coletivo), também foram 

feitas constantes intervenções individualizadas, por meio de correções, nas quais eu apontei 

erros na grafia das palavras, bem como trechos que necessitavam de maiores explicações, 

especialmente, por meio de perguntas. A tarefa do aluno? Realizar as correções e responder 

às perguntas. 

Aprimoramento do discurso 

Neste eixo, participaram de algumas situações em que apreciaram textos de alguns 

alunos, observando, sobretudo, como desenvolviam essa narrativa: com maior ou menor 

quantidade de informações, complementando-as, ou, não, com explicações, inserindo, ou, 

não, as próprias opiniões. Também, semanalmente, fizeram troca de cadernos para que um 

corrigisse a lição do outro, atividade sempre muito apreciada por eles. Além disso, 

elaboraram um roteiro de perguntas a fim de auxiliá-los no ato da elaboração dos próprios 

textos, composto pelos questionamentos redigidos por mim em seus cadernos. Avalio que as 

situações propostas favoreceram as produções subsequentes. De modo geral, esses alunos 

mostraram-se satisfeitos, em grande parte das atividades, especialmente, na troca de caderno 

e na listagem de perguntas. Penso que sentiram-se amparados por esse material, bem como 

confiando serem capazes de avançar nesse conteúdo.  Ainda assim, explicar fatos de forma 

minuciosa (como a atividade foi desenvolvida) continua sendo um desafio para boa parte 

deles. Além disso, registrar o próprio trabalho, inserindo opiniões com justificativas, 

observações pessoais sobre as diferentes situações, bem como comentários acerca das 

aprendizagens e obstáculos enfrentados, por exemplo, são metas a serem alcançadas. 

Portanto, continuaremos investindo, constantemente, a fim de que aprimorem tais 

habilidades.  

Ortografia 

Aproveitei esse tema para aproximar os alunos do universo dos procedimentos de 

estudo. A partir de uma proposta de listagem de palavras de uso frequente constantemente 

erradas, extraídas por eles, dos próprios textos, seguiu-se uma série de atividades. Em primeiro 

lugar, a intenção foi elevar o conhecimento ortográfico a um status de importância, criando 
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contextos e situações significativas, por exemplo, contando “historinhas” a respeito da 

ortografia, ou, usando as produções deles próprios como ponto de partida.  No ato da 

listagem, atuaram ativamente, pois, foi pedido que as buscassem em seus cadernos, 

compartilhassem com o grupo as palavras escolhidas, identificando o tipo de erro. A etapa 

do estudo propriamente dito baseia-se em repetir para aprender, mas, uma repetição 

diligente: estudar em casa e fazer ditado de palavras e frases na Escola (é diferente redigir a 

palavra isolada e ela mesma no contexto de uma frase. Nesse segundo caso, costuma haver 

mais erros). A proposta é exercitar a escrita dessas palavras para que passem da memória de 

curto prazo para a de longo prazo. Por enquanto, o resultado principal dessas atividades é 

que os alunos estão perguntando mais sobre ortografia, destacando quando aparece uma 

palavra do tipo das estudadas, e, alguns, escrevendo-as com mais correção. 

Finalizando, considero que o grupo evoluiu ao longo desses meses iniciais de trabalho, 

adaptou-se à nova série e obteve bom desempenho em todas as aulas. Vem sendo um prazer 

conviver com essa turma, conhecê-los melhor e atuar junto a cada um deles. Encerro, 

desejando a continuidade de um bom ano a todos! 

Um abraço,  

Carol 

Relatório do Trabalho do Quarto Ano 

 

Primeiras notícias  

Os primeiros meses do quarto ano foram marcados por situações de aproximação, 

reconhecimento de procedimentos já assimilados e apresentação de novas metas e 

expectativas.  

No primeiro dia, a chegada dos alunos e dos professores, os primeiros cumprimentos e 

a apreensão em relação às novidades do ano. Logo, alguns aproximaram-se, teceram 

comentários e seguiram para a primeira aula. Foi um início bem tranquilo. 

A chegada à nova série trouxe alguns desafios específicos: uma rotina diferenciada, uma 

matéria com professor especialista (Ciências) e a expectativa de colocar-se como aluno mais 

crescido, já capaz de atuar com maior consciência e controle, tanto nas situações de estudo, 

como nas de convivência.  

A cada ano, é importante que os estudantes construam, junto a seus professores, 

vínculos de confiança, mediados, principalmente, pelo trabalho, pelo conhecimento. Nesse 

sentido, constato que, diante das novas propostas de aula, a maioria dos alunos mostrou-se 

bem disposta e, aos poucos, vêm se descobrindo como estudantes capazes de exercer um 

papel diferenciado, vinculando-se aos novos conteúdos e buscando uma atuação 

progressivamente mais competente intelectualmente. 

Neste primeiro período, apresentei à turma atividades em que a troca de informações, 

procedimentos, estratégias e saberes relacionados aos conteúdos de cada área tivessem 

destaque em nossas aulas. Através delas, fui intervindo como alguém que sugere caminhos, 

orienta o labor, apresenta ou compartilha soluções e incentiva o trabalho individual. 
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Tenho proposto situações que exigem envolvimento com a própria aprendizagem, 

tarefa desafiadora para alguns; afinal, comprometer-se com o aprendizado requer disciplina 

e empenho, atitudes exigentes para algumas crianças. Abrir mão de procedimentos 

conhecidos e confiar nas indicações da nova professora nem sempre é fácil! 

Neste início de curso, percebi dois pontos que serão foco de observação e intervenção 

ao longo do ano: desenvolver prontidão para iniciar com independência a tarefa, antes de 

solicitar ajuda, além da capacidade de esperar o professor finalizar o atendimento a um colega 

para esclarecer dúvidas. 

Gostaria de destacar a disponibilidade do grupo para ouvir os parceiros com atenção e 

paciência, controlando a atuação durante as aulas, e a atitude tolerante frente às diferenças, 

favorecendo o ambiente de estudo, bem como o direito de todos à dúvida e à fala. 

Projeto anual 

O entusiasmo com o tema “A construção coletiva do espaço: habitar e pertencer” foi 

manifestado desde as primeiras conversas a esse respeito. Os alunos mostraram-se interessados 

e satisfeitos em participar ativamente do processo inicial de uma obra na Escola. Esse projeto 

tem sido desenvolvido através de dois eixos: atividades coletivas (em grupos de nono ano), 

junto à equipe de profissionais, relacionadas à obra em si, e propostas específicas com o grupo 

do quarto ano. 

Os momentos destinados a todos os alunos, acompanhados pelos arquitetos, foram 

voltados ao reconhecimento do espaço coletivo, passeio para localizar a presença de água 

nos arredores da Escola e na identificação do local mais adequado para a obra, considerando 

os aspectos necessários para isso (topografia, localização, impacto ambiental e custos). 

Durante as propostas, a troca de informações a respeito do que estava sendo observado 

e analisado pelo grupo, composto de adultos e crianças de todas as séries, foi o destaque. Os 

comentários, durante os passeios, foram variados e muitas comparações foram estabelecidas, 

tanto observações mais subjetivas (expressão de sentimentos e impressões relacionadas ao 

ambiente), quanto os mais técnicos (voltados à realização de uma ideia objetivamente).  

Com o grupo do quarto ano, iniciamos nossos encontros sobre o tema retomando o 

trabalho desenvolvido nas aulas de convivência do ano passado, voltado à coletividade. Com 

o objetivo de aguçar o olhar dos alunos para o espaço no qual estão inseridos e de levá-los 

a refletir sobre o uso desse espaço coletivo, propus atividades relacionadas ao sentido de 

algumas palavras, como: convivência no espaço, habitar, pertencer e construir. Em seguida, 

cada um escolheu seu lugar “afetivo” da Escola, no qual gosta de ficar/brincar. Para esse local, 

deveria imaginar uma intervenção/mudança. Essa proposta será desenvolvida nos meses de 

abril e maio. A ideia é que os alunos desenvolvam o planejamento, antecipando o passo a 

passo e confeccionem uma miniatura da ideia, um modelo próximo a uma maquete.  

Em outro momento, os alunos foram convidados a refletir sobre os aspectos que devem 

ser considerados para uma modificação/construção num espaço coletivo. Essa discussão foi 

bem interessante. Compartilho com vocês algumas das ideias apresentadas: 

“Devemos considerar o tamanho do espaço e do que vou fazer.” 
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“É importante saber o que as pessoas que usarão o espaço gostam de fazer.” 

“Tem que considerar a necessidade, se as pessoas precisam do que eu vou fazer.” 

“Tenho que pensar se as pessoas gostarão da ideia.” 

“Pensar se o que eu quero fazer atrapalharia alguém.” 

“Tenho que considerar o custo do que quero fazer.” 

“Devo verificar a segurança.” 

 

Enfim, reconhecer o espaço, vivenciá-lo com uma nova perspectiva, pensar nas suas 

particularidades, receber informações específicas dos especialistas em construção e aproximar-

se das pessoas que fazem parte desse contexto tem sido inspirador e ampliado a ideia de 

pertencimento. Percebo os alunos atentos e envolvidos com o fazer coletivo. 

“Primeiro conhecer o bosque, 

as noites estreladas e os rios serpenteantes  

antes que as plantações alinhadas, os canais de irrigação e os letreiros luminosos 

para que a expressão surja como linguagem sem idioma.” – Julia Sabó e Santiago Barbuy 

 

Como parte do trabalho com o espaço, nos dias próximos ao aniversário da Escola, os 

alunos realizaram uma atividade de observação das mudanças no terreno, partindo de 

fotografias do início da história da Ágora e de uma conversa com a Leo, professora que 

iniciou este projeto educacional juntamente com a Terê, compartilhando suas impressões e 

vivências quanto à relação dos alunos com o ambiente.  

 Com foco na natureza da Escola, observaram os mesmos espaços fotografados em 1985 

e registraram as transformações percebidas, a partir do próprio ponto de vista, posicionando-

se no mesmo lugar de onde a fotografia antiga foi tirada. Essa imagem inicial foi sobreposta 

com acetato, no qual os alunos traçaram as modificações identificadas por eles. Em seguida, 

fotografaram as paisagens representadas, mostrando como é a Escola hoje em dia. Durante a 

socialização das observações feitas, concluíram, entre outros, que as árvores do terreno da 

Ágora cresceram muito, ao passo que, nos arredores, a vegetação diminuiu e a presença das 

construções se expandiu. 

Leitura de texto 

Neste início de ano, tenho destinado muitos encontros ao trabalho com texto. No início 

do dia, frequentemente, leio mitos de diferentes culturas para a classe. Essa leitura tem como 

objetivo ampliar o conhecimento do gênero e apresentar histórias nascidas na cultura de 

diversos povos, alimentando a imaginação dos ouvintes.  Durante a contação das histórias, 

os alunos têm se mostrado muito atentos, tecendo comentários os mais variados, analisando 

as “verdades” narradas e buscando uma validação dos fatos explicados. Nesses momentos, 

tenho procurado ser imparcial, para que cada um preserve a própria interpretação da 

narrativa.  

Outro momento de leitura regular acontece às sextas-feiras. Nesse encontro, os alunos 

escolhem livros da biblioteca para ler individualmente. O propósito é conhecer e apropriar-
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se de histórias e gêneros da própria preferência. Para essa atividade, cada aluno deve sentir-

se à vontade para seguir seu percurso como leitor, assim, vale: selecionar alguns exemplares 

para comparar e escolher; começar e desistir; ler e não comentar; trocar de livro se não estiver 

gostando; reler o mesmo livro; ler em voz alta um trecho de que gostou, entre outros 

procedimentos. O importante é manter-se em contato com os textos literários. Às vezes, será 

solicitado a compartilhar algo sobre a obra lida: ilustrar, apresentar um personagem, destacar 

um trecho que o agradou, comunicar o assunto tratado na história, divulgar títulos já lidos, 

ler para um colega etc. Avalio que esses encontros são bem aproveitados pela grande maioria 

do grupo. Alguns alunos precisaram de intervenção na escolha de obras mais exigentes para 

este momento escolar em que se encontram. 

Nas aulas de Matemática, temos trabalhado a leitura de enunciados mais complexos e 

de problemas. Normalmente, os alunos realizam o procedimento em voz alta, registramos 

na lousa as informações apresentadas e a questão a ser solucionada. A partir disso, cada um 

é estimulado a desenvolver sua própria estratégia e verificar a solução encontrada, avaliando 

se ela condiz com a questão colocada. Em seguida, comparamos os resultados obtidos e 

validamos as variadas estratégias possíveis à mesma situação.  No registro, temos investido 

no uso da linguagem matemática para comunicar o percurso da resolução.  

O trabalho com texto informativo também é frequente nas aulas de História e 

Geografia. Como o uso do Geoatlas inicia-se 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 por satélites e 

tratamento gráfico pela computação. Nos encontros seguintes, as atividades foram mais 

direcionadas, de modo que os alunos lessem e interpretassem informações das diferentes 

representações, através de símbolos e legendas, aproximando esses estudantes da linguagem 

cartográfica e da leitura de mapas. 

Em História, temos trabalhado em duas frentes: em grupos, os alunos estão pesquisando 

alguns navegadores do século XV. As leituras são feitas por eles e por mim. Para o registro, 

elaboramos, coletivamente, um roteiro de informações relevantes que deveriam coletar. As 

primeiras leituras foram espontâneas e, a partir do terceiro encontro, com o roteiro em mãos, 

começaram o registro. Seguir as questões e encontrar no texto o que é preciso tem sido uma 

prática. É necessário disciplina durante o procedimento e organização dos participantes para 

que o registro escrito expresse, de modo claro e integral, o que foi aprendido.  

Ao mesmo tempo, estamos trabalhando um texto sobre as grandes navegações, cujo o 

título é “Caravelas ao mar”. Com esse material, destacaremos 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. A leitura tem 
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sido coletiva e as formas de registro variadas. Foram propostas: indicações do assunto 

tratado, destaque da informação principal de cada parágrafo, consulta ao dicionário e registro 

do significado das palavras desconhecidas, localização no mapa, dos locais mencionados no 

texto, interpretação de imagens etc. 

Por fim, o aprofundamento nos relatórios diários. A leitura dos relatos é feita individual 

e coletivamente. A partir dos assuntos estudados e dos combinados para esse texto, os alunos 

identificam conquistas e desafios nessa produção. Para cada situação, é escolhido um aspecto 

que será avaliado, por exemplo, o uso de letra maiúscula ou a elaboração da introdução. O 

aluno aprecia o próprio relatório e também o dos colegas. Essas aulas de revisão de texto 

têm apresentado boas mudanças, observo que os alunos estão mais comprometidos com os 

próprios escritos.  

Como se pode notar, o investimento na leitura, em suas variadas funções, bem como 

no desenvolvimento da competência leitora, tem sido intenso nas aulas do quarto ano e 

esteve voltado tanto para a expansão da compreensão de mundo quanto para aprimorar a 

própria escrita. 

Finalizo este primeiro relatório com a certeza de que ainda teremos muitos momentos 

de estudo significativos ao longo do ano, equilibrando as ações e explorando as 

potencialidades de cada aluno! 

Um abraço, 

Wânia 

 

Ciências 

É bastante evidente a qualquer um que se disponha a acompanhar as crianças de perto 

que elas são muito curiosas e inventivas. O trabalho das aulas de Ciências é bastante facilitado 

por essas características e cabe a nós, professores, direcionar o olhar dos alunos a alguns 

aspectos que poderiam passar despercebidos, apontar caminhos mais promissores para suas 

investigações, deixá-los “com a pulga atrás da orelha”… 

Ao longo deste primeiro trimestre, acompanhei os trabalhos de investigação dos alunos 

do quarto ano quanto a um fenômeno bastante curioso que observamos em uma de nossas 

primeiras aulas. Naquele dia, mostrei que, depois de esfregar um guardanapo de papel em 

um canudo de plástico por algum tempo, o mesmo passava a ficar grudado na lousa. As 

palavras destacadas na frase anterior foram aquelas que escolhemos para descrever o 

acontecimento. Chegamos a usar “passar”, “tocar”, “encostar”, “aderir”, “fixar”, entre outros 

vocábulos, mas, por motivos diversos, abandonamo-los. Mesmo que não percebessem, já 

estávamos tratando de uma das metas mais importantes de nosso trabalho: a objetividade e 

clareza na comunicação. Ora, isso é desejável em todas as áreas, mas, na Ciência, ainda mais 

relevante, dada a necessidade de reprodução dos experimentos e confirmação dos resultados.  

Nos encontros seguintes, demos prosseguimento à apuração, testando hipóteses trazidas 

pelos alunos, bem como ampliando o repertório de “certezas” da classe, como: 
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• o canudo fica grudado na lousa por muito tempo depois de esfregá-lo com o 

guardanapo de papel 

• o canudo não gruda na lousa sem ser esfregado com o guardanapo de papel 

• o canudo gruda na parte laranja do armário 

Uma das hipóteses testadas foi a de que observávamos um fenômeno magnético. Assim, 

tentamos “magnetizar” o canudo com um ímã, da mesma forma que havíamos feito com 

uma agulha metálica. Tentamos grudar o ímã na lousa e no armário. Também, sem sucesso. 

Após esses testes, os alunos concluíram que aquele não era um fenômeno magnético e, 

também, perceberam que, mesmo quando um teste “não dá certo”, ele colabora para a 

compreensão dos fenômenos. Agora, já tínhamos mais uma “certeza”: 

• o canudo não gruda na lousa por magnetismo 

Questionar, testar e registrar são verbos fundamentais de nossas aulas. Nesses primeiros 

encontros, tenho firmado e reiterado acordos quanto aos momentos de discussão da classe, 

apresentação de ideias, registro das observações e conclusões elaboradas a partir desses 

experimentos. De maneira geral, percebo o grupo bastante envolvido e atento às explicações 

(minhas e dos colegas), curioso e organizado. Os próximos desafios serão ampliar a prontidão 

da turma, que deve preparar-se com mais agilidade para o início da aula e produzir anotações 

cada vez mais competentes. Até aqui, foi ótimo! 

Projeto Da Vinci 

Leonardo da Vinci dispensa apresentações. Quase quinhentos anos depois de sua morte 

(faleceu em 2 de maio de 1519), o intelectual italiano já foi enaltecido de todas as formas por 

sua obra. Ao começar a leitura de sua mais recente biografia, contudo, intriguei-me com a 

abordagem do autor, que se propôs a investigar o processo através do qual Da Vinci 

elaborava suas empreitadas. Na leitura de seus cadernos, observa-se listas de tarefas, em que 

registrou o próprio modo de aprender: perguntando como haviam sido construídos pontes 

e muros, investigando como calcular o tamanho de uma cidade com engenheiros, observando 

e desenhando o voo de pássaros, bem como seu caminhar, elaborando desenhos de 

observação… sua curiosidade é encantadora! Ao mesmo tempo, a leitura dessa obra torna 

possível vislumbrar o quanto podemos aprender com essa abordagem e, por isso, escolhi 

dedicar uma das nossas aulas semanais a estudos individuais inspirados no processo do gênio 

italiano.  

Desde a apresentação do projeto, evidenciei que os alunos poderiam escolher temas de 

estudo, trabalho, ou, investigação de acordo com os próprios interesses. Traçamos três 

possibilidades para essa empreitada: 

• aperfeiçoamento - desenvolver alguma habilidade que já possuíssem 

• curiosidade - satisfazer o desejo de aprender/descobrir coisas novas 

• criatividade - reunir diferentes conhecimentos para criar coisas novas 

Foi interessante perceber que, em muitas turmas (essa proposta está sendo desenvolvida 

com alunos de quarto a nono anos), fui perguntado se essa seria uma aula de “Ciências”, ou, 

se poderiam encaminhar estudos de outras disciplinas. A categorização do conhecimento foi 
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muito importante para que avançássemos em diversas áreas, mas, criou a ideia equivocada 

de que a “Natureza” e a “Humanidade” podem ser compartimentalizadas. Depois de 

esclarecer algumas dúvidas, montamos cadernos para registrar o trabalho. Cada aluno 

escolheu oito folhas de diferentes tipos (vegetal, canson, milimetrada, colorida…) para 

realizar seus apontamentos e, nas aulas seguintes, demos início aos trabalhos. Separei alguns 

livros e apresentei possibilidades para o projeto: aprimorar desenhos, realizar experimentos, 

pesquisar informações em livros etc. As pesquisas vêm ocorrendo, desde então, de forma 

muito viva. Tanto os alunos quanto eu estamos experimentando abordagens, aprendendo 

com os erros e realizando novas tentativas. Dessas primeiras incursões, destaco: 

• os momentos em que alguns alunos aprenderam com colegas da classe. 

• o empenho nas leituras e registros que produziram. 

• o desenvolvimento da autonomia ao traçar metas e avaliar o encaminhamento 

dos projetos. 

Foi um início bastante promissor! 

Leonardo 

 

Relatório do Trabalho do Quinto Ano 

 

Notícias do Grupo 

Foi com um misto de surpresa e acolhimento que os alunos nos receberam como 

professoras deste ano. O grupo sentiu-se à vontade e confortável por já conhecer a Danile e, 

também, a mim, por tantos momentos que já havíamos compartilhado juntos. Dividimos 

ônibus em viagens, fizemos atividades coletivas e, até, oficinas entres as séries, quando ainda 

eram do terceiro ano. Esse contato anterior tornou esse início de ano mais prazeroso e cheio 

de expectativas! Vejam as falas mais frequentes do primeiro dia: 

“Espero aprender bastante neste ano.” 

“Eu espero estar preparado para ir para o sexto ano.” 

“Espero que a gente possa fazer um bom jornal.” 

“Espero que a gente trabalhe bem em grupo.” 

 “Espero realizar projetos interessantes.” 

Como é praxe, conforme os dias vão passando, a realidade torna-se mais concreta e 

os alunos percebem quais são as exigências da nova série. Agora, eles têm duas matérias com 

professores especialistas (Inglês e Ciências) e a expectativa de ser exemplo para os menores; 

afinal, os alunos deste ano são os maiores entre os menores. Ainda, necessitam desenvolver 

maior autonomia para organizarem-se com tantos cadernos, agenda e a pasta arquivo (uma 

novidade para eles). Além disso, aos poucos, notam que junto com objetivos mais ousados 

(como produzir um jornal, desenvolver-se e realizar projetos interessantes) vem, também, a 

necessidade de muito trabalho! Esse processo de adaptação coloca os alunos numa nova 

posição, mais madura, realista e focada no trabalho. Isso aconteceu de forma interessante 

com este grupo, que, já no primeiro trimestre, teve uma mudança marcante de postura e 
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fortaleceu os vínculos de confiança com os adultos, mostrando-se mais maduro e disposto a 

trabalhar. Ressaltamos, aqui, a importância do trabalho com o jornal, que conhecerão mais 

adiante, mas, que foi essencial para que essa mudança positiva ocorresse com maior agilidade. 

Dentre as metas coletivas combinadas com o grupo, visando uma dinâmica respeitosa 

e produtiva, a de maior destaque, acordada pela equipe de professores da série, foi “OUVIR 

quem está com a palavra até o final, sem interromper.” Para auxiliá-los nessa tarefa, tão difícil 

nos dias de hoje, mas, também, tão importante, colocamos um cartaz na parte superior da 

lousa para servir de lembrete, paramos para esperar o silêncio sempre que necessário e 

utilizamos uma pena de pavão, como objeto que dá direito à palavra durante as conversas. 

Ainda é bastante desafiador, para alguns, esperar para expressar a própria opinião, aguardar 

para fazer uma pergunta, ou, um comentário, mas, aos poucos, eles estão se conscientizando 

da importância desta ação e avançando nesse sentido. 

Procedimentos de Estudo 

  Embora esta classe já tenha apresentado conquistas importantes em relação ao 

compromisso com o trabalho, conseguir organizar os materiais com independência e 

desenvolver procedimentos de estudo são ainda objetivos de toda a escolaridade. No 

entanto, quanto mais recursos os alunos tiverem, maior será a capacidade de aprender a 

estudar. Por isso, além de orientá-los com a organização dos cadernos, pastas e registros para 

que, no próximo ano, possam fazer com autonomia, tivemos diversas aulas dedicadas à 

confecção de um mapa mental. “Trata-se de uma estratégia para a organização visual das 

ideias, por meio de palavras-chave, cores, imagens, símbolos e figuras.”(Claudio de Moura 

Castro, “”Você sabe estudar?”).  

Sabemos que aprendemos de várias formas, o mapa mental favorece que cada pessoa 

organize seu pensamento de forma mais objetiva e significativa para si mesmo. Após 

apresentar a ideia do mapa mental, como uma ferramenta de registro, resumo e organização 

de estudo, os alunos foram convidados a fazer sua própria anotação sobre as aulas da manhã, 

observando, assim, entre outros benefícios, como essa produção pode ajudar no 

planejamento de um texto. Vejam, abaixo, dois exemplos de mapas mentais feitos pelos 

alunos: 
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Em todas as propostas de trabalho com o mapa mental, focamos a potencialidade 

deste instrumento, que é, ademais, bastante flexível. Pode ser utilizado para planejar a 

produção de um texto, registrar informações obtidas numa aula, ou, retiradas de uma 

pesquisa, e, até mesmo, para ajudar a organizar nossas próprias ideias. Dessa forma, usamos 

esse recurso em diversas aulas, para planejar, anotar, registrar estudos e, também, para pensar 

em como faríamos a organização do nosso jornal.  

Projeto Anual 

Neste ano, o projeto anual da Escola, “A construção coletiva do espaço: habitar e 

pertencer”, esteve presente na maior parte das nossas aulas. Para explicar essa afirmação de 

modo mais organizado, dividiremos o trabalho, relacionado ao projeto, em três grandes 

eixos: Matemática, Reflexões sobre o espaço e Povos pré-colombianos. 

• Matemática 

Na área de Matemática, o foco principal foi o estudo de medidas. Os alunos puderam 

explorar diversas formas de medir um espaço: com passos, pés, corpo, mãos dadas, entre 

outros. A partir daí, a discussão aconteceu em torno de qual forma é mais eficiente e quais 

problemas podem ocorrer em relação a essas medidas, no que diz respeito à precisão. Logo 

observaram que o passo de cada um tem um tamanho diferente, assim como as outras 

medidas que testaram, chegando ao motivo pelo qual o homem criou referências 

convencionais, para que todos falassem a mesma língua!  Afinal, um metro é um metro em 

qualquer lugar do mundo.  
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Fizemos, então, uma ida a tempos antigos, resgatando a história da medida em pés, 

quando o tamanho do pé do imperador era a unidade padrão, até chegar à referência atual 

em que um pé mede 30,48 centímetros.  Nessa etapa, muitas crianças mostraram-se 

“indignadas”, pois, diziam que a maioria dos pés não tem nem 30 cm. A discussão seguiu, 

com bastante bom humor e, assim, conhecemos polegadas, pés, jardas, milhas e analisamos 

como, ainda hoje, diversas medidas, aparentemente, não tão convencionais, são usadas, para 

medir a altura dos aviões (pés), velocidade de barcos (nós), deslocamento em jogos de 

futebol americano (jardas) ! A partir de então, iniciamos a discussão em torno do metro. Com 

um barbante de um metro à mão, os alunos foram convidados a pensar sobre a medida em 

centímetro, milímetro e quilômetro, chegando à conclusão que para obter um centímetro é 

preciso dividir um metro em cem partes; daí, o nome centímetros. O mesmo ocorreu com o 

milímetro. A etapa seguinte foi pensar nas conversões que envolvem multiplicações por 10, 

100, 1000, ou, nas divisões. Para isso, iniciamos o trabalho com os números decimais, 

pensando na função da vírgula e do que ocorre com ela cada vez que dividimos ou 

multiplicamos por 10. Além disso, houve uma análise interessante sobre a função do zero à 

direita e à esquerda, antes ou depois da vírgula. Ao abordar este novo conteúdo, os alunos 

identificaram, de forma mais concreta, esses números em réguas, fitas métricas e, também, 

utilizando o sistema monetário e números decimais para representar medidas ou valores em 

dinheiro, comparando-os. Junto a este trabalho com medidas e cálculos, neste trimestre, 

aprofundamos a compreensão dos algoritmos de adição, subtração, multiplicação e divisão 

(processo longo), com o objetivo de compreender cada etapa desses procedimentos. Para 

tirar qualquer dúvida, fizemos uma “receita da conta armada” de multiplicação, com todas 

as etapas, passo a passo. 

• Reflexões sobre o espaço 

Num projeto inovador, que une uma gabaritada equipe de arquitetos e a equipe 

pedagógica da Escola, desde o ano passado, os alunos foram convidados a pensar sobre o 

espaço da Ágora e as possíveis intervenções que serão feitas nele. Neste ano, construiremos 

um espaço de experimentação, que servirá como canteiro de obras e, também, para as mais 

diversas atividades de trabalho. A ideia é que, no futuro, torne-se o laboratório de Ciências, 

embora possa acolher diversas disciplinas e projetos.  

Neste ano, todos estiveram reunidos com os arquitetos, nos grupos de nono ano, para 

realizar várias atividades. A primeira expedição: foi em busca de água, dia em que os alunos 

percorreram o terreno aprendendo a identificar onde a água aparecia, fizeram uma trilha até 

o riozinho, pararam para ouvir os sons da natureza, observaram na mata evidências de onde 

existe água por perto e souberam mais sobre o percurso dos rios. Já aquecidos, todos foram 

convidados a pensar sobre o local onde deverá ser esse espaço de experimentação, 

considerando que será necessário existir um ponto de água, de eletricidade e uma larga 

bancada de trabalho. Para estimulá-los a pensar sobre a água, tivemos mais um dia de 

exploração pelas imediações do terreno, em que os alunos (nos grupos de nono ano), guiados 
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por um arquiteto e um geógrafo, especialistas em águas e rios, encontraram uma nascente 

que abastece o rio Tietê. Nesse processo, tratamos de aprenderem sobre divisores de águas, 

afluentes, enchentes, poluição, relevo, entre outros conteúdos. No encontro seguinte, cada 

grupo fez uma caminhada e, após discussão, apresentou sua sugestão para o local da 

construção. A partir disso, os arquitetos avaliaram as opções, apresentaram seus argumentos 

e escolheram o local, que, coincidentemente, foi o mesmo selecionado pela maior parte dos 

grupos. Em seguida, os estudantes apresentaram os desenhos de como imaginam esse local e 

os arquitetos apresentaram suas concepções, numa troca interessante. Ainda haverá várias 

etapas coletivas, de bastante trabalho e cooperação, como a preparação do terreno, que será 

feita coletivamente, as oficinas para a confecção de tijolos e, claro, a construção em si.  

Tantas novidades têm enriquecido o trabalho do quinto ano com o jornal, foco 

importante desta série. A preocupação em registrar e investigar tudo isso fez com que os 

alunos descobrissem histórias construídas por pessoas que habitaram e que habitam o espaço 

da Escola.  Isso permitiu que se observasse com maior atenção acontecimentos, caminhos, 

características dos espaços, expectativas, encontros, histórias coletivas que se criam e 

motivasse a saber cada vez mais. Com o instinto jornalístico apurado, os alunos apreciaram 

fotos antigas e divertiram-se encontrando a Júlia criança, a Beta “menina” e alunos mais 

velhos bem pequeninos, o famoso buraco que existia no início da Escola, o antigo e minúsculo 

refeitório, o antigo professor de teatro, “Pato”, que deu origem ao nome “Casinha do Pato”, 

a tradicional foto com os primeiros alunos da Escola que totalizavam sete; enfim, fizeram 

novas descobertas e estabeleceram outra relação com os espaços da Escola e com o projeto 

do jornal. Para potencializar essa investigação, fizeram, também, entrevistas. Divididos em 

grupos, entrevistaram: Terê, Beta, Léo (antiga professora da Escola), João e Laura 

(funcionários antigos), além da Júlia e da Anita (ex-alunas, atuais funcionárias). O sentimento 

de pertencimento a essa Escola ficou mais forte e, junto a isso, uma sensação de orgulho e 

admiração pela instituição em que estudam.  

Dessa forma, o jornal tornou-se bastante significativo e, consequentemente, todos 

mostraram envolvimento e vibração com o trabalho! No entanto, para fazer o jornal, foi 

necessário começar a estudar sobre esse novo suporte textual, identificar quais são suas 

principais características, aprender a escrever uma entrevista, entender como um jornal se 

organiza, os gêneros textuais que ele comporta etc. Conteúdos esses que se aprofundarão no 

decorrer do ano, conforme forem praticando a escrita do próprio jornal.  

Dentre as principais discussões de conteúdos que giraram em torno do jornal estão: 

tempo verbal, já que manchetes (títulos) e olhos (subtítulos) são escritos no presente e o 

texto, em si, no passado; conjugação verbal, especialmente primeira e terceira pessoas, do 

singular e plural  (já que, na notícia, o jornalista escreve em terceira pessoa, distanciando-se 

do texto);  discurso direto e indireto (para decidir como transcrever uma entrevista);  

desenvolvimento do texto que deve ter, como primeiro parágrafo, o lide, contendo as 

informações principais (o que, quando, quem, onde, como, por quê).  
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Pensar na manchete com verbos no presente e no corpo de texto com verbos no 

passado foi algo desafiador, assim como perceber a diferença entre um relatório (escrito em 

primeira pessoa) e uma notícia (escrita em terceira pessoa).  De modo geral, os alunos 

trabalharam com bastante empenho e já evoluíram em relação à linguagem jornalística, 

elaborando textos mais encadeados, objetivos e em terceira pessoa, como deve ser. 

Vejam como ficou a organização do jornal do quinto ano, decidida coletivamente. Os 

nomes relacionados a cada caderno foram sugeridos por eles e escolhidos por votação: 

 

 

• Povos pré-colombianos  

Dentro do trabalho com os povos pré-colombianos, nestes primeiros meses, 

pesquisamos os astecas, tendo como foco principal a mitologia e as técnicas de construção, 

temas que se relacionam em alguns momentos. Segundo o principal mito fundador, os astecas 

fugiram para o lago Texcoco e refugiaram-se em uma ilha pantanosa do lago, onde o chefe, 

Tenoch, avistou uma águia devorando uma serpente, em cima de um cacto, sinalizando que, 

ali, seria seu novo lar. Assim, fundaram Tenochtitlán. Iniciamos nosso estudo com a seguinte 

pergunta: “Como os astecas construíram uma cidade em cima de um lago?”. Após cada aluno 

registrar sua hipótese, assistimos a um documentário que conta sobre a fundação da cidade, 
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sua transformação num Império e sua ruína com a chegada dos espanhóis. As descobertas que 

despertaram maior curiosidade e surpresa foram: 

*Como enormes construções eram feitas (em especial as pirâmides, utilizadas para fazer 

culto aos deuses) sem inventarem a roda, nem outro transporte, usando apenas a força do 

próprio homem? 

*A invenção das chinampas, espécie de canteiros flutuantes, nos quais realizava-se o 

cultivo de algumas plantas e sobre as quais se construíam casas. 

*A construção de aquedutos que levavam água à população e comportas, em uma 

engenharia desenvolvida e muito ousada para a época. 

Como resultado desse trabalho, baseado em pesquisa, análise de imagens e texto 

informativo, temos a proposta de construir com eles mini chinampas, mas, isso será notícia 

do próximo relatório! 

 Esta foi uma amostra do trabalho realizado com o quinto ano até o momento, um 

ano que promete muitas realizações! 

 Um abraço,  

 Sandra e Danile 

 

Inglês 

Cantar aquelas palavras era meu modo de domesticá-las. Eu, que 

ainda não podia transportá-las todas até as margens do significado, tinha de 

me aproximar delas com cautela, para que não me escapassem, para não 

confundi-las no fluir ininterrupto do canto.  

Adaptado de Nova Gramática Finlandesa, de Diego Marani 

 

O quinto ano é um ano muito especial no que diz respeito à disciplina de língua inglesa, 

pois, é, nessa série que o ensino do idioma passa a fazer parte da grade curricular dos alunos. 

Tendo em mente esse momento importante, as aulas para o primeiro trimestre foram 

planejadas de modo a propiciar situações de sensibilização para o início do aprendizado de 

uma nova língua. 

Para desenhar nosso itinerário inicial, tomamos como princípio norteador o tema do 

projeto anual da Escola: A construção coletiva do espaço: habitar e pertencer. Duas histórias 

foram escolhidas para orientar nossas atividades: The Selfish Giant, de Oscar Wilde, e The 

Giving Tree, de Shel Silverstein.  

A primeira história foi apresentada a partir de um desenho animado. Após realizarmos 

atividades preparatórias para que os estudantes pudessem acompanhar a animação sem 

legendas, assistimos, juntos, à narrativa sobre os acontecimentos em torno de um gigante 

egoísta que, para impedir que as crianças da vizinhança brincassem no jardim de seu castelo, 

constrói um muro em torno de sua propriedade. A partir de então, cientes do egoísmo do 

gigante quanto a compartilhar os espaços de seu jardim, o outono e a primavera o 

abandonam, deixando o inverno tomar conta de tudo. Posteriormente, uma ficha com as 
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palavras-chave e atividades de compreensão foi entregue aos estudantes, para apresentar o 

vocabulário relacionado a espaços, natureza, estações do ano e alguns fenômenos climáticos, 

como a neve, o granizo, a geada e o vento do norte. 

A segunda história, The Giving Tree, foi introduzida ao grupo através do texto original 

de Shel Silverstein, acompanhado, igualmente, de atividades de vocabulário e compreensão. 

Paralelamente à narrativa, assistimos a duas versões em desenho animado, para que as 

crianças pudessem também ouvir a história. Em seu belo texto sobre amizade e as relações 

com a natureza, Silverstein tece uma singela parábola sobre os laços que unem uma árvore e 

um menino. 

Uma das diferenças entre o trabalho com The Selfish Giant e The Giving Tree foi que, 

em relação a esta última, partimos da leitura compartilhada para, depois, conhecermos a 

versão em desenho. 

Foram planejadas, também para o primeiro trimestre, atividades para a introdução dos 

pronomes pessoais e das formas afirmativas, negativas e interrogativas do verbo to be, no 

presente. A apresentação dos tópicos, todos acompanhados de exercícios, foi feita por meio 

de uma ficha com ilustrações dos pronomes e formas verbais. 

Os alunos do quinto ano participaram das propostas de maneira engajada e proveitosa. 

Embora alguns dentre eles tenham, inicialmente, se sentido um tanto inseguros diante desses 

primeiros encontros, as discussões que realizamos após cada atividade parecem tê-los 

tranquilizado; puderam dimensionar, mais claramente, o que se espera deles em cada 

proposta. Um dos principais objetivos dessas conversas foi o de deixar claro, especialmente 

para aqueles que estão tendo seus primeiros contatos com o idioma, que não há expectativas 

de que saiam falando inglês de um dia para o outro. Explicitou-se, para eles, que estamos no 

início de uma jornada para que possam sentir-se em casa com a língua. 

Lauren 

 

Ciências 

O ano de 2019 apresenta-se repleto de oportunidades para as aulas de Ciências do 

quinto ano. Ao conhecermos o projeto “A construção coletiva do espaço: habitar e 

pertencer”, foi bastante fácil imaginar uma proposta inicial para os estudos do grupo. 

Enquanto a Escola investigou, coletivamente, possíveis locais para a construção de nosso 

canteiro de obras, os alunos do quinto ano fizeram algumas atividades de exploração desse 

mesmo espaço. Em nosso olhar particular, contudo, orientei a turma a perceber como nosso 

terreno serve de lar para diferentes espécies animais, bem como o modo pelo qual esses 

organismos exploram os recursos, distribuem-se no espaço e organizam-se para realizar suas 

próprias construções.  

Nas primeiras aulas do curso, pedi que os alunos localizassem essas estruturas elaboradas 

pelos animais e fizessem pequenas descrições das mesmas. A ideia, nessa ocasião, era 

identificar os materiais usados na edificação das mesmas, os fatores envolvidos na escolha do 
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local para construir (facilidade de transporte de materiais, proteção, iluminação, 

disponibilidade de água etc.) e, também, imaginar como seriam essas estruturas por dentro.  

Posteriormente, escolhemos algumas delas para estudar mais detalhadamente, como um 

cupinzeiro que havia se quebrado recentemente. Observamos suas câmaras internas, a 

compactação do sedimento, entre outros aspectos.  

Apesar de muito competentes em suas observações e registros, este grupo de alunos 

ainda precisa de momentos em classe para organizar as ideias, finalizar escritas e discutir suas 

descobertas. Nessas situações, acalmam-se, refletem com maior qualidade e têm maior 

facilidade em direcionar a atenção para as demandas da atividade. Da mesma forma, a turma 

tem se mostrado mais entusiasmada em propostas de estudo mais formal, como aconteceu 

em uma das aulas em que apresentei-lhes um vídeo sobre formigas, ao qual assistimos duas 

vezes. Na primeira, orientei o grupo a prestar bastante atenção às explicações, imagens e 

conceitos. Na segunda projeção, os alunos elaboraram seus registros. Aproveitei essa nova 

oportunidade, também, para interromper o vídeo em algumas passagens, chamando a 

atenção da turma para a estrutura do corpo das formigas, o modo como constroem o 

formigueiro, entre outros aspectos. Além de se mostrarem muito interessados, os alunos 

produziram ótimas anotações e retomaram descobertas feitas nessa aula em outras etapas de 

nossos estudos. 

Aprender a estudar a natureza e desenvolver estratégias para isso são objetivos 

importantíssimos das aulas de Ciências. No prosseguimento dos estudos da turma, recuperar 

esses procedimentos de estudo e produção de registros, bem como investir mais na 

concentração e no empenho durante atividades práticas e fora da sala serão condutas 

prioritárias para aprofundar as conquistas realizadas pelo quinto ano neste primeiro período. 

Projeto Da Vinci 

Leonardo da Vinci dispensa apresentações. Quase quinhentos anos depois de sua morte 

(faleceu em 2 de maio de 1519), o intelectual italiano já foi enaltecido de todas as formas por 

sua obra. Ao começar a leitura de sua mais recente biografia, contudo, intriguei-me com a 

abordagem do autor, que se propôs a investigar o processo através do qual Da Vinci 

elaborava suas empreitadas. Na leitura de seus cadernos, observa-se listas de tarefas, em que 

registrou o próprio modo de aprender: perguntando como haviam sido construídos pontes 

e muros, investigando como calcular o tamanho de uma cidade com engenheiros, observando 

e desenhando o voo de pássaros, bem como seu caminhar, elaborando desenhos de 

observação… sua curiosidade é encantadora! Ao mesmo tempo, a leitura dessa obra torna 

possível vislumbrar o quanto podemos aprender com essa abordagem e, por isso, escolhi 

dedicar uma das nossas aulas semanais a estudos individuais inspirados no processo do gênio 

italiano.  

Desde a apresentação do projeto, evidenciei que os alunos poderiam escolher temas de 

estudo, trabalho, ou, investigação de acordo com os próprios interesses. Traçamos três 

possibilidades para essa empreitada: 

• aperfeiçoamento - desenvolver alguma habilidade que já possuíssem 
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• curiosidade - satisfazer o desejo de aprender/descobrir coisas novas 

• criatividade - reunir diferentes conhecimentos para criar coisas novas 

Foi interessante perceber que, em muitas turmas (essa proposta está sendo desenvolvida 

com alunos de quarto a nono anos), fui perguntado se essa seria uma aula de “Ciências”, ou, 

se poderiam encaminhar estudos de outras disciplinas. A categorização do conhecimento foi 

muito importante para que avançássemos em diversas áreas, mas, criou a ideia equivocada 

de que a “Natureza” e a “Humanidade” podem ser compartimentalizadas. Depois de 

esclarecer algumas dúvidas, montamos cadernos para registrar o trabalho. Cada aluno 

escolheu oito folhas de diferentes tipos (vegetal, canson, milimetrada, colorida…) para 

realizar seus apontamentos e, nas aulas seguintes, demos início aos trabalhos. Separei alguns 

livros e apresentei possibilidades para o projeto: aprimorar desenhos, realizar experimentos, 

pesquisar informações em livros etc. As pesquisas vêm ocorrendo, desde então, de forma 

muito viva. Tanto os alunos quanto eu estamos experimentando abordagens, aprendendo 

com os erros e realizando novas tentativas. Dessas primeiras incursões, destaco: 

• a diversidade de projetos encaminhados pela turma. 

• o encantamento com o resultado de alguns experimentos. 

• o desenvolvimento da autonomia ao traçar metas e avaliar o encaminhamento da 

pesquisa individual. 

Foi um início bastante promissor! 

Leonardo 

 

Relatório do Trabalho do Sexto Ano 

 

Língua Portuguesa 

“Toda a boa literatura nos transforma em homens e mulheres de outras culturas, de 

outros países, de diferentes religiões, diferentes tempos e nos faz sentir em casa em lugares 

muito distantes.” 

Amós Oz 

 

O projeto “Construção coletiva do espaço: habitar e pertencer” mobilizou, nos alunos, 

uma reflexão “geográfico- afetiva”. Pensar o espaço físico, quando este está tão atravessado 

por narrativas e questões metafísicas, como é o caso de uma escola, é pensar, antes de mais 

nada, em relações. Relações entre os pés e o chão (habitar), entre os pés e outros pés 

(conviver), entre os corpos e o chão (pertencer). A construção é, senão, a materialização de 

um sonho coletivo. 

Em Língua Portuguesa, dialogando com a ideia do projeto, iniciamos um trabalho com 

mitos. O caráter fundacional do gênero, bem como a apresentação das singularidades de 

diferentes culturas e povos, colaborou para um pensamento inicial sobre o pertencimento. 

Como disparador do trabalho, lemos um mito contado por Sócrates, e registrado por 

Platão, sobre o surgimento da escrita. A ideia era que, além do conteúdo, os alunos 
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observassem a estrutura da narrativa e suas especificidades, para que pudessem, ao fim do 

trimestre, conceituar e produzir as próprias narrativas míticas. 

Para conhecer melhor os alunos, propus uma pesquisa inicial e pedi que cada um 

escolhesse um mito para trazer e compartilhar. Orientei-os a buscar narrativas das culturas 

pelas quais eles tivessem interesse, mas que não conhecessem anteriormente. Na semana 

seguinte, fizemos uma roda e compartilhamos essas escolhas e as informações trazidas por 

eles, porém, decidimos contar as histórias, sem lê-las, pois, assim, aproveitaríamos para 

discutir aspectos da tradição oral. 

Depois de ouvirmos, juntos, mitos de diferentes culturas, aprofundamo-nos nos 

indígenas. Lemos alguns fragmentos teóricos de Daniel Munduruku, nos quais ele explicava a 

importância da tradição oral e dos mitos para as comunidades indígenas e conhecemos, 

também, textos compilados por Betty Mindlin, que contavam sobre a criação do universo, 

sob a perspectiva indígena. 

O estudo dos textos e a organização das informações são fundamentais para a 

construção de um referencial sobre os temas trabalhados, o que possibilita o levantamento 

de hipóteses e, posteriormente, a formulação de concepções autorais. A construção de 

conceitos é um trabalho minucioso e lento, que desenvolveremos durante todo o ano. É 

importante registrar que, nas aulas de leitura, os alunos aprofundaram, mais livremente, o 

estudo sobre os mitos, uma vez que leram diversas histórias do gênero, sem a minha 

mediação. 

Nos estudos de gramaticais, retomamos alguns conceitos das classes de palavras, 

trabalhados em anos anteriores. Começamos discutindo sobre os substantivos, definição e 

função na língua, e lendo textos que ajudassem os alunos a reconhecer e perceber o papel 

desse termo nos diferentes contextos. Para tanto, lemos Comunicação, de Luiz Fernando 

Veríssimo, e Circuito fechado, de Ricardo Ramos.  

Em Literatura, iniciamos a leitura do livro; De repente nas profundezas do bosque, de 

Amós Oz. Trata-se de uma narrativa fabular que, por meio da fantasia, discute importantes 

temas, entre eles, a intolerância e a alteridade, conceitos de grande relevância literária e 

humana.  

Para a realização da leitura, convencionamos alguns procedimentos, para ajudar os 

alunos no manejo com o texto, como: levantamento de termos desconhecidos e elaboração 

de um glossário, marcação dos momentos importantes, hierarquização dos fatos, anotações 

de impressões, dúvidas e pensamentos. Além disso, propus, como estratégia de trabalho, que 

os alunos fizessem a primeira leitura individualmente, realizando a análise explicitada e a 

segunda, coletivamente, visando não só um desenvolvimento da fluência da leitura, mas 

também, um aprofundamento semântico. 

Quanto à produção escrita, trabalhamos com as narrativas míticas e com a estrutura 

dos relatórios semanais. Buscamos, juntos, cuidar da linguagem, da grafia da palavra e do uso 

da pontuação; para tanto, o processo de reescrita foi instituído como parte importante do 

percurso que trilhamos. 
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Por fim, registro que os alunos do sexto ano são receptivos e disponíveis ao trabalho e 

que, apesar de precisarem de ajuda para se manterem concentrados, sabem acolher as falas e 

atuar segundo o que lhes é dito. Percebi um grande entusiasmo nos momentos de leitura 

compartilhada: ler e ouvir histórias, bem como discuti-las a partir das próprias impressões, 

desencadeia no grupo uma dinâmica muito interessante e propícia a construção de 

conhecimento. 

Juliana 

 

Inglês 

“A cidade não é um lugar. É a moldura de uma vida. A moldura à procura de retrato, é isso 

que eu vejo quando revisito o meu lugar de nascimento. Não são ruas, não são casas. O que revejo 

é um tempo, o que escuto é a fala desse tempo. Um dialecto chamado memória, numa nação 

chamada infância.” 

Mia Couto 

 

O ponto de partida para o trabalho com o sexto ano, no primeiro trimestre, foi a 

leitura de pequenos textos e atividades sobre cidades. Selecionadas da coleção da Oxford, 

Read and Discover, as tarefas presentes no material distribuído aos alunos ensejaram, de 

maneira integrada, oferecer oportunidades para a prática da escuta e da leitura (toda a 

coleção traz consigo material de áudio de ótima qualidade), para o aprendizado de 

vocabulário e de gramática. A escolha dessa coleção foi inspirada nas reflexões que se deseja 

fazer com as crianças a respeito dos espaços da cidade e a maneira, pela qual dividimos, 

coletivamente, esses espaços. 

Paralelamente a esses exercícios, realizamos uma breve revisão de alguns conteúdos 

do quinto ano, como o presente do verbo to be e dos pronomes pessoais, a partir de fichas 

e aulas expositivas. 

Uma novidade na disciplina de língua inglesa, para os alunos do sexto ao nono anos, 

foi a adoção de dicionários, com o intuito de promover maior autonomia na leitura e 

produção de textos. Planejou-se, igualmente, orientar os alunos a usá-los de maneira 

proveitosa e eficiente, para que não se tornem dependentes deles e de modo que saibam 

selecionar as palavras que devem buscar ali. 

O percurso feito com o sexto ano, até aqui, tem sido instigante e produtivo. Trata-se 

de um grupo de alunos curiosos e participativos, que aceitaram muito bem as propostas de 

trabalho. Levando-se em conta que, nessa série, os estudantes passam a ter um número maior 

de disciplinas e professores, pôde-se notar, de maneira geral, um certo desarranjo no que diz 

respeito à organização de materiais, aos prazos para as tarefas de casa e ao uso da agenda 

para registrar demandas e datas de entrega. Para que possam organizar-se melhor, 

acompanharemos, de perto, o registro de prazos na agenda, a organização de fichas e outras 

atividades nas pastas e o cuidado com os cadernos. 
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No trimestre que se segue, daremos continuidade às nossas reflexões e leituras sobre 

cidades, agora, concentrando a atenção em outros aspectos importantes que as compõem, 

como tipos de prédios, transporte e entretenimento. 

Lauren 

 

Matemática 

Os conteúdos estudados no trimestre foram: plantas, vistas e cortes; frações; 

porcentagem; múltiplos e divisores. 

Os alunos tiveram oportunidade de expor suas expectativas sobre o aprendizado de 

matemática nesse novo ciclo. Desde o começo de nossas aulas, chamei atenção do grupo para 

o fato de que a matemática está intrinsicamente ligada de forma implícita ou explícita, em 

qualquer edificação feita desde o começo da humanidade, o que favoreceria a articulação de 

nossas aulas ao projeto anual. 

Já nas primeiras semanas de aula, fizemos um projeto para a intervenções do canteiro 

de experimentações que, inicialmente, será utilizado para construções diversas no espaço da 

Escola e, depois será aprimorado e utilizado como um laboratório de ciências naturais. Tal 

projeto foi feito em parceria com a Fabi, professora de artes. A partir do trabalho realizado 

com ela, em matemática, confeccionaram a planta baixa, trabalhando com medidas, escalas, 

redução e ampliação. Para que esses conceitos fossem utilizados, cada um deles foi estudado 

em detalhes. As medidas, de modo geral, trazem contexto ao estudo dos números decimais. 

Por essa razão, os alunos foram instigados com perguntas, tais como:  

O que é uma unidade de medida?  

Que unidades de medida vocês conhecem? 

Podemos usar o palmo para medir? Quais são as desvantagens disso? 

Que unidade usamos para medir a distância entre duas cidades? 

Que unidades utilizamos para medir a distância entre a Escola e sua casa? 

Esta última pergunta gerou uma importante discussão. A maioria dos alunos citou o 

quilômetro como unidade utilizada; no entanto, outros defenderam a possibilidade dessa 

medição ser feita também em metros, mesmo sendo expressa em números maiores. Então, 

refletimos se haveria uma resposta certa, ou, uma resposta mais adequada a essa pergunta. 

Desse modo, os estudantes tiveram oportunidade de desenvolver o senso numérico e a 

percepção de tamanho de cada unidade de medida. Fizemos transformações de unidades de 

medidas levando em consideração conhecimentos perceptíveis no cotidiano (quilômetros 

para metros; metros para quilômetros; quilogramas para gramas; gramas para quilogramas).  

Assim, os alunos foram percebendo a necessidade do uso de números com vírgulas para 

a representação de distâncias e massas maiores, quilogramas e quilômetros. Encontraram 

maior dificuldade ao lidar com a massa do que com as distâncias, mas, rapidamente, foram 

compreendendo as comparações realizadas. Aproveitamos para retomar características 

essenciais que valem para os números com vírgula e os inteiros, o valor posicional do 

algarismo. 
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Outro momento importante das nossas aulas foi o estudo das sequências de múltiplos e 

divisores, quando os alunos puderam observar outras propriedades ligadas ao princípio 

multiplicativo e às operações inversas. Resolvemos diversos problemas referentes a datas e 

calendário e abordamos a regularidade que envolve os múltiplos de 10, 5 e 2. Estudamos 

que, ao aplicar o conceito para obtenção de múltiplos de um número natural, encontramos 

o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números em problemas diversos. Assim, 

puderam, de modo informal, de encontrar a intersecção de dois conjuntos. Relacionamos as 

noções de “ser múltiplo de”, “ser divisível por” e “ser divisor de”, associando-as à resolução 

de problemas.  

Uma atividade significativa para fixar esses conceitos foi o jogo do resto. Nessa 

atividade, o aluno escolhe um número de 11 a 30 e, depois, lança o dado. Para avançar o 

objeto escolhido na trilha - numerada de 1 a 50 – ele tem que fazer um cálculo mental: dividir 

o número escolhido pelo número sorteado no dado; o que resta dessa divisão é a quantidade 

de casas a andar. O jogo termina quando os alunos tiverem escolhido todos os números de 

11 a 30, vencendo-o quem tiver avançado mais casas. 

Para auxiliar no aprimoramento dos estudos em todos os âmbitos (na escola, em casa e 

organização pessoal), estamos trabalhando, nas aulas de matemática e uma vez por semana, 

trechos do livro: “Você sabe estudar?” de Claudio de Moura Castro. Os alunos têm 

possibilidade de analisar suas práticas e alterá-las de acordo com o que perceberem nas 

experiências propostas, as quais, sempre que preciso, são adaptados às particularidades da 

matemática. Alguns assuntos tratados: “Fazer outras coisas enquanto estuda, dá certo?”; “É 

bom ouvir música enquanto estuda?”; “Preparação do local de estudo”; “Como fazer 

anotações mais proveitosas”. 

Os alunos do sexto ano lidaram muito bem com os desafios propostos. 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. São ávidos pelo conhecimento 

matemático e sempre prontos a novas experiências, discussões de conceitos e problemas 

complexos.  

Wagner 

 

Ciências 

Existe uma discussão bastante antiga sobre as diferenças entre Ciência e Tecnologia. 

Uma, teria como fundamento a busca por conhecimento, a outra, solucionar problemas 

práticos. De qualquer forma, é indiscutível que, ao apontar sua luneta para o céu, Galileu 

tornou as duas áreas indissociáveis. Os alunos do sexto ano vêm seguindo os passos de 

incontáveis pesquisadores, desde então, ao estudar fenômenos naturais e o modo como são 

empregados nas mais diferentes invenções como meio de prepararem-se para atuar de forma 

mais direta no projeto do ano, “A construção coletiva do espaço: habitar e pertencer”.  

Em nossas aulas duplas, estudamos algumas máquinas e fenômenos simples, como o 

pêndulo e o “parafuso de Arquimedes”, definimos o conceito de “força”, “energia” e 
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“campo” para a Ciência e, também, discutimos como representar essas grandezas e 

acontecimentos usando textos e esquemas.  

Em uma dessas propostas, trouxe para o grupo três “kits” de experimentação que a 

Escola havia adquirido recentemente. Por se tratarem de materiais importados, eles não 

possuíam manual em português. Assim, a tarefa de cada equipe seria descobrir como montar 

esses “kits” e elaborar um manual de instruções para que outros grupos pudessem utilizá-los. 

Além do desafio da montagem (trabalhar com os colegas, identificar peças/materiais, 

desvendar a sequência de etapas etc.), essa atividade foi um ótimo exercício de registro, uma 

vez que as equipes precisaram discutir a forma mais adequada de elaborar os manuais, 

produzir textos objetivos e claros, confeccionar desenhos, entre outros procedimentos. Isso 

permitiu, também, que cada grupo se organizasse dividindo tarefas, identificasse erros nas 

montagens e, como não poderia deixar de ser, fizesse novas observações e descobertas 

científicas.  

Percebi a turma bastante receptiva e envolvida com as atividades deste trimestre. É 

muito raro os alunos não participarem das discussões. Houve avanços quanto à qualidade 

dos registros, compromisso com materiais e, também, no trato entre si. Já percebo um 

cuidado maior do grupo na maneira de expressar-se e comunicar as próprias ideias, maior 

iniciativa em se colocar no lugar do outro e em colaborar para a execução das tarefas. Esses 

ainda devem ser foco do trabalho e de nossas discussões em classe, mas, os avanços foram 

animadores! 

Projeto Da Vinci 

Leonardo da Vinci dispensa apresentações. Quase quinhentos anos depois de sua 

morte (faleceu em 2 de maio de 1519), o intelectual italiano já foi enaltecido de todas as 

formas por sua obra. Ao começar a leitura de sua mais recente biografia, contudo, intriguei-

me com a abordagem do autor, que se propôs a investigar o processo através do qual Da 

Vinci elaborava suas empreitadas. Na leitura de seus cadernos, observa-se listas de tarefas, 

em que registrou o próprio modo de aprender: perguntando como haviam sido construídos 

pontes e muros, investigando como calcular o tamanho de uma cidade com engenheiros, 

observando e desenhando o voo de pássaros, bem como seu caminhar, elaborando 

desenhos de observação… sua curiosidade é encantadora! Ao mesmo tempo, a leitura dessa 

obra torna possível vislumbrar o quanto podemos aprender com essa abordagem e, por 

isso, escolhi dedicar uma das nossas aulas semanais a estudos individuais inspirados no 

processo do gênio italiano.  

Desde a apresentação do projeto, evidenciei que os alunos poderiam escolher temas de 

estudo, trabalho, ou, investigação de acordo com os próprios interesses. Traçamos três 

possibilidades para essa empreitada: 

• aperfeiçoamento - desenvolver alguma habilidade que já possuíssem 

• curiosidade - satisfazer o desejo de aprender/descobrir coisas novas 

• criatividade - reunir diferentes conhecimentos para criar coisas novas 
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Foi interessante perceber que, em muitas turmas (essa proposta está sendo desenvolvida 

com alunos de quarto a nono anos), fui perguntado se essa seria uma aula de “Ciências”, 

ou, se poderiam encaminhar estudos de outras disciplinas. A categorização do 

conhecimento foi muito importante para que avançássemos em diversas áreas, mas, criou a 

ideia equivocada de que a “Natureza” e a “Humanidade” podem ser compartimentalizadas. 

Depois de esclarecer algumas dúvidas, montamos cadernos para registrar o trabalho. Cada 

aluno escolheu oito folhas de diferentes tipos (vegetal, canson, milimetrada, colorida…) 

para realizar seus apontamentos e, nas aulas seguintes, demos início aos trabalhos. Separei 

alguns livros e apresentei possibilidades para o projeto: aprimorar desenhos, realizar 

experimentos, pesquisar informações em livros etc. As pesquisas vêm ocorrendo, desde 

então, de forma muito viva. Tanto os alunos quanto eu estamos experimentando 

abordagens, aprendendo com os erros e realizando novas tentativas. Dessas primeiras 

incursões, destaco: 

• as discussões coletivas surgidas na apreciação dos experimentos. 

• o empenho na realização das propostas. 

• o desenvolvimento da autonomia ao traçar metas e avaliar o encaminhamento dos 

projetos. 

Foi um início bastante promissor! 

Leonardo 

 

História 

Neste primeiro trimestre, as aulas de História do sexto ano foram bastante permeadas 

pelos projetos coletivos que perpassam a formação nesta Escola. Como ocorre regularmente, 

o curso foi marcado por recortes do projeto anual que, em 2019, também está sendo levado 

adiante por atividades extraclasse, realizadas com a equipe de arquitetos. Eles nos 

acompanharão ao longo do ano no cumprimento de uma agenda que explora o tema “A 

construção coletiva do espaço: habitar e pertencer”. Além disso, em sala, também 

desenvolvemos dinâmicas que priorizaram a temática da convivência, trabalhada ano a ano 

em aula, ou, nos momentos que reúnem todos os alunos da Ágora. 

Até agora, o projeto anual possibilitou que voltássemos nossa atenção para uma questão 

fundamental à História: o modo de vida em cidades. O momento em que o homem começa 

a viver em cidades representa um marco fundamental, pois, este se encontra justamente na 

passagem da Pré-História para a História, tradicionalmente abordada nas primeiras aulas do 

curso do sexto ano. Frente a esse assunto, primeiramente, os alunos precisaram elencar os 

elementos inerentes a qualquer ambiente urbano, o que envolve espaços, construções e, 

ademais, sistemas, como o de luz, água ou esgoto. Em seguida, foram instigados a pensar 

como seria uma cidade ideal, proposta que foi muito bem recebida pela turma, que, de 

imediato, mostrou-se inventiva. Em uma terceira etapa, lemos um texto informativo sobre 

um tipo destacado de cidade, as pólis gregas. Elas foram usadas como uma espécie de modelo, 

no qual apareceram atributos essenciais de cidades ao longo do tempo, tais como: a 
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diferenciação entre o público e o privado, o urbano e o rural. Além disso, possibilitaram que 

discutíssemos noções de cidadania e de postura cidadã.   

 As atividades com os arquitetos acabaram repercutindo em alguns de nossos encontros 

que não estavam diretamente vinculados ao projeto, mas, que envolviam uma questão cara 

a todos nós, a convivência: em função das atividades comemorativas dos trinta e quatro anos 

da Ágora, cada turma ficou responsável por produzir um estudo, vinculado aos espaços da 

Escola. O sexto ano pesquisou nomes dos lugares de todo o terreno, que também estava 

sendo explorado em atividades conduzidas pelos arquitetos. Essa etapa de nossa trajetória foi 

proveitosa por alguns motivos: mesmo que, de forma ainda incipiente, os alunos tiveram 

contato com alguns procedimentos inerentes a qualquer pesquisa, que ganharão força ao 

longo do curso e no restante de sua vida escolar; além disso, foi notável como alguns alunos 

dessa turma fizeram desse trabalho um meio de fortalecer sua relação com o espaço e com o 

sentimento de pertencimento em relação à Escola, o que também figura como um aporte 

possível do projeto anual; por fim, foi importante notar como algumas parcelas da sala 

revelaram dificuldade para trabalhar em grupo, principalmente, no que diz respeito à escuta 

das falas dirigidas a todos e as de seus próprios colegas. Tais aspectos devem nortear nossas 

ações no próximo trimestre. Em contrapartida, a presença das alunas novas, que 

desconheciam parte do terreno e de suas histórias, desencadeou algumas situações de parceria 

bastante enriquecedoras. 

 No que diz respeito aos procedimentos de estudo, frisamos alguns traços que buscam 

fortalecer a organização, específica, para as aulas de História, como a ordenação do caderno 

e o uso da pasta sanfonada. Adotamos, ademais, uma estratégia sugerida pelo livro “Você 

sabe estudar?”, baseada na retomada cíclica de certos conteúdos, a fim de facilitar sua 

apreensão, por parte dos alunos. Fizemos isso, portanto, em relação a algumas noções 

essenciais à nossa disciplina, tais como economia, sedentarismo, nomadismo e fontes 

históricas. 

Anita 

 

Geografia 

O projeto anual vem oferecendo várias possibilidades de desenvolvimento do saber 

geográfico. Enquanto as atividades coletivas relativas à construção de novos espaços de 

estudo desenrolaram-se dentro de um calendário específico, em nossas aulas, o trabalho 

seguiu no sentido de ampliar o repertório e instrumentalizar os alunos para melhor aproveitá-

las.  Nosso objetivo principal foi abordar o uso da água dos rios Pinheiros e Tietê, desde o 

início do século passado. A intenção foi de uma perspectiva mais genérica do assunto, já que 

as apreensões em micro escala estavam garantidas em função das práticas realizadas com a 

equipe de arquitetos e professores, no terreno da Escola. 

Desde então, os estudantes vêm percebendo, com base em alguns aspectos, como 

ocorre a transformação do espaço urbano e surgem novos arranjos de paisagens. Além disso, 

a representação espacial (plantas, mapas, fotografias e imagens de satélite) adquiriu mais 
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sentido em decorrência das experiências sensibilizadoras pelas quais eles passaram nesse 

cotidiano escolar imerso no projeto. O reflexo disso na produção cartográfica foi visível, pois 

os alunos atribuíram maior importância aos traçados dos rios, bem como tiveram maior 

facilidade para identificá-los.  

O efeito “conexão” também merece destaque, tendo em vista que questões debatidas 

nas aulas encontraram ressonância nas atividades coletivas e vice-versa. Essa constante 

realimentação fez com que os estudantes não apenas aplicassem os conceitos, mas, também, 

compreendessem os processos que envolvem escala/proporção, símbolos, hidrografia, 

poluição, consumo/abastecimento, solos, relevo, cobertura vegetal, política urbana, 

urbanização e tantas outras, conteúdos que repercutiram diferentemente em cada um aluno. 

O fazer cotidiano envolveu, basicamente: leitura de textos e mapas, bem como registros 

decorrentes dela; exercícios sobre orientação espacial (aplicados aos mapas e ao terreno da 

Escola); organização de um glossário geográfico; seminário sobre mapas antigos; elaboração 

de mapa (estudo de suas partes; convenções; metodologia); decodificação de escalas 

cartográficas (conversão de unidades de medida). 

No grupo, a adaptação à nova rotina de estudos revelou-se desafiadora, pois estamos 

construindo conjuntamente, professora e alunos, uma trajetória que envolve acordos, trocas 

e produção de conhecimento.  

Nas primeiras semanas de aula, a dinâmica do grupo revelou tendência à dispersão em 

função de pequenas disputas (“quem está mais certo em relação a algum assunto”), ou, ainda, 

em razão de uma escuta desatenta que desencadeava uma discussão (“a professora não disse 

isso, ou, aquilo”).  Dia após dia, segui ajustando esses comportamentos, inclusive, chamando 

atenção para o quanto se perde tempo da aula, sem nada acrescentar-se ao aprendizado dos 

envolvidos na discussão.   

Cotidianamente, venho monitorando a organização individual para os estudos, 

registrando como os estudantes responderam às demandas de sala de aula (prontidão, 

materiais e manipulação destes, comunicação oral e escrita, concentração, interação etc.) e 

devolvendo essas observações a eles, individualmente e/ou ao grupo como um todo.  

Inicialmente, a turma não esteve plenamente sintonizada com o ritmo das aulas, 

tornando necessárias pontuais intervenções pedagógicas. Decorridas algumas semanas, 

começaram a responder de modo mais adequado à dinâmica de trabalho.    

Atualmente, salvo ocorrências esporádicas, os alunos vêm cumprindo o contrato 

firmado no início de cada aula, também expresso por um pequeno manual que orienta, 

inclusive, encaminhamentos de lições de casa, reposição de tarefas em virtude de faltas, entre 

outros assuntos.  

No cotidiano, o trabalho possibilitou interações e impulsionou descobertas, trazendo à 

tona dúvidas e dificuldades e sinalizando novos rumos para todos. 

Mônica 
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Relatório do Trabalho do Sétimo Ano 

 

Língua Portuguesa 

“Tecer era tudo o que fazia.  Tecer era tudo o que queria fazer.” 

Marina Colasanti 

 

O curso do sétimo ano foi iniciado com uma discussão sobre metalinguagem.  Como 

disparador, lemos o texto A moça tecelã, de Marina Colasanti, e fizemos uma primeira análise 

da história, atentando-nos aos elementos narrativos que os alunos já conheciam. 

Antes de fazermos a segunda análise, apresentei um fragmento do autor e crítico 

literário Ricardo Piglia, que dizia que um conto bem escrito conta duas histórias: uma, em 

primeiro plano e outra, que se constrói em segredo. Discutimos o fragmento e começamos 

uma nova leitura, buscando, dessa vez, a história oculta. 

Para ampliar a discussão, comentei que a palavra tecer, que designa a ação central do 

conto lido, deriva da mesma raiz latina que a palavra texto. Propus, então, uma aproximação 

semântica entre os termos e debatemos sobre a similaridade entre o processo de escrita e o 

de tecitura. Desvelamos o caráter metalinguístico do conto e nos debruçamos sobre a 

construção da escrita. 

A partir do texto, começamos a trabalhar os elementos narrativos e a estrutura do 

gênero. O estudo da teoria se faz importante para sustentar o que os alunos já sabem e para 

ajudá-los a formular conceitos, que é um dos nossos objetivos para a série. 

Na sequência, lemos e analisamos O inverso afastamento, de Guimarães Rosa e O 

cavalo imaginário, de Moacyr Scliar. Considerando a complexidade dos textos, estabelecemos 

alguns procedimentos de leitura, como: selecionar as palavras desconhecidas, para a 

elaboração de um glossário, hierarquizar as informações do texto e fazer marcações com 

dúvidas e comentários. Além disso, propus, como estratégia de trabalho, que os alunos 

fizessem a primeira leitura individualmente, realizando a análise explicitada e a segunda, 

coletivamente, visando não só um desenvolvimento da fluência leitora, mas também, um 

aprofundamento semântico. 

No que concerne à produção textual, realizamos um exercício coletivo para a 

construção do conto. Dividi a sala em grupos e cada grupo produziu uma introdução para 

uma história; passados quinze minutos, trocamos os textos e os grupos elaboraram o conflito 

da narrativa do outro grupo e assim, sucessivamente, até a elaboração do desfecho. O 

objetivo da atividade era que os alunos pensassem a estrutura do conto, os elementos que 

compõem os diferentes momentos da narrativa, e que, também, buscassem manter a 

progressão textual, construindo uma coerência linguística e semântica.  

Ademais aos textos literários, trabalhamos com o relatório semanal, pois, este ano, 

além de registrar o percurso de aprendizagem dos alunos, o relatório deve, também, conter 

o registro das atividades coletivas do projeto anual “Construção coletiva do espaço: habitar 

e pertencer”. 
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Quanto à Literatura, estamos lendo O menino no espelho, de Fernando Sabino.   

Trata-se de um romance sobre as reminiscências de infância do autor. O encontro do homem 

com o seu passado é relatado, com humor e sensibilidade, em uma narrativa que intercala 

realidade e ficção.  

A leitura acontece de duas maneiras; individual, nas aulas de leitura, momento em que 

os alunos têm a oportunidade de colocar em prática as habilidades leitoras desenvolvidas, e 

compartilhada, momento em que os alunos, através da minha mediação, debatem sobre suas 

percepções e aprofundam o entendimento do que se leu. 

Quanto ao estudo da Língua, neste trimestre, trabalhamos com os tempos verbais do 

modo indicativo. Para tanto, estudamos os morfemas e o processo de formação de palavras 

e, em seguida, analisamos a estrutura dos verbos e sua variação em tempo, número e pessoa 

do discurso. Praticamos a conjugação verbal, utilizando os verbos em diferentes contextos 

linguísticos de maneira a respeitar a concordância entre os termos e a coerência do texto. 

Os alunos do sétimo ano envolveram-se bastante com as aulas, respondendo aos 

desafios de maneira muito consistente. Os momentos de leitura compartilhada eram os mais 

esperados, pois o vínculo com a leitura já está estabelecido e o compartilhamento de ideias 

é fundamental para a dinâmica desse grupo. Porém, o excesso de conversas em sala, muitas 

vezes, atrapalha o andamento das aulas, questão que está sendo acompanhada por toda a 

equipe. 

No próximo trimestre, estudaremos o gênero poesia. A construção de um repertório 

variado, bem como um minucioso estudo sobre a linguagem serão os norteadores do 

trabalho. 

Juliana 

 

Inglês 

 

Ponte Vecchio. Florença. 1345 aD. Uma das primeiras megaestruturas.  

Imagem: students.ou.edu 

 

Do avião desenhei para o Rio de Janeiro uma imensa auto-estrada, ligando a meia-altura os dedos 

dos promontórios abertos sobre o mar… A majestosa auto-estrada pode estar a cem metros do solo 
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da cidade… Ela é levada tão alto não por arcos, mas por blocos de construções para homens, para 

uma multidão de homens. Caso desejássemos, essa auto-estrada e seus imensos blocos de 

construções poderiam não atrapalhar ninguém na cidade. 

Charles-Édouard Jeanneret, conhecido como Le Corbusier (1887 - 1965), arquiteto e urbanista 

franco-suíço  

 

Segundo Margareth da Silva Pereira, professora da FAU-UFRJ, o arquiteto e urbanista 

Le Corbusier teria, em sua primeira visita ao Brasil, feito um projeto para São Paulo e outro 

para o Rio de Janeiro, pensando em termos de megaestruturas.  Nas palavras de Silvio Colin, 

importante arquiteto brasileiro, “as megaestruturas devem ser complexas, envolver atividades 

residenciais ou profissionais e urbanas, interferindo neste espaço de interface entre o edifício 

e a cidade”. Com vistas a ampliar o trabalho de reflexão de nossos alunos em relação à 

construção de espaços coletivos, relacionado ao tema do Projeto Anual deste ano, foram 

selecionadas leituras e atividades complementares sobre megaestruturas (super structures) e 

suas funções nos espaços urbanos. 

Selecionadas a partir da coleção da Oxford, Read and Discover, as leituras e atividades 

sobre megaestruturas, suas funções e materiais de que são feitas foram o centro do trabalho 

com o sétimo ano na disciplina de língua inglesa. O material utilizado foi acompanhado de 

material de áudio, para incentivar o interesse pela pronúncia e pelos ritmos do idioma e foi, 

igualmente, pontuado por leituras compartilhadas e individuais. 

Nas fichas recebidas pelos estudantes, estiveram presentes atividades de compreensão 

de leitura, de vocabulário e de gramática, todas relacionadas às importantes megaestruturas 

ao redor do mundo e suas características principais. Até o presente momento, exploramos as 

funções e características de túneis, pontes, arranha-céus e barragens. 

De maneira geral, o sétimo ano apresentou uma postura curiosa e engajada em relação 

ao trabalho proposto. Ainda que tenham se mostrado um pouco agitados por um excesso de 

conversas, realizaram bem os exercícios e mostraram-se participativos durante as leituras e 

discussões. Iniciaremos o próximo semestre buscando construir cada vez mais um espaço de 

trabalho produtivo e prazeroso.  

Lauren 

 

Matemática 

Os conteúdos estudados primeiro trimestre foram: números negativos, corte, vistas, 

plantas, medidas, perímetro, áreas e volumes. 

Os números negativos já estão razoavelmente incorporados à nossa cultura e por isso, 

foram abordados nas situações cotidianas. Sua utilização foi demonstrada por meio de alguns 

exemplos: 
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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 se 

deseja expressar medidas que podem ficar “acima” ou “abaixo” desse zero. Apresentei o 

exemplo da escala termométrica para elucidar essa ideia, destacando sua ordenação na reta 

numérica. 

Empenhamo-nos no levantamento de ideias e hipóteses para a edificação do canteiro 

de experimentações que inicialmente será utilizado para construções diversas no espaço da 

escola e, depois, será aprimorado e utilizado como um laboratório de ciências naturais. Este 

projeto foi feito em parceria com a Fabi, professora de artes. Os conceitos relacionados a 

vistas, mapas, plantas e cortes foram desenvolvidos nas atividades em sala e em casa, com 

exercícios que demonstraram a importância desses conhecimentos em diversas áreas: 

arquitetura, engenharia, geografia, entre outras. Assim, os alunos tiveram condições de 

experimentar, na prática, esses conceitos, construindo e explicando suas ideias e propostas 

por meio de desenho. Os maiores desafios foram no detalhamento do traçado e na 

representação de linhas que não aparecem no desenho em perspectiva. O treino desse 

processo fez com que os alunos obtivessem melhores resultados nos desenhos. 

A leitura sobre os romanos, no livro: “História da Arquitetura Mundial”, deu uma 

dimensão histórica milenar da importância das plantas para a humanidade. 
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Para auxiliar no aprimoramento dos estudos em todos os âmbitos (na escola, em casa 

e quanto à organização pessoal), estamos trabalhando nas aulas de matemática, uma vez por 

semana, trechos do livro: “Você sabe estudar?”, de Claudio de Moura Castro. Os alunos têm 

possibilidade de analisar as próprias práticas e alterá-las, de acordo com o que perceberem 

nas experiências propostas, adaptando esses experimentos ao estudo da matemática. Alguns 

assuntos tratados: Fazer outras coisas enquanto estuda, dá certo?; É bom ouvir música 

enquanto estuda?; Preparação do local de estudo; Como fazer anotações mais proveitosas, 

entre outros. As discussões sobre os temas foram acaloradas, os estudantes tiveram 

oportunidade de trocar ideias sobre a maneira de estudar e repensar o que acham errado. 

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 

com mais clareza suas próprias 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 
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Ciências 

Poucas pessoas sabem, mas, grande parte do trabalho de levantamento e catalogação 

dos seres vivos, bem como seu estudo, deu-se por clérigos, religiosos e pessoas com formação 

em Teologia. Acreditava-se que, ao estudar a natureza, desvendavam, pouco a pouco, o 

plano divino. Essa abordagem trouxe inúmeros desafios para a Biologia, uma vez que, ao 

trabalhar sob a ideia de plano, conceber eventos não-direcionados torna-se bastante 

improvável.  

O trabalho do sétimo ano iniciou-se, assim, tentando compreender como surgiu a 

teoria evolutiva, o referencial que une todas as áreas da Biologia. Para que isso ocorresse de 

forma produtiva, contudo, foi necessário dar alguns passos atrás. As primeiras atividades da 

turma serviram para que elaborassem e realizassem tarefas de classificação, uma ótima 

oportunidade para retomarmos procedimentos de organização para o estudo e uso dos 

materiais em nossas aulas. Toda classificação justifica-se pela necessidade de separar itens em 

grupos menores. Essa separação, contudo, deve seguir um critério para que seja eficiente. Em 

nossas discussões, os alunos demonstraram como classificam seus materiais: folhas e fichas nas 

pastas, canetas e lápis nos estojos e assim por diante. Depois de realizar alguns exercícios desse 

tipo, debatemos sobre a criação de grupos, nomenclatura e limites dessa tarefa, como o 

número de objetos a serem organizados. Alguns alunos propuseram critérios de classificação 

e outros repetiram o processo. Conversamos sobre a qualidade dos critérios. Quando pedi 

para que separassem os lápis por cor, isso era bastante simples e o resultado, previsível. Ao 

solicitar que separassem-nos por “beleza”, notamos maior variação. Isso permitiu que 

percebessem que a classificação científica deve seguir critérios objetivos para que se obtenha 

agrupamentos consistentes. Contudo, isso não é o bastante. Poderíamos classificar os 

organismos por cor, habitat, alimentação etc. A Biologia escolheu um critério diferente. Nesse 

momento, voltamos nossos olhares para Darwin e Wallace. 

Conhecer a história da Ciência é um modo de perceber que o caminho do 

conhecimento é tortuoso, imprevisível, trabalhoso, leva tempo e, por vezes, demanda muito 

mais do que “apenas” argumentos lógicos. Em nossas aulas, começamos a conhecer a vida de 

Darwin e Wallace, o contexto vivido na Inglaterra vitoriana, bem como o cenário acadêmico 

da época. Através de leituras, discussões e estudos de caso, os alunos conhecerão os principais 

aspectos da teoria evolutiva e, também, elaborarão seus próprios registros e argumentos, 

numa etapa inicial dos exercícios de síntese que realizarão até o final do ano.  

O grupo do sétimo ano tem se mostrado atento às explicações e bastante participativo 

nos momentos de exploração dos conteúdos. Percebi, contudo, que ainda demandam 

procedimentos simples de preparação para as aulas, como ler os textos oferecidos de forma 

antecipada, bem como dedicar-se mais a essa mesma etapa do trabalho, destacando os 

trechos mais importantes e produzindo registros próprios. Isso permitirá que aprofundem-se 

de forma mais eficiente nos conteúdos propostos.  
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Projeto Da Vinci 

Leonardo da Vinci dispensa apresentações. Quase quinhentos anos depois de sua 

morte (faleceu em 2 de maio de 1519), o intelectual italiano já foi enaltecido de todas as 

formas por sua obra. Ao começar a leitura de sua mais recente biografia, contudo, intriguei-

me com a abordagem do autor, que se propôs a investigar o processo através do qual Da 

Vinci elaborava suas empreitadas. Na leitura de seus cadernos, observa-se listas de tarefas, em 

que registrou o próprio modo de aprender: perguntando como haviam sido construídos 

pontes e muros, investigando como calcular o tamanho de uma cidade com engenheiros, 

observando e desenhando o voo de pássaros, bem como seu caminhar, elaborando desenhos 

de observação… sua curiosidade é encantadora! Ao mesmo tempo, a leitura dessa obra torna 

possível vislumbrar o quanto podemos aprender com essa abordagem e, por isso, escolhi 

dedicar uma das nossas aulas semanais a estudos individuais inspirados no processo do gênio 

italiano.  

Desde a apresentação do projeto, evidenciei que os alunos poderiam escolher temas 

de estudo, trabalho, ou, investigação de acordo com os próprios interesses. Traçamos três 

possibilidades para essa empreitada: 

• aperfeiçoamento - desenvolver alguma habilidade que já possuíssem 

• curiosidade - satisfazer o desejo de aprender/descobrir coisas novas 

• criatividade - reunir diferentes conhecimentos para criar coisas novas 

Foi interessante perceber que, em muitas turmas (essa proposta está sendo desenvolvida 

com alunos de quarto a nono anos), fui perguntado se essa seria uma aula de “Ciências”, ou, 

se poderiam encaminhar estudos de outras disciplinas. A categorização do conhecimento foi 

muito importante para que avançássemos em diversas áreas, mas, criou a ideia equivocada 

de que a “Natureza” e a “Humanidade” podem ser compartimentalizadas. Depois de 

esclarecer algumas dúvidas, montamos cadernos para registrar o trabalho. Cada aluno 

escolheu oito folhas de diferentes tipos (vegetal, canson, milimetrada, colorida…) para 

realizar seus apontamentos e, nas aulas seguintes, demos início aos trabalhos. Separei alguns 

livros e apresentei possibilidades para o projeto: aprimorar desenhos, realizar experimentos, 

pesquisar informações em livros etc. As pesquisas vêm ocorrendo, desde então, de forma 

muito viva. Tanto os alunos quanto eu estamos experimentando abordagens, aprendendo 

com os erros e realizando novas tentativas. Dessas primeiras incursões, destaco: 

• a concentração apresentada no desenvolvimento dos projetos individuais. 

• o empenho nas leituras e registros que produziram. 

• o desenvolvimento da autonomia ao traçar metas e avaliar o encaminhamento das 

pesquisas. 

Foi um início bastante promissor! 

Leonardo 
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História 

Neste primeiro período do ano, colhemos bons frutos do trabalho em História 

vinculado ao projeto anual: “A construção coletiva do espaço: habitar e pertencer”. Com 

esta turma, tivemos a imensa vantagem de estar estudando, como parte do recorte curricular 

da disciplina, um povo construtor nato, os romanos da Antiguidade. Isso possibilitou uma 

ótima interlocução entre nossas aulas e os recortes temáticos vinculados ao projeto, assim 

como criou pontos de intersecção com as dinâmicas propostas pelos arquitetos, que nos 

acompanharão ao longo do ano.  

Em primeiro lugar, analisamos algumas ruínas romanas que foram relacionadas à cultura 

daquele povo e ao conceito de “império”. Em seguida, produzimos concreto durante uma 

atividade prática que rendeu bons resultados, considerando o grau de envolvimento e 

aproveitamento da turma. Cada grupo de trabalho tinha a seu dispor os itens necessários à 

mistura e devia, de forma experimental, testar as medidas, proporções e a ordem de adição 

de cada elemento. Um dos objetivos desse exercício era fazer com que os próprios alunos 

atuassem por tentativa e erro, de forma análoga ao que os romanos, inventores do concreto, 

certa vez fizeram. Para que pudessem avaliar, devidamente, o êxito ou malogro do resultado 

que obtiveram, era essencial, também, que executassem um registro completo e fiel a todas 

as etapas desenvolvidas. Por fim, pudemos refletir sobre a relação do concreto com a ideia 

de que Roma poderia ser vista como uma “cidade eterna”, digna de seus antepassados e 

referência imprescindível para um império em expansão. No que tange ao vínculo com as 

atividades organizadas com os arquitetos, até agora elas vêm explorando o terreno da Escola 

para que, num futuro breve, desencadeiem a produção de cimento, ou de concreto, tal como 

fizemos em aula. Quem sabe, em um novo contexto, possamos aprimorar essa atividade 

inicial. 

Ainda em relação ao projeto, realizamos, também, um estudo de algumas construções 

tais como as ruas das cidades romanas, as pontes, os foruns, aquedutos, anfiteatros, entre 

outros. Nesse processo, os alunos precisaram trabalhar em grupos e entraram em contato 

com textos que continham um vocabulário desafiador, permeado por algumas expressões 

latinas e por outras próprias do campo da arquitetura e da engenharia. Dessa forma, além de 

desenvolver procedimentos comuns a outros exercícios de História, como a busca de palavras 

desconhecidas no dicionário e a realização de sínteses textuais, o sétimo ano precisou 

encontrar formas adequadas para apresentar a construção estudada por cada grupo aos 

demais colegas. Assim, pudemos avaliar a possibilidade de construir alguma dessas estruturas 

futuramente, mesmo que em formato de maquete, ou miniatura.  

 Em relação aos procedimentos que visam fortalecer o estudo, priorizamos uma 

estratégia sugerida no livro “Você sabe estudar?”: a retomada cíclica de certos conteúdos. 

Dessa forma, a fim de facilitar a apreensão do conhecimento por parte dos alunos, levamos 

adiante um trabalho por etapas que, de tempos em tempos, resgatava ideias e conceitos já 

mencionados e que apareciam, novamente, em um novo contexto. Isso ocorreu, por 

exemplo, com o conceito de monarquia, abordado a partir do mito de fundação de Roma 
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e, posteriormente, quando o diferenciamos da noção de império. O mesmo ocorreu com a 

ênfase que demos a alguns traços da cultura romana, contemplados em atividades diferentes. 

Por ora, essa estratégia vem sendo proveitosa ao sétimo ano, o que nos levará a adotá-la, 

também, no próximo trimestre. 

Anita 

 

Geografia 

O projeto anual vem oferecendo várias possibilidades de desenvolvimento do saber 

geográfico. Enquanto as atividades coletivas relativas à construção de novos espaços de 

estudo desenrolaram-se dentro de um calendário específico, em nossas aulas, o trabalho 

seguiu no sentido de ampliar o repertório e instrumentalizar os alunos para melhor aproveitá-

las.  Nosso objetivo principal foi abordar o uso da água dos rios Pinheiros e Tietê, desde o 

início do século passado. A intenção foi de uma perspectiva mais genérica do assunto, já que 

as apreensões em micro escala estavam garantidas em função das práticas realizadas com a 

equipe de arquitetos e professores, no terreno da Escola. 

Desde então, os estudantes vêm percebendo, com base em alguns aspectos, como 

ocorre a transformação do espaço urbano e surgem novos arranjos de paisagens. Além disso, 

a representação espacial (plantas, mapas, fotografias e imagens de satélite) adquiriu mais 

sentido em decorrência das experiências sensibilizadoras pelas quais eles passaram nesse 

cotidiano escolar imerso no projeto. O reflexo disso na produção cartográfica foi visível, pois 

os alunos atribuíram maior importância aos traçados dos rios, bem como tiveram maior 

facilidade para identificá-los.  

O efeito “conexão” também merece destaque, tendo em vista que questões debatidas 

nas aulas encontraram ressonância nas atividades coletivas e vice-versa. Essa constante 

realimentação fez com que os estudantes não apenas aplicassem os conceitos, mas, também, 

compreendessem os processos que envolvem escala/proporção, símbolos, hidrografia, 

poluição, consumo/abastecimento, solos, relevo, cobertura vegetal, política urbana, 

urbanização e tantas outras, conteúdos que repercutiram diferentemente em cada um aluno. 

O trabalho diário envolveu, basicamente: leitura de textos e correlação de mapas, bem 

como registros decorrentes desses procedimentos; desenhos esquemáticos e respectivas 

legendas; organização de um glossário geológico-hidrográfico; confecção de mapas 

temáticos; elaboração, questionamento e fundamentação de hipóteses sobre fenômenos 

naturais. 

Essa turma tem um notável gosto pelas descobertas: apreciam de exercícios 

desafiadores, empolgam-se diante das propostas de trabalho, valorizam uma boa discussão e 

fazem questão de expor suas próprias ideias. Todavia, esses atributos vêm perdendo espaço 

para os bate-papos entre boa parte desses estudantes, que   tentam desviar a atenção dos 

colegas com comentários e brincadeiras impertinentes à aula. 

Diante desse quadro, foram realizados alguns ajustes na distribuição espacial das 

carteiras/lugares na classe e estabelecemos novos acordos, visando reequilibrar a dinâmica 
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das aulas, tanto em relação às condutas dispersivas, quanto à falta de materiais e não 

cumprimento de lições de casa. 

A cada aula, são apresentados novos desafios aos alunos, seja por meio de um 

conteúdo teórico, seja por intermédio de uma prática mais sofisticada ou desafiadora. Desse 

modo, o chamado ao amadurecimento vai se tornando cada vez mais decisivo. 

Recentemente, vem se esboçando um realinhamento de conduta, mas, que ainda demanda 

acompanhamento sistemático da professora. Uma vez garantida a boa dinâmica, espera-se 

avanços consistentes. 

Mônica 

 

Relatório do Trabalho do Oitavo Ano 

 

Língua Portuguesa 

“(...)o conto é uma síntese implacável de uma certa condição humana ou mesmo um 

símbolo candente de uma ordem social ou histórica.” 

Julio Cortázar 

 

O curso de Língua Portuguesa do oitavo ano iniciou sua trajetória trabalhando com o 

gênero conto fantástico. Fizemos, inicialmente, um estudo teórico sobre o tema, discutindo 

o conceito de conto sob a ótica de diversos críticos literários e escritores, em especial, Alfredo 

Bosi e Julio Cortázar. Os alunos debateram e compararam as teorias apresentadas, para 

elaborar um conceito próprio. 

Uma vez sedimentada a teoria, lemos os contos O gato preto e o Coração delator, de 

Edgar Allan Poe. O objetivo da leitura era que os alunos percebessem o minucioso trabalho 

linguístico do autor, a partir do qual o leitor é conduzido às diversas esferas da emoção. A 

construção do mistério, do medo e a fronteira entre real e sobrenatural, são as questões 

centrais do gênero escolhido.  

Iniciamos as análises, levando em conta a estrutura do gênero e os elementos da 

narrativa, e ampliando o olhar para a escolha lexical e as estratégias do autor. Em seguida, 

lemos A aparição, de Guy de Maupassant, O Vampiro, de Jan Neruda e Continuidade dos 

parques, de Julio Cortázar. Devido à complexidade dos textos, instituímos alguns 

procedimentos de leitura, para que os alunos tivessem clareza do lugar de onde partir e 

algumas pistas sobre aonde chegar. Acordamos que, para cada texto, faríamos um glossário, 

destacaríamos os fatos importantes, estabeleceríamos uma hierarquização dos 

acontecimentos; e realizaríamos comentário sobre dúvida e interesses. Além disso, 

combinamos de realizar a leitura em etapas, cada qual com diferentes objetivos. A primeira, 

como uma espécie de perícia, para entrar em contato com a linguagem, com a atmosfera, 

situar o texto no tempo e no espaço e formar uma ideia inicial; a segunda, para promover 

uma ampliação da compreensão e um aprofundamento semântico. 
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Quanto à produção textual, utilizamos os elementos estudados para produzir um 

conto fantástico. Lemos Instruções para sentir medo, de Cortazár, e sugeri que, à maneira do 

escritor, a turma elaborasse suas instruções, construindo situações e imagens que saíssem da 

esfera do real.  

Dando continuidade ao processo, lemos o conto As formigas, de Lygia Fagundes Telles, 

e propus que os alunos fizessem a continuação da história. O desafio dessa proposta era criar 

um desfecho que mantivesse a coerência do texto, respeitando as características centrais da 

narrativa de partida. 

 Por fim, como encerramento da sequência, os alunos produziram um conto autoral e 

fizemos uma roda de histórias para compartilhar.  

Ademais dos textos literários, trabalhamos com o relatório semanal, pois, este ano, 

além de registrar o percurso de aprendizagem dos alunos, o relatório deve, também, conter 

o registro das atividades coletivas do projeto anual “Construção coletiva do espaço: habitar 

e pertencer”. 

Já em Literatura, iniciamos a leitura do livro: O fazedor de velhos, de Rodrigo Lacerda. 

Trata-se de um romance de formação, no qual um adolescente busca, na Literatura, em 

especial no universo shakespeariano, elementos que o ajudem a elaborar os conflitos da vida. 

A construção da subjetividade do narrador se dá na relação com os livros e sob a tutela de 

um, controverso, mentor. 

 A leitura acontece de duas maneiras; individualmente, nas aulas de leitura, momento 

em que os alunos têm a oportunidade de colocar em prática as habilidades leitoras 

desenvolvidas, e de forma compartilhada, ocasião em que os alunos, através da minha 

mediação, debatem sobre suas percepções e aprofundam o entendimento do que se leu. 

Quanto ao estudo da Língua, trabalhamos todas as classes de palavras que 

desempenham o papel de conectores textuais, para construir a noção de coesão e coerência. 

A intenção é que os alunos compreendam o conceito dessas categorias gramaticais e atuem 

sobre o próprio texto. 

Os alunos do oitavo ano envolveram-se bastante com as aulas, respondendo aos 

desafios de maneira consistente. Os momentos de leitura compartilhada eram os mais 

esperados, pois o vínculo com a leitura está se fortalecendo e o compartilhamento de ideias 

é fundamental para a dinâmica desse grupo.   

Para o segundo trimestre, desenvolveremos uma pesquisa individual sobre os contistas 

brasileiros e suas obras e investiremos na elaboração de uma antologia. 

Juliana 
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Inglês 

 

2001: Uma Odisséia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick 

 

A grande vantagem do estudo do espaço nas artes é que estas oferecem uma extraordinária 

gama de situações sensoriais para o exercício da percepção. 

Marshall McLuhan (1911 - 1980), filósofo e teórico da comunicação canadense 

Fala-se muito, hoje em dia, da influência dos filmes e videogames na vida cotidiana da 

maioria dos jovens. A forte absorção e a reprodução de comportamentos e visões de mundo 

expressas por esses meios tornam importante a tarefa de professores e profissionais da 

educação, de oferecer ferramentas para que os estudantes possam “ler” essas imagens 

criticamente.  

Partindo do tema do Projeto Anual da Escola que tem, entre suas preocupações, o 

desenvolvimento da percepção dos espaços pelos alunos, o trabalho com o oitavo ano, em 

língua inglesa, consistiu em exercitar o olhar do grupo diante dos ambientes construídos pela 

linguagem cinematográfica. 

As primeiras atividades realizadas giraram em torno do estudo dos tipos de planos 

cinematográficos mais comumente usados em filmes, como o plano aberto, plano fechado 

(close-up) e o plano americano, por exemplo. Tais tipos estão relacionados à distância da 

câmera em relação aos objetos e, a prática de observá-los tende a refinar a percepção que 

temos em relação aos espaços que ocupamos. O material de apoio foi confeccionado 

totalmente em língua inglesa, com explicações acompanhadas de imagens ilustrativas. 

Aproveitou-se, também, a oportunidade oferecida pelo tema, para o aprendizado de 

vocabulário relacionado a gêneros de filmes e adjetivos usados para descrevê-los. Quanto à 

escolha do tópico gramatical estudado, priorizou-se a forma de futuro to be going to, que 

foi, por sua vez, igualmente adaptada às atividades com filmes. Uma sequência de exercícios 

foi selecionada e entregue aos alunos, para que pudessem exercitar o uso de to be going to 

oralmente e por escrito. 

A série de atividades desenvolvidas durante o primeiro trimestre foi bem recebida pelos 

estudantes do oitavo ano. Todos se mostraram interessados em compreender melhor as 

imagens cinematográficas e contribuíram bastante durante as aulas, trazendo suas próprias 

referências de filmes a que assistem e de que gostam. No entanto, o desempenho da classe 

poderia ter sido mais proveitoso, diante do potencial de cada um. Por vezes, a resistência ao 



54 
 

 
 

trabalho durante as atividades, influenciou no resultado geral da turma. No próximo 

trimestre, daremos prosseguimento aos estudos relacionados ao tema, tendo em mente os 

cuidados que serão necessários para que os alunos do oitavo ano possam aprimorar os hábitos 

escolares de modo a aprofundarem os próprios conhecimentos no idioma. 

Lauren 

 

Matemática 

Os conteúdos estudados primeiro trimestre foram: equações, múltiplos, divisores, 

perspectiva, área e perímetro. 

Estudamos os números primos reconhecendo seu papel como geradores dos demais 

números naturais com exceção do 0 e do 1, entre outras características. Também, fizemos a 

decomposição de alguns números em fatores primos. Posteriormente, revisitamos os mínimos 

múltiplos comuns, já estudados no ano anterior, mas agora resolvidos por meio da 

decomposição simultânea em fatores primos. O processo, porém, não foi feito de forma 

mecânica. Nos problemas propostos, os alunos tiveram oportunidade de descobrir e 

verbalizar propriedades (por exemplo: o mmc de dois números consecutivos é o produto 

deles). O jogo “Quatro em linha” também deu oportunidade para que incorporassem 

algumas propriedades. Por exemplo: para obter 9 na cartela C, deve-se escolher 3 e 9 nas 

cartelas A e B, pois se x é múltiplo de y, então mmc (x, y) = x. O jogo levou-os a pensar, 

ainda, em problemas tais como: Quais seriam os números das cartelas A e B que têm mmc 

igual a 78? Depois que jogaram, debatemos outras descobertas que realizaram durante as 

partidas. 

Retomamos os estudos com frações, que será de fundamental importância para o estudo 

da álgebra. Estudamos outros conceitos envolvendo-as: equivalência, adição e subtração, 

divisão e multiplicação. Discutimos a diferença entre as operações com números naturais e 

com frações. 

Desenhamos figuras espaciais, os alunos exercitaram a visualização e a representação de 

objetos tridimensionais, 

compreendendo os 

princípios que regem o 

desenho em perspectiva. 

Também, executamos esses 

desenhos em perspectiva 

com um ponto de fuga.  

Os estudantes observaram 

duas obras de arte para 

perceberem a importância da 

referida técnica. 

 

 

Figura 1 - Gravura medieval de 1455 que ilustra o desembarque do rei da Inglaterra 
Eduardo IV em Calais, França 
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Na figura 1, notaram os barcos na frente e as construções atrás, no fundo da cena. 

Mas, surgiu a discussão que culminou na seguinte conclusão: o artista não conseguiu dar a 

impressão de profundidade. As figuras são achatadas e não têm volume. O tamanho relativo 

dos elementos não foi respeitado, tanto é verdade que as pessoas têm altura das edificações. 

Já na figura 2, avaliaram que o desenho 

de Rafael, ao contrário, lembra uma 

fotografia. Distingue bem o que está à 

frente, em primeiro plano e o que está 

atrás. Rafael é um artista renascentista, 

momento de grande desenvolvimento 

da perspectiva.  

Esses conceitos foram importantes para 

a compreensão do nosso projeto da 

construção de uma casa na árvore, que 

vem sendo desenvolvido em parceria 

com o nono ano. Neste período, analisamos o terreno da Escola explorando possíveis locais 

de construção, fizemos desenhos que representassem a casa construída no local proposto. Ao 

longo dessas etapas de trabalho o oitavo ano teve a oportunidade de colocar em prática os 

seus conhecimentos sobre área, volume e perímetro.  

Para auxiliar no aprimoramento dos estudos em todos os âmbitos (na escola, em casa e 

organização pessoal), estamos analisando, uma vez por semana, nas aulas de matemática, 

trechos do livro: “Você sabe estudar?” de Claudio de Moura Castro. Os alunos têm 

possibilidade de refletir sobre a própria práticas e alterá-la de acordo com o que sentirem nas 

experiências propostas, experimentos esses que são adaptados ao estudo da matemática. 

Alguns assuntos tratados: Fazer outras coisas enquanto estuda, dá certo?; É bom ouvir música 

enquanto estuda?; Preparação do local de estudo; Como fazer anotações mais proveitosas. 

Essa discussão foi proveitosa, pois o grupo ainda precisa evoluir nesse aspecto. Eles vêm 

percebendo, individualmente, as próprias falhas e estão num processo de mudança. 

Wagner 

 

Ciências 

Ao iniciarmos os preparativos do projeto “A construção coletiva do espaço: habitar e 

pertencer”, percebi como as plantas, discussões e análises arquitetônicas assemelhavam-se 

àquelas desenvolvidas nos estudos de embriologia. Assim, pareceu-me natural começar os 

estudos sobre corpo humano conhecendo parte dos processos envolvidos na sua formação. 

Essa também foi uma forma de retomar alguns conteúdos sobre a estrutura celular e métodos 

de estudo, na classe e em casa.  

Em nossas primeiras aulas observamos desenhos de anatomia do aparelho reprodutor 

feminino. Nessa primeira aproximação, apontei para os alunos alguns dos órgãos mais 

importantes, sua localização e as modificações pelas quais passam ao longo da gestação. 

Figura 2 – A Anunciação, Rafael Sanzio (1483 – 1520)  
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Obviamente, o útero foi o centro de nossas análises. Ele foi a primeira “casa” de todos os 

mamíferos e compreender o modo como se estrutura, como é feita a "ligação hidráulica”, o 

“fornecimento de energia” e, também, sua ligação com o embrião, foram alguns dos temas 

explorados.  

Em seguida, passamos a estudar o processo de formação do embrião, desde a concepção 

(Como o espermatozoide encontra o óvulo? Como é garantido que apenas um 

espermatozoide fecunde o óvulo?) até a definição dos eixos embrionários. Nesse momento, 

retomamos as comparações com os projetos de arquitetura e engenharia. Banheiro, cozinha, 

quarto, sala são alguns dos módulos básicos que toda residência possui. Existem variações de 

tamanho, quantidade, disposição, mas essas estruturas são mantidas, relativamente 

constantes. Da mesma forma, ao ocorrer a fecundação, é necessário definir-se o que será 

“dorso” e o que será “ventre”; “direita” e “esquerda”; a região “anterior” e a “posterior”. 

Assistimos a um vídeo e observamos o desenvolvimento inicial de uma salamandra, 

discutindo as etapas de formação do embrião, bem como a definição de alguns conceitos. 

Aproveitamos essas aulas para retomar procedimentos de estudo: como ler um texto; 

produzir anotações a partir dos debates; registrar descobertas realizadas durante as atividades 

e elaborar perguntas para aprofundar as análises. Um dos textos utilizados, por exemplo, foi 

selecionado por conta do interesse da turma por entender melhor as diferenças entre gêmeos 

fraternos e univitelinos (“idênticos”). 

Esse início de ano vem mostrando mudanças importantes no trabalho dessa turma. Se, 

por um lado, a saída de alunos e a nova configuração trazem perdas evidentes, por outro, 

percebo o grupo determinado a demonstrar que pode elaborar ótimas produções, mesmo 

com menor número de integrantes. Isso foi bastante evidente na postura dos alunos nos 

debates: eles se mostraram mais participativos, realizando questionamentos bastante 

pertinentes e, também, mais maduros, ao propor investigações mais aprofundadas, como 

aquelas que nos levaram a investigar melhor os gêmeos, em humanos. Esse maior 

comprometimento revelou-se, também, em iniciativas de registro mais ousadas, como o uso 

de mapas conceituais e a elaboração de esquemas para retratar os processos estudados no 

período. A primeira impressão sobre o oitavo ano vem se confirmando através de um bom 

trabalho e resultados expressivos alcançados neste primeiro trimestre! 

Projeto Da Vinci 

Leonardo da Vinci dispensa apresentações. Quase quinhentos anos depois de sua morte 

(faleceu em 2 de maio de 1519), o intelectual italiano já foi enaltecido de todas as formas por 

sua obra. Ao começar a leitura de sua mais recente biografia, contudo, intriguei-me com a 

abordagem do autor, que se propôs a investigar o processo através do qual Da Vinci 

elaborava suas empreitadas. Na leitura de seus cadernos, observa-se listas de tarefas, em que 

registrou o próprio modo de aprender: perguntando como haviam sido construídos pontes 

e muros, investigando como calcular o tamanho de uma cidade com engenheiros, observando 

e desenhando o voo de pássaros, bem como seu caminhar, elaborando desenhos de 

observação… sua curiosidade é encantadora! Ao mesmo tempo, a leitura dessa obra torna 
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possível vislumbrar o quanto podemos aprender com essa abordagem e, por isso, escolhi 

dedicar uma das nossas aulas semanais a estudos individuais inspirados no processo do gênio 

italiano.  

Desde a apresentação do projeto, evidenciei que os alunos poderiam escolher temas de 

estudo, trabalho, ou, investigação de acordo com os próprios interesses. Traçamos três 

possibilidades para essa empreitada: 

• aperfeiçoamento - desenvolver alguma habilidade que já possuíssem 

• curiosidade - satisfazer o desejo de aprender/descobrir coisas novas 

• criatividade - reunir diferentes conhecimentos para criar coisas novas 

Foi interessante perceber que, em muitas turmas (essa proposta está sendo desenvolvida 

com alunos de quarto a nono anos), fui perguntado se essa seria uma aula de “Ciências”, ou, 

se poderiam encaminhar estudos de outras disciplinas. A categorização do conhecimento foi 

muito importante para que avançássemos em diversas áreas, mas, criou a ideia equivocada 

de que a “Natureza” e a “Humanidade” podem ser compartimentalizadas. Depois de 

esclarecer algumas dúvidas, montamos cadernos para registrar o trabalho. Cada aluno 

escolheu oito folhas de diferentes tipos (vegetal, canson, milimetrada, colorida…) para 

realizar seus apontamentos e, nas aulas seguintes, demos início aos trabalhos. Separei alguns 

livros e apresentei possibilidades para o projeto: aprimorar desenhos, realizar experimentos, 

pesquisar informações em livros etc. As pesquisas vêm ocorrendo, desde então, de forma 

muito viva. Tanto os alunos quanto eu estamos experimentando abordagens, aprendendo 

com os erros e realizando novas tentativas. Dessas primeiras incursões, destaco: 

• a interação com os alunos do nono ano. 

• a diversidade de propostas. 

• o empenho ao longo do processo de produção e investigação realizados. 

Foi um início bastante promissor! 

Leonardo 

 

História 

Iniciamos 2019 com uma novidade aos alunos do oitavo ano: agora, uma das nossas 

três aulas semanais passou a ser feita juntamente com o nono. Isso deu outra dinâmica para 

nossos encontros, não apenas no que diz respeito às questões de convivência, mas, também 

na relação que os alunos vêm estabelecendo com o conhecimento. Como estas aulas são 

destinadas ao projeto anual, esse grupo precisa lidar, a todo momento, com temas 

transversais aos conteúdos de História, diante dos quais os alunos mais velhos têm, 

necessariamente, maior repertório. Esse desafio, que se transforma a cada encontro, vem 

sendo bem interessante, pois resguarda grande potencial para mobilizar o pensamento e 

instigar o fortalecimento das relações de cada um com nossos objetos de estudo.    

Começamos o ano explorando a noção de “pertencimento” que consta no título do 

nosso projeto: “A construção coletiva do espaço: habitar e pertencer”. Paralelamente, um 

trabalho similar foi sendo desenvolvido através das atividades realizadas com os arquitetos e 
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com o restante dos alunos da Escola. Essas ocasiões tomaram como ponto de partida o 

conhecimento que cada um tem do espaço, que faz com que os próprios estudantes vejam-

se como parte da Ágora. Como os alunos do oitavo ano construíram fortes relações com 

alguns locais da Escola, esses momentos tinham o potencial de dar concretude àquilo que em 

aula, analisávamos de um ponto de vista mais teórico, conceitual. 

Em nossos encontros, a questão do pertencimento foi discutida através dos conceitos de 

“identidade”, “identidade nacional” e “nação”. A partir de algumas músicas, refletimos sobre 

quais são os elementos que compõem as identidades nacionais e mencionamos outras noções 

de pertencimento que podem permeá-las. Na sequência, os alunos pesquisaram, em livros da 

Escola, espaços urbanos que contribuem para formar a identidade da cidade de São Paulo. 

Um dos principais objetivos da atividade era a associação das ideias de identidade e de 

pertencimento com a construção de uma memória coletiva, que exalta algumas narrativas em 

detrimento de outras. Este será um dos “ganchos” para nosso trabalho do segundo trimestre. 

Ainda que breves, as pesquisas representaram um momento privilegiado ao oitavo ano 

em dois sentidos: em primeiro lugar, para realizá-las, os alunos acabaram fazendo duplas e 

trios com pessoas do nono ano, o que os levou a lidar com outras formas de pensar e de 

trabalhar coletivamente. Em segundo, acabamos retomando os elementos básicos que fazem 

parte das pesquisas, o que é importante para a vida dos alunos enquanto estudantes, em 

qualquer tempo ou espaço. 

Em relação aos demais procedimentos que visam fortalecer o estudo, começamos a 

desenvolver mapas conceituais, de acordo com o que é sugerido no livro “Você sabe 

estudar?”. De início, essas medidas foram bem recebidas pela turma, pois organizam os 

conteúdos de uma forma que vai ao encontro do fato do oitavo ano prezar pelo 

conhecimento objetivo, expresso de maneira clara, direta e eficiente.     

Anita 

 

Geografia 

O projeto anual vem oferecendo várias possibilidades de desenvolvimento do saber 

geográfico. Enquanto as atividades coletivas relativas à construção de novos espaços de 

estudo desenrolaram-se dentro de um calendário específico, em nossas aulas, o trabalho 

seguiu no sentido de ampliar o repertório e instrumentalizar os alunos para melhor aproveitá-

las.  Nosso objetivo principal foi abordar o uso da água dos rios Pinheiros e Tietê, desde o 

início do século passado. A intenção foi de uma perspectiva mais genérica do assunto, já que 

as apreensões em micro escala estavam garantidas em função das práticas realizadas com a 

equipe de arquitetos e professores, no terreno da Escola. 

Desde então, os estudantes vêm percebendo, com base em alguns aspectos, como 

ocorre a transformação do espaço urbano e surgem novos arranjos de paisagens. Além disso, 

a representação espacial (plantas, mapas, fotografias e imagens de satélite) adquiriu mais 

sentido em decorrência das experiências sensibilizadoras pelas quais eles passaram nesse 

cotidiano escolar imerso no projeto. O reflexo disso na produção cartográfica foi visível, pois 
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os alunos atribuíram maior importância aos traçados dos rios, bem como tiveram maior 

facilidade para identificá-los.  

O efeito “conexão” também merece destaque, tendo em vista que questões debatidas 

nas aulas encontraram ressonância nas atividades coletivas e vice-versa. Essa constante 

realimentação fez com que os estudantes não apenas aplicassem os conceitos, mas, também, 

compreendessem os processos que envolvem escala/proporção, símbolos, hidrografia, 

poluição, consumo/abastecimento, solos, relevo, cobertura vegetal, política urbana, 

urbanização e tantas outras, conteúdos que repercutiram diferentemente em cada um aluno. 

Vale lembrar que as aulas destinadas ao projeto vêm sendo compartilhadas com o nono ano, 

o que tem gerado efeitos significativos em relação à postura de estudante de ambos os lados 

(seja por ser modelo, no caso dos mais velhos, seja por querer estar próximo do modelo, no 

caso dos alunos dessa turma).  

O trabalho cotidiano envolveu, principalmente: leitura de textos e mapas, bem como, 

registros decorrentes de tais procedimentos; organização de um glossário geográfico; 

elaboração de mapa (estudo preliminar sobre a região metropolitana de São Paulo); 

confecção de gráficos de barras e de setores (representação de dados socioeconômicos das 

regiões do Brasil); cálculos de densidade demográfica e PIB per capita (para fins de 

interpretação de dados estatísticos e caracterização socioeconômica de países).  

Nas aulas que se seguiram, introduzimos os estudos de geografia humana: pensar a 

sociedade a partir de processos demográficos, urbanos e econômicos. 

Depois da discussão dos primeiros conceitos relativos à dinâmica populacional, os 

alunos trabalharam com alguns indicadores socioeconômicos, efetuando cálculos e 

compreendendo o lugar das estimativas, sobretudo a leitura estatística dos dados.  

Como era esperado, foram momentos de descobertas para todos nós, tendo surgido 

muitas perguntas e constatações, principalmente, porque neste momento do curso, esses 

estudantes vêm se aproximando mais de informações sobre as condições de vida das pessoas. 

Tenho feito orientações de trabalho claras e constantes; reler, reescrever e relembrar 

vêm sendo primordiais para anular a tendência à assimilação superficial e promover o resgate 

e aprofundamento do assunto. Em relação à produção de gráficos, por exemplo, procurei 

expor a metodologia passo a passo, bem como, indiquei alguns mecanismos para estabelecer 

inferências, diante de uma análise mais abrangente.   

Neste trimestre, o ritmo de produção desses alunos apresentou sinais positivos quanto 

à conclusão de tarefas dentro e fora da Escola. Entretanto, no processo de construção do 

conhecimento, ainda é necessário que esses estudantes disponham-se cada vez mais ao 

procedimento de análise e/ou de caráter investigativo. Futuramente, o investimento deverá 

focar as sínteses coletivas, contudo, a socialização de ideias já vem sendo o primeiro passo 

para estimular e favorecer o desenvolvimento do pensamento abstrato. 

Mônica 
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Relatório do Trabalho do Nono Ano 

 

Língua Portuguesa 

“Caminhante, são tuas pegadas 

o caminho e nada mais; 

caminhante, não há caminho, 

se faz caminho ao andar.” 

Antonio Machado 

 

Iniciamos a trajetória do nono ano refletindo sobre a importância da leitura e da 

escrita, não só a partir da perspectiva literária, mas também sob o aspecto humano. Lemos 

um fragmento de As três experiências, de Clarice Lispector e de Um escritor nasce e morre, 

de Carlos Drummond de Andrade e discutimos sobre o papel da escrita para cada autor. 

Lemos, também, o capítulo Nascimento do alquimista, do livro Como um romance, 

de Daniel Pennac, para que os alunos pensassem sobre as próprias experiências como leitores. 

O caráter autobiográfico dos textos impulsionou a discussão para uma reflexão pessoal sobre 

o tema, que era o objetivo da proposta. A atividade culminou na produção de um texto 

pessoal, no qual os alunos registraram suas impressões sobre o assunto. 

Os eixos temáticos do curso de Língua Portuguesa, neste trimestre, são: a construção 

da subjetividade, identidade e adolescência.   

Como parte do projeto de convivência, em comemoração ao aniversário de trinta e 

quatro anos da Ágora, iniciamos a produção de um mapa afetivo do espaço escolar. Esse 

grupo está vivendo seu último ano na escola, o que é sempre acompanhado de uma mistura 

de sentimentos. Então, sugeri que cada um escolhesse quatro espaços que tivessem 

importância para eles e que produzissem um texto inicial, justificando a escolha feita. A 

intenção era que entrassem em contato com as próprias memórias e, desse lugar, pudessem 

refletir sobre os seus percursos individuais. 

Uma vez decididos os lugares, pedi que buscassem um poema que representasse as 

sensações que cada espaço despertava. Durante algumas aulas, fomos juntos para a biblioteca 

pesquisar sobre poesia e passamos momentos intensos, sensibilizados pela leitura. Os alunos 

compartilhavam as que mais os tocavam e eu os escutava e comentava. 

 Na etapa seguinte, fizemos experimentações de declamação, estudando o tom, a 

cadência e a prosódia de cada poema e, então, gravei-os lendo. Para finalizar o trabalho, 

cada aluno levou o seu grupo – o famoso grupo de nono ano - para seguir o seu mapa, 

acompanhado do áudio do poema. O objetivo era que os grupos compartilhassem, por meio 

da experiência poética, o caminho afetivo dos alunos do nono ano, na escola. O que, quiçá, 

inspire os mais novos em seus percursos próprios. 

Quanto à Literatura, começamos a ler Capitães da areia, de Jorge Amado. Trata-se de 

um romance pertencente à segunda fase do modernismo brasileiro, período literário marcado 

pelo engajamento político social dos autores da época. O livro conta a história de um grupo 
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de meninos de rua que circulam pelas ladeiras de Salvador. Em tom de denúncia, conhecemos 

a história dos integrantes do bando e suas relações com a cidade.   

A leitura acontece de duas maneiras; individualmente, nas aulas de leitura, momento 

em que os alunos têm a oportunidade de colocar em prática as habilidades leitoras 

desenvolvidas, e de forma compartilhada, ocasião em que os alunos, através da minha 

mediação, debatem sobre suas percepções e aprofundam o entendimento. 

Quanto ao projeto anual Construção coletiva do espaço: habitar e pertencer, nas aulas 

de Português, estamos cuidando dos registros relacionados a ele. Os relatórios semanais, que 

para esta turma são temáticos, devem conter a notação das atividades coletivas. Todas as 

etapas da construção são trabalhadas como texto, que pelo caráter subjetivo do relato, vem 

se constituindo como uma espécie de memorial de trabalho. 

 No próximo trimestre, trabalharemos com textos argumentativos e as noções de 

persuasão. A pesquisa e o planejamento serão fundamentais para o desenvolvimento de 

argumentos e opiniões consistentes. O foco da produção será o ensaio e o artigo de opinião. 

Juliana 

 

Inglês 

 

                                        Geometric World Map, de Michael Tompsett 

 

A verdadeira viagem da descoberta consiste não em buscar novas paisagens, 

mas em ter olhos novos. 

Marcel Proust 

 

Desenvolvidas a partir dos temas suscitados pelo Projeto Anual da Escola, as propostas 

de estudo, realizadas nas aulas de língua inglesa, com o nono ano, foram compostas de 

atividades em torno da localização geográfica de países, cidades e os elementos de suas 

paisagens. 

Primeiramente, os estudantes discutiram e levantaram questões sobre as cidades em 

que moram, as que já conheceram e as que gostariam de conhecer. A seguir, foi distribuída 
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uma ficha com vocabulário e expressões relevantes para que pudessem descrever a posição 

geográfica do Brasil, de cidades importantes em nosso país e de outros países. Posteriormente, 

a partir de um modelo, o grupo trabalhou na produção de textos sobre espaços que já 

visitaram ou têm curiosidade de visitar. 

O tópico gramatical escolhido, o uso de adjetivos comparativos e superlativos, foi 

trabalhado paralelamente às descrições de cidades, para que todos estivessem aptos para fazer 

comparações usando as estruturas aprendidas. Além dos exercícios no livro didático, um 

conjunto de exercícios extras foi entregue aos alunos para que pudessem praticar o uso dos 

adjetivos e ampliar o domínio do idioma. 

As propostas realizadas com o nono ano foram bem aceitas pelo grupo, que trabalhou 

com diligência, interesse e afinco. A participação de todos os alunos, de forma geral, foi de 

qualidade, algo que foi igualmente possível de notar na maioria dos deveres de casa e 

atividades extras. 

Lauren 

 

Matemática 

Os conteúdos estudados no primeiro trimestre foram: área, perímetro, desenho em 

perspectiva, polígonos semelhantes, semelhança no triângulo retângulo. 

 O destaque, no período, foi o estudo que fizemos sobre figuras semelhantes, associado 

às construções geométricas que comprovam as propriedades abordadas. Ampliamos e 

reduzimos polígonos, com ângulos correspondentes de mesma medida. O objetivo era 

calcular a razão entre as medidas dos lados correspondentes para chegar ao coeficiente de 

proporcionalidade, que é sempre o mesmo entre figuras semelhantes. Ainda no estudo de 

semelhança, deduzimos propriedades que são mais específicas para o triângulo. Os cálculos 

de semelhança são muito úteis para situações do dia a dia, como, por exemplo, chegar a 

medidas inacessíveis. Outro destaque do período foi a construção de um teodolito - 

instrumento utilizado por topógrafos e agrimensores para medir longas distâncias - bem 

simples e com baixa precisão, mas que nos possibilitou fazer medidas aproximadas de árvores 

e outras grandezas, ação que seria impossível sem a utilização do conceito de semelhança de 

triângulos. 

Também, merece apreciação o estudo de semelhança no triângulo retângulo. 

Chegamos às relações métrica no triângulo retângulo 

construindo, identificando a semelhança e deduzindo as 

relações correspondentes. Os desenhos a seguir representações 

do que os alunos fizeram no caderno: 

Inicialmente relembramos os nomes dos lados do 

triângulo retângulo, já estudado no oitavo ano. 
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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: 

 

 

Com os triângulos devidamente posicionados, para facilitar a visualização na primeira 

dedução... 

 

 

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 
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condições de reconstruir o desenvolvimento dessa fórmula quando precisar dela. Além disso, 

é importante compreender o valor desse caminho para as descobertas científicas. Os alunos 

demonstraram compreender as relações e saber aplicá-las à resolução de problemas e 

exercícios. 

Os conceitos de proporcionalidade e semelhança foram utilizados diretamente no 

projeto da nossa área: Construção da casa na árvore. Num primeiro momento, os alunos 

assistiram a vídeos, leram livros sobre construções e concentraram-se na 

busca de uma região da escola mais apropriada para edificar essa casa.  

Para que tudo dê certo estamos seguindo as etapas: 

- Escolha do local e tipo de árvore para fundamentar a construção; 

- Estudo das dimensões; 

- Materiais; 

- Projeto; 

     - Maquete. 

Para auxiliar no aprimoramento dos estudos em todos os âmbitos (na escola, em casa e 

organização pessoal), estamos analisando, uma vez por semana, nas aulas de matemática, 

trechos do livro: “Você sabe estudar?” de Claudio de Moura Castro. Os alunos têm 

possibilidade de refletir sobre a própria práticas e alterá-la de acordo com o que sentirem nas 

experiências propostas, experimentos esses que são adaptados ao estudo da matemática. 

Alguns assuntos tratados: Fazer outras coisas enquanto estuda, dá certo?; É bom ouvir música 

enquanto estuda?; Preparação do local de estudo; Como fazer anotações mais proveitosas. 

Parte dos alunos do nono ano já tem suas dinâmicas de estudo validadas por bom 

desempenho nas aulas, outra, precisa aprimorar e descobrir como tratar o momento da 

dúvida e dos estudos em casa e na sala. Estamos discutindo as práticas para que todos se 

desenvolvam nesse sentido. Uma boa organização dos estudos será muito importante de 

imediato para essa série, e, ainda mais para o Ensino Médio. 

Wagner 

 

Ciências 

O estudo de Astronomia costuma ser bastante aguardado por todas as turmas que 

chegam ao nono ano. Além de fascinante, compreender o Universo é um grande desafio que, 

em geral, os jovens gostam de provar. Com esta turma não foi diferente (há, inclusive, relatos 

de alunos considerando seguir carreira na área…). O projeto do ano (“A construção coletiva 

do espaço: habitar e pertencer”), trouxe, ainda, uma nova perspectiva para nossas aulas: 

como são/serão nossas moradas no espaço? 

Um dos grandes desafios desse assunto é compreender a teoria do Big Bang. Mais do 

que listar conceitos e definições, preocupei-me em demonstrar, para os alunos, como 

observações e ideias de diferentes pesquisadores foram se reunindo, ao longo do tempo, para 

formar o conceito mais aceito atualmente. Assim, investigamos um pouco a natureza da 

radiação eletromagnética (a luz visível faz parte dessa categoria) e como sua detecção 
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permitiu que verificássemos que o Universo está em expansão; a natureza dúbia de espaço-

tempo e matéria-energia, bem como algumas características do espaço fora da Terra 

(temperatura, gravidade, radiação, entre outros aspectos). Esses conteúdos serviram de pano 

de fundo para as discussões que seriam encaminhadas a seguir, quando, a partir de cenas dos 

filmes “Perdido em Marte” e “Apollo 13”, começaríamos a elucidar alguns dos desafios para 

a exploração espacial e a possível vida humana no espaço.  

Ao longo dessas aulas, propus alguns questionamentos para incitar a reflexão dos 

alunos. Essas perguntas versavam sobre temas tão amplos quanto a logística de se manter 

uma pessoa numa nave por longos períodos até os impactos psicológicos desse tipo de 

experiência.  

Além de mostrarem-se bastante envolvidos com as propostas (os filmes, 

propositadamente, são muito bons!), percebi os alunos mais autônomos em seus estudos e 

perguntas. Não é mais comum perguntarem-me sobre o que deve ser anotado, nem, 

tampouco, se é necessário finalizar a tarefa para a aula seguinte. Paralelamente a isso, a turma 

vem relacionando descobertas realizadas em nossas aulas com ideias da Geografia (como 

funciona o GPS), História (por que os americanos queriam chegar à Lua antes dos soviéticos), 

Matemática (cálculos de distâncias, quantidade de alimentos necessários para a viagem, entre 

outros) e outras disciplinas. Além disso, têm procurado criar textos mais claros e objetivos.  

Projeto Da Vinci 

Leonardo da Vinci dispensa apresentações. Quase quinhentos anos depois de sua morte 

(faleceu em 2 de maio de 1519), o intelectual italiano já foi enaltecido de todas as formas por 

sua obra. Ao começar a leitura de sua mais recente biografia, contudo, intriguei-me com a 

abordagem do autor, que se propôs a investigar o processo através do qual Da Vinci 

elaborava suas empreitadas. Na leitura de seus cadernos, observa-se listas de tarefas, em que 

registrou o próprio modo de aprender: perguntando como haviam sido construídos pontes 

e muros, investigando como calcular o tamanho de uma cidade com engenheiros, observando 

e desenhando o voo de pássaros, bem como seu caminhar, elaborando desenhos de 

observação… sua curiosidade é encantadora! Ao mesmo tempo, a leitura dessa obra torna 

possível vislumbrar o quanto podemos aprender com essa abordagem e, por isso, escolhi 

dedicar uma das nossas aulas semanais a estudos individuais inspirados no processo do gênio 

italiano.  

Desde a apresentação do projeto, evidenciei que os alunos poderiam escolher temas de 

estudo, trabalho, ou, investigação de acordo com os próprios interesses. Traçamos três 

possibilidades para essa empreitada: 

• aperfeiçoamento - desenvolver alguma habilidade que já possuíssem 

• curiosidade - satisfazer o desejo de aprender/descobrir coisas novas 

• criatividade - reunir diferentes conhecimentos para criar coisas novas 

Foi interessante perceber que, em muitas turmas (essa proposta está sendo desenvolvida 

com alunos de quarto a nono anos), fui perguntado se essa seria uma aula de “Ciências”, ou, 

se poderiam encaminhar estudos de outras disciplinas. A categorização do conhecimento foi 



66 
 

 
 

muito importante para que avançássemos em diversas áreas, mas, criou a ideia equivocada 

de que a “Natureza” e a “Humanidade” podem ser compartimentalizadas. Depois de 

esclarecer algumas dúvidas, montamos cadernos para registrar o trabalho. Cada aluno 

escolheu oito folhas de diferentes tipos (vegetal, canson, milimetrada, colorida…) para 

realizar seus apontamentos e, nas aulas seguintes, demos início aos trabalhos. Separei alguns 

livros e apresentei possibilidades para o projeto: aprimorar desenhos, realizar experimentos, 

pesquisar informações em livros etc. As pesquisas vêm ocorrendo, desde então, de forma 

muito viva. Tanto os alunos quanto eu estamos experimentando abordagens, aprendendo 

com os erros e realizando novas tentativas. Dessas primeiras incursões, destaco: 

• a interação com os alunos do oitavo ano. 

• a diversidade de propostas. 

• o empenho ao longo do processo de produção e investigação realizados. 

Foi um início bastante promissor! 

Leonardo 

 

História 

As aulas de História de 2019 iniciaram com duas particularidades. A primeira delas deve-

se ao fato de que o projeto anual determina parte significativa do curso, o que traz 

singularidade a ele, a cada ano. A segunda particularidade é que, desta vez, as aulas destinadas 

ao projeto foram partilhadas com o oitavo ano, que seguirá conosco, nos próximos 

trimestres, em um de nossos três encontros semanais. 

O primeiro recorte temático trabalhado por nós referia-se à noção de “pertencimento” 

que consta no título do projeto: “A construção coletiva do espaço: habitar e pertencer”. 

Paralelamente, algumas atividades desenvolvidas com os arquitetos e com o restante dos 

alunos da Escola também tangenciaram a questão do pertencimento, uma vez que tomaram 

como ponto de partida o conhecimento que cada aluno tinha do espaço, o que faz com que 

eles mesmos se vejam como parte da Ágora. 

Em nossas aulas, esse enfoque temático foi discutido através dos conceitos de 

“identidade”, “identidade nacional” e “nação”. A partir de algumas músicas, refletimos sobre 

quais são os elementos que compõem as identidades nacionais e mencionamos outras noções 

de pertencimento que podem permeá-las. Na sequência, os alunos pesquisaram, em livros da 

Escola, espaços urbanos que contribuem para formar a identidade da cidade de São Paulo. 

Um dos principais objetivos da atividade era a associação das ideias de identidade e de 

pertencimento com a construção de uma memória coletiva, que exalta algumas narrativas em 

detrimento de outras. Este será um dos “ganchos” para nosso trabalho do segundo trimestre. 

Esse recorte temático foi interessante ao nono ano, uma vez que ele é transversal a 

temas que já compõem o repertório da turma. Além disso, perpassa alguns assuntos que ainda 

serão abordados em História daqui em diante, como o nacionalismo de regimes totalitários, 

ou, a formação de Estados Nacionais nos séculos XIX e XX. 
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No que diz respeito aos procedimentos que visam fortalecer o estudo individual, 

trabalhamos em duas frentes: primeiramente, retomamos elementos inerentes a qualquer 

pesquisa. Em segundo lugar, colocamos em prática a elaboração de mapas conceituais, que, 

assim como as pesquisas, poderão ser utilizados pelos alunos em qualquer momento de sua 

vida escolar. O grupo foi bastante receptivo, principalmente em relação aos mapas 

conceituais, que tendem a organizar os conteúdos de forma visual, sucinta e eficiente. 

No que diz respeito ao recorte curricular de História, vale mencionar uma modificação 

significativa: as expectativas dos alunos para o estudo das duas Guerras Mundiais eram tão 

grandes, que optei por subverter a ordem cronológica, favorecendo um eixo temático no 

qual a Primeira Guerra Mundial é atrelada aos desdobramentos da Primeira e da Segunda 

Revoluções Industriais. Ainda que a nova proposta exija que façamos flashbacks, por ora, ela 

vem se mostrando produtiva, já que os alunos estão bastante engajados. Que esse ânimo do 

primeiro trimestre dê o tom do restante do ano.  

Anita 

 

Geografia 

O projeto anual vem oferecendo várias possibilidades de desenvolvimento do saber 

geográfico. Enquanto as atividades coletivas relativas à construção de novos espaços de 

estudo desenrolaram-se dentro de um calendário específico, em nossas aulas, o trabalho 

seguiu no sentido de ampliar o repertório e instrumentalizar os alunos para melhor aproveitá-

las.  Nosso objetivo principal foi abordar o uso da água dos rios Pinheiros e Tietê, desde o 

início do século passado. A intenção foi de uma perspectiva mais genérica do assunto, já que 

as apreensões em micro escala estavam garantidas em função das práticas realizadas com a 

equipe de arquitetos e professores, no terreno da Escola. 

Desde então, os estudantes vêm percebendo, com base em alguns aspectos, como 

ocorre a transformação do espaço urbano e surgem novos arranjos de paisagens. Além disso, 

a representação espacial (plantas, mapas, fotografias e imagens de satélite) adquiriu mais 

sentido em decorrência das experiências sensibilizadoras pelas quais eles passaram nesse 

cotidiano escolar imerso no projeto. O reflexo disso na produção cartográfica foi visível, pois 

os alunos atribuíram maior importância aos traçados dos rios, bem como tiveram maior 

facilidade para identificá-los.  

O efeito “conexão” também merece destaque, tendo em vista que questões debatidas 

nas aulas encontraram ressonância nas atividades coletivas e vice-versa. Essa constante 

realimentação fez com que os estudantes não apenas aplicassem os conceitos, mas, também, 

compreendessem os processos que envolvem escala/proporção, símbolos, hidrografia, 

poluição, consumo/abastecimento, solos, relevo, cobertura vegetal, política urbana, 

urbanização e tantas outras, conteúdos que repercutiram diferentemente em cada um aluno. 

Vale lembrar que as aulas destinadas ao projeto vêm sendo compartilhadas com o oitavo 

ano, o que tem gerado efeitos significativos em relação à postura de estudante de ambos os 



68 
 

 
 

lados (seja por ser modelo, no caso desses mais velhos, seja por querer estar próximo do 

modelo, no caso dos mais novos).  

A prática cotidiana envolveu, principalmente: leitura e interpretação de textos, mapas 

e gráficos, bem como, registros decorrentes de tais procedimentos; organização de um 

glossário geográfico; elaboração de mapa síntese (estudo preliminar sobre o cenário 

econômico internacional e os principais grupos de países industrializados e em 

desenvolvimento);  

A primeira atividade, referência às aulas subsequentes, foi cumprir um breve roteiro de 

leitura, grifando ideias, registrando questões, opiniões e dúvidas durante o processo. 

De modo geral, os alunos seguiram o roteiro perfeitamente e apresentaram pertinentes 

colocações. Nesse caminho de adaptação, não houve fuga do assunto, como já foi comum 

acontecer, todos se mantiveram fiéis ao texto.  Percebi que apropriaram-se dessa ferramenta 

de estudo de modo bastante eficaz e cada um ampliou, à sua maneira, o repertório anterior 

a leitura.  

O primeiro passo, como já de costume, foi pesquisar siglas e palavras-chave (OMC, 

ONU, G7, G8, G20, guerra comercial, protecionismo, subsídio, política cambial...), o que 

permitiu que os alunos mobilizassem conhecimento prévio, levantassem hipóteses e 

mergulhassem no assunto. Finalizamos essa etapa de forma bem gratificante, pois outros 

temas vieram à tona, ganharam espaço na discussão e deram mais corpo aos conteúdos 

desenvolvidos.   

Acredito que esses alunos estão em condições de dar passos mais largos, portanto, 

continuarei trazendo propostas que promovam a pesquisa, o debate e a síntese. 

Mônica 

 

Relatório do Trabalho de Artes – primeiro ao quinto anos 

 

“O ser humano é por natureza um ser criativo. No ato de perceber, ele            

                                                                           tenta interpretar e, nesse interpretar, já começa a 

criar. Não existe um  

                                                                           momento de compreensão que não seja ao 

mesmo tempo criação. Isto  

                                                                           se traduz na linguagem artística de uma maneira 

extraordinariamente                                

                                                                           simples, embora os conteúdos sejam 

complexos..” 

                                                                                                                                                   

Fayga Ostrower 
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Vivemos um tempo acelerado no qual as mensagens e as atividades virtuais, visuais e 

digitais, são intensas e povoam a mente humana largamente. Neste contexto, comunicar-se 

pela arte, fazer, colocar a “mão na massa” através da criação, da pintura, escultura ou 

desenho, enfim, torna-se necessário e desejado para ampliação das vivências pessoais 

complementares à formação de um ser humano integral.  

Diante desse contexto, o projeto anual da Ágora, “A construção coletiva do espaço: 

habitar e pertencer”, veio somar intensamente e instigar o desenvolvimento de habilidades 

muito requisitadas nas aulas de arte. Projetar e construir um espaço escolar comporta muitos 

objetivos comuns ao processo artístico: selecionar a matéria prima, optar pela técnica a ser 

empregada, priorizar etapas, testar materiais, planejar e entender a natureza do espaço 

delimitado e das potências da materialidade. Arquitetura e Arte são campos irmãos.  

Desde já, percebo que o processo de trabalho que vem sendo desenvolvido, tanto em 

relação às hipóteses subjetivas, quanto em relação às objetivas, acolheram, contribuíram e 

apontam mudanças bastante positivas entre os alunos, especialmente, na convivência entre 

pares e nos grupos liderados pelo nono ano.  

Neste momento em que o mundo parece um lugar inóspito, tenham certeza que o 

trabalho em meio à natureza e à arte, tem nos dado um antídoto poderoso!  

 Primeiro ano 

Nossos estudos começaram pela pré-história, não só pelo encantamento natural que ela 

desperta nessa faixa etária, mas também, pelo importante período do nosso patrimônio 

cultural e além disso, em consequência do projeto anual da Escola. 

O trabalho de artes divide-se em duas frentes importantes de ação. Uma, explora o 

desenho sistematicamente, através de atividades semanais no caderno, nas quais diversifico 

suportes (papel branco, colorido; pequeno, grande; encorpado, transparente; plástico; 

palito...), instrumentos para desenhar (canetas hidrográficas, lápis de cor, lápis grafite, preto, 

branco, nanquim, giz de cera...) e técnicas de observação, memoria, imaginação e 

experimentação. 

O outro foco de trabalho está ligado a projetos construídos a partir do tema anual da 

escola, somados às demandas dos alunos, próprias da série.  

Sendo assim, começamos experimentando alguns materiais usados nas representações 

artísticas humanas em cavernas, como o carvão, a argila e o fogo.  

 Iniciaram essa pesquisa conhecendo imagens de representações de animais pré-

históricos e cenas da vida cotidiana, desenhadas nas paredes das cavernas da Serra da 

Capivara, maior acervo de imagens rupestre do mundo, localizado num estado brasileiro, o 

Piauí. 

Após a apreciação dessas imagens, propus a realização de exercícios investigativos de 

desenho, escultura e modelagem.  

Para obter matéria-prima para os trabalhos, realizamos fogueira, coletamos gravetos 

carbonizados e terra para fabricar tinta artesanal, dentre os principais procedimentos. 
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Como vocês devem imaginar, essas propostas foram muito apreciadas pelos pequenos 

estudantes, especialmente, pelos espaços que a atividade envolveu, intercalando a sala de 

artes e a mata.   

O primeiro ano, sem exceção, participou ativamente dos momentos de criação, dentro 

e fora da sala. Comprometeram-se positivamente com as atividades e os objetivos propostos, 

precisando, naturalmente, ainda serem monitorados em momentos como: organização e 

coleta de materiais, arrumação e limpeza dos espaços de trabalho, interação entre pares e 

aprimoramento técnico. Neste tempo de convivência, pude avaliar que existem variados 

graus de intimidade com o universo artístico. Alguns mostraram maior proximidade com os 

exercícios plásticos, enquanto outros caminharam despertando-se para as linguagens 

trabalhadas.  Alimentamos o desabrochar daqui com o desejo de que os incentivem, daí! 

Nos próximos meses, trabalharemos com argila e barbotina para ampliar a visão e o 

conhecimento técnico acerca da modelagem. 

Segundo ano 

Em consequência do projeto do ano, a área de Artes optou por iniciar o trimestre com 

uma proposta prática e técnica, fundamentada no estudo das cores, por acreditar que esses 

conhecimentos serão essenciais para o aperfeiçoamento durante toda a vida artística dos 

alunos.  

Começamos esse estudo experimentando as cores primárias e as secundárias. Para que 

essa atividade não fosse, simplesmente, técnica, propus pintura sem pincel. O primeiro passo 

consistia em cada aluno receber três pequenos sacos plásticos para acondicionar tintas.  

Na sequência, dotada de uma pequena seringa, eu despejava uma pequena quantidade 

de tinta azul, amarela ou vermelha dentro de cada saco, respectivamente. Sendo assim, cada 

aluno possuía três sacos com três cores distintas. Em seguida, oferecia uma nova camada de 

tinta, diferente da que estava contida no recipiente, para que ambas fossem misturadas. 

Assim, o saco com tinta vermelha recebeu uma dose de tinta azul; o azul ganhou tinta amarela 

e o amarelo obteve tinta vermelha. A posse das tintas, tinham como tarefa misturá-las, 

observando qual cor surgiria a partir dessa atividade. Durante alguns minutos, mesclaram as 

cores friccionando a palma da mão sobre o plástico, ou, fazendo movimentos circulares com 

as pontas dos dedos. Através dessa prática, puderam mergulhar no mundo das cores primárias 

e secundárias, descobrindo variações de tons e nuances. 

Em outro momento, realizei alguns exercícios de ótica com cores complementares. 

Separei imagens geométricas em cores secundárias e as ofereci ao grupo pela visor da tevê. 

Na sequência, dei instruções para que fixassem o olhar durante, aproximadamente, um 

minuto e, depois, pedi que fechassem os olhos para “observarem”, de olhos fechados, as 

cores que se formavam na retina. Exemplificando; mostrava-lhes um retângulo laranja e, após 

observarem-no por um minuto, fechavam os olhos e aguardavam formar-se na retina um 

retângulo verde. 

Notei que os alunos, no geral, participaram ativamente dos momentos de criação na 

sala de artes, mas, mostraram-se menos comprometidos durante os exercícios de ótica, 
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desrespeitando o silêncio ou fazendo brincadeirinhas desnecessárias para a realização da 

prática. Ao final, no entanto, quando perceberam o fenômeno da revelação de uma cor 

diferente da observada, estando de olhos fechados, demonstraram muita admiração por ele. 

 A distração e a desconcentração são características que vêm sendo trabalhadas nessa 

turma. Desenvolvo os trabalhos paulatinamente, por etapas e, sempre que necessário, paro 

a aula e peço silêncio. Ao me certificar de que estão novamente preparados para os estudos, 

prosseguimos.  

Ainda sobre o projeto do ano da Ágora, em breve, o grupo entrará na temporada de 

argila, colaborando com o novo espaço de trabalho da Escola, através do desenvolvimento 

ladrilhos ornamentais de cerâmica.  

Terceiro, quarto e quinto anos 

A ideia que permeia o curso de Artes que estou desenvolvendo com os alunos dos 

terceiro, quarto e quinto anos de 2019 é processo de criação. 

 Acredito, seguramente, que o ato de criação é basicamente um ato de formação em 

Arte, especialmente, neste ano, em que o projeto central da Ágora é, justamente, criar um 

novo espaço, coletivamente. 

 Para tanto, foi preciso redefinir alguns objetivos e, consequentemente, toda a lógica 

operacional que envolve a sala de artes. 

Primeiramente, reorganizei a sala em mesas/cantos de trabalho, com materiais e técnicas 

distintas: 

• Marcenaria 

• Sucata 

• Pintura 

• Argila 

• Costura/tecido  

•  Desenho  

A seguir, combinei com os alunos as regras para ocupação e utilização das ferramentas 

e instrumentos de trabalho em cada canto. 

Na sequência, esclareci que o objetivo desse trabalho era explorarem, ao máximo, 

materiais e técnicas adequadas ao que desejavam criar e acordei que seria possível 

desenvolver trabalhos individuais ou coletivos. 

As aulas parecem livres, mas, na verdade, não são. Estão extremamente fundamentadas 

conceitualmente.  

Nesse processo de trabalho, parte significativa do conhecimento acontece no fazer 

artístico e no contato com os objetos. O desenvolvimento progressivo e o contato com a 

materialidade implicam em desenvolvimento técnico e aperfeiçoamento artístico, sem que o 

estudante organize-se conceitualmente e perceba quando está fazendo arte, brinquedo ou 

design. Entretanto, com certeza, está criando um objeto artístico, raiz do fundamento estético 

que nos interessa. 
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As aulas começam com uma roda de encontro, a qual verifico presenças e confiro o 

trabalho em andamento, que vai sendo devidamente registrado. A partir desse momento, 

retiramos cuidadosamente as peças guardadas na prateleira e cada pessoa, dupla ou trio parte 

em busca do canto de trabalho adequado para dar sequência, ou, finalizar seu projeto. 

Faltando cerca de quinze minutos para o término da aula, anuncio que é chegado o 

momento de limpeza e organização da sala. Confesso que esse é o momento da frustração! 

Frequentemente, é necessário que eu recolha o trabalho, ou mesmo, o instrumento utilizado, 

para que interrompam o próprio processo e se responsabilizem pela arrumação coletiva.  

É surpreendente como os alunos se dedicam focada e intensamente durante mais de 

uma hora de aula, em busca do próprio interesse. São as mesmas crianças que, eventualmente, 

despendem horas a fio no mundo virtual, aqui totalmente envolvidas com pedaços de 

madeira, potes de xampu ou retalhos de tecido. Encantador! 

Logicamente, os produtos apresentados e levados para casa não contêm, 

necessariamente, o mesmo acabamento e rigor de um trabalho dirigido passo a passo pela 

professora. No entanto, confiem no significado e na potência despertada por esse valioso 

instrumento formativo. 

Aguardem os projetos finais que estarão expostos no final de junho. 

Cíntia 

 

Relatório do Trabalho de Artes – sexto ao nono anos 

 

Sexto ano 

Neste início de ano, tanto a temática do projeto anual, quanto as atividades coletivas 

da Escola, voltadas a ele, foram determinantes para o processo criativo iniciado nos cursos 

de Artes, de sexto a nono ano. Operando de forma dialógica ao cronograma de encontros 

com os arquitetos que nos acompanham nessa empreitada, pudemos nos aproximar tanto 

pela teoria (o que faz um arquiteto), quanto pela prática (realização de um projeto 

arquitetônico). Desse modo, o trabalho em Artes contribuiu para a etapa de concepção da 

construção a ser feita na Escola, assim como a expectativa dessa ação real trouxe muito 

significado para a produção artística dos alunos, que alcançaram resultados para lá de 

interessantes! 

As etapas vivenciadas pelos alunos, nas aulas de Artes, foram:  

1. Individualmente, cada um passeou pela Escola em busca de um lugar ideal para a 

construção proposta e elaborou um desenho de observação com o intuito de realizar um 

estudo prévio do terreno que elegeu. 

2. As escolhas individuais foram apresentadas em classe e fizemos agrupamentos de 

duplas, trios ou quartetos, conforme a proximidade dos locais escolhidos pelos estudantes. 

Nesse momento, levantamos as vantagens e desvantagens de cada tipo de terreno e suas 

condições, segundo a função dada à futura edificação. 
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3. Reunidos nos grupos, os alunos realizaram plantas-baixas do local selecionado por 

eles, com medidas aproximadas e marcação de elementos naturais e construídos. Capturamos 

imagens fotográficas da área escolhida, de ângulos diversos. 

4. Na sequência, conversaram sobre o projeto, definindo medidas, materiais e outros 

elementos, bem como a posição da construção em relação ao terreno. 

5. Dividimos as fotografias, agora impressas em PB e tamanho A4, de modo que cada 

aluno tivesse, em mãos, um ângulo diferente do local escolhido pelo grupo. Nesse estágio de 

produção individual, nossos “jovens arquitetos” buscaram representar o projeto de acordo 

com a planta-baixa e as decisões tomadas, em grupo, sobre a construção. Desenharam em 

um papel vegetal colocado sobre a fotografia, de modo a dialogar com os elementos 

presentes na imagem dada. Precisão das formas e relações de proporção foram os principais 

recursos gráficos aprimorados nessa etapa do trabalho. 

6. O desenho realizado no papel vegetal foi recortado e colado sobre a fotografia e, 

nessa etapa de finalização, inserimos o recurso da cor: representar materiais por meio de 

texturas e tonalidades, bem como a interação entre fotografia e desenho, foram os objetivos 

centrais para a obtenção de um bom resultado.  

7. No fechamento desse processo, os grupos montaram painéis, reunindo as próprias 

produções – diversas vistas do projeto que elaboraram – e uma legenda que continha um 

nome para o projeto, seus autores e o local da Escola, escolhido por eles, para esse estudo. 

Finalmente, realizaram uma autoavaliação individual escrita, respondendo a questões que 

propuseram uma reflexão acerca do processo criativo e colaborativo, bem como de 

dificuldades e aprendizagens obtidas nessa caminhada. 

 Os alunos do sexto ano mantiveram-se muito envolvidos ao longo de todas essas 

atividades, assim como demonstraram competência para estabelecer relações visuais entre 

planta-baixa e as diversas vistas da construção que representaram. Trabalharam muito bem 

nos agrupamentos de quatro e cinco alunos, realizando trocas de ideias e firmando acordos 

de forma produtiva, porém, muito intensa em alguns momentos. Em quase todos os grupos, 

precisei intervir recorrentemente para que baixassem o volume da conversa, que alcançou 

alturas desnecessárias e inadequadas. Contudo, de modo geral, avalio que a classe realizou 

um ótimo trabalho e surpreendeu em algumas das questões da autoavaliação, revelando 

clareza dos pontos em que se saíram bem ou que precisam investir, especialmente, no que se 

refere ao desenho propriamente dito. 
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Uma outra frente de trabalho de Artes, que se inicia no sexto ano e segue até o nono, 

é o caderno de desenho que nos serve de suporte para a prática dessa linguagem visual por 

meio de lições de casa semanais. Em todas as aulas, reservamos um tempo para apreciar os 

desenhos realizados pelos alunos e registrar a assiduidade de cada um nessa tarefa. Nessas 

conversas, elencamos critérios para observação de recursos visuais diversos, buscando a 

valorização de estilos variados e a ampliação de suas possibilidades. O grupo, de modo geral, 

tem sido receptivo a essa proposta e, de tão adaptados, já chegam na sala mostrando o que 

fizeram, ou, desculpando-se por não terem trazido o que foi pedido. Nossa meta, para este 

primeiro semestre, é estabelecer a rotina de realizar a tarefa semanalmente, de forma 

comprometida com o próprio potencial. Não tenho dúvidas de que, atingindo esse objetivo, 

os avanços decorrentes dessa prática serão formidáveis! 

Sétimo ano 

Neste início de ano, tanto a temática do projeto anual, quanto as atividades coletivas 

da Escola, voltadas a ele, foram determinantes para o processo criativo iniciado nos cursos 

de Artes, de sexto a nono ano. Operando de forma dialógica ao cronograma de encontros 

com os arquitetos que nos acompanham nessa empreitada, pudemos nos aproximar tanto 

pela teoria (o que faz um arquiteto), quanto pela prática (realização de um projeto 

arquitetônico). Desse modo, o trabalho em Artes contribuiu para a etapa de concepção da 

construção a ser feita na Escola, assim como a expectativa dessa ação real trouxe muito 

significado para a produção artística dos alunos, que alcançaram resultados para lá de 

interessantes! 

As etapas vivenciadas pelos alunos, nas aulas de Artes, foram:  

1. Individualmente, cada um passeou pela Escola em busca de um lugar ideal para a 

construção proposta e elaborou um desenho de observação com o intuito de realizar um 

estudo prévio do terreno que elegeu. 

2. As escolhas individuais foram apresentadas em classe e fizemos agrupamentos de 

duplas, trios ou quartetos, conforme a proximidade dos locais escolhidos pelos estudantes. 

Nesse momento, levantamos as vantagens e desvantagens de cada tipo de terreno e suas 

condições, segundo a função dada à futura edificação. 

3. Reunidos nos grupos, os alunos realizaram plantas-baixas do local selecionado por 

eles, com medidas aproximadas e marcação de elementos naturais e construídos. Capturamos 

imagens fotográficas da área escolhida, de ângulos diversos. 

4. Na sequência, conversaram sobre o projeto, definindo medidas, materiais e outros 

elementos, bem como a posição da construção em relação ao terreno. 

5. Dividimos as fotografias, agora impressas em PB e tamanho A4, de modo que cada 

aluno tivesse, em mãos, um ângulo diferente do local escolhido pelo grupo. Nesse estágio de 

produção individual, nossos “jovens arquitetos” buscaram representar o projeto de acordo 

com a planta-baixa e as decisões tomadas, em grupo, sobre a construção. Desenharam em 

um papel vegetal colocado sobre a fotografia, de modo a dialogar com os elementos 
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presentes na imagem dada. Precisão das formas e relações de proporção foram os principais 

recursos gráficos aprimorados nessa etapa do trabalho. 

6. O desenho realizado no papel vegetal foi recortado e colado sobre a fotografia e, 

nessa etapa de finalização, inserimos o recurso da cor: representar materiais por meio de 

texturas e tonalidades, bem como a interação entre fotografia e desenho, foram os objetivos 

centrais para a obtenção de um bom resultado.  

7. No fechamento desse processo, os grupos montaram painéis, reunindo as próprias 

produções – diversas vistas do projeto que elaboraram – e uma legenda que continha um 

nome para o projeto, seus autores e o local da Escola, escolhido por eles, para esse estudo. 

Finalmente, realizaram uma autoavaliação individual escrita, respondendo a questões que 

propuseram uma reflexão acerca do processo criativo e colaborativo, bem como de 

dificuldades e aprendizagens obtidas nessa caminhada. 

 

    

 

O grupo do sétimo ano realizou todo o percurso proposto com muita empolgação e 

entusiasmo, alcançando resultados surpreendentes. Alguns alunos revelaram sofisticadas 

noções de representação em perspectiva, mesmo que não tenham, ainda, trabalhado essa 

técnica como foco de nenhum trabalho em Artes, o que ocorre, geralmente, na série seguinte. 

Nos grupos, mantiveram-se colaborativos, trocando ideias e chegando ao projeto final de 

forma produtiva, embora, agitados em demasia, falando mais alto do que o necessário. Com 

as devidas intervenções, buscaram adequar-se a um tom benéfico para o coletivo. Ótimo 

trabalho! 

Na sequência, retomamos a modelagem em argila, um material já bastante explorado 

anteriormente, tanto em Artes, quanto nas horas livres vivenciadas na “fábrica de terra”, local 

tão familiar para a maioria dos alunos. Como novidade, neste ano, temos a intenção de 

produzir artefatos que possam ser agregados à construção a ser realizada na Escola, 

estabelecendo, desse modo, mais um ponto de conexão com o projeto coletivo. A 

transformação do barro em cerâmica é sempre uma ótima metáfora para as mudanças 

internas do indivíduo, ocorridas por meio da aprendizagem sensível e significativa. Mãos à 

obra, sétimo ano! 

Oitavo ano 

Neste início de ano, tanto a temática do projeto anual, quanto as atividades coletivas 

da Escola, voltadas a ele, foram determinantes para o processo criativo iniciado nos cursos 

de Artes, de sexto a nono ano. Operando de forma dialógica ao cronograma de encontros 
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com os arquitetos que nos acompanham nessa empreitada, pudemos nos aproximar tanto 

pela teoria (o que faz um arquiteto), quanto pela prática (realização de um projeto 

arquitetônico). Desse modo, o trabalho em Artes contribuiu para a etapa de concepção da 

construção a ser feita na Escola, assim como a expectativa dessa ação real trouxe muito 

significado para a produção artística dos alunos, que alcançaram resultados para lá de 

interessantes! 

As etapas vivenciadas pelos alunos, nas aulas de Artes, foram:  

1. Individualmente, cada um passeou pela Escola em busca de um lugar ideal para a 

construção proposta e elaborou um desenho de observação com o intuito de realizar um 

estudo prévio do terreno que elegeu. 

2. As escolhas individuais foram apresentadas em classe e fizemos agrupamentos de 

duplas, trios ou quartetos, conforme a proximidade dos locais escolhidos pelos estudantes. 

Nesse momento, levantamos as vantagens e desvantagens de cada tipo de terreno e suas 

condições, segundo a função dada à futura edificação. 

3. Reunidos nos grupos, os alunos realizaram plantas-baixas do local selecionado por 

eles, com medidas aproximadas e marcação de elementos naturais e construídos. Capturamos 

imagens fotográficas da área escolhida, de ângulos diversos. 

4. Na sequência, conversaram sobre o projeto, definindo medidas, materiais e outros 

elementos, bem como a posição da construção em relação ao terreno. 

5. Dividimos as fotografias, agora impressas em PB e tamanho A4, de modo que cada 

aluno tivesse, em mãos, um ângulo diferente do local escolhido pelo grupo. Nesse estágio de 

produção individual, nossos “jovens arquitetos” buscaram representar o projeto de acordo 

com a planta-baixa e as decisões tomadas, em grupo, sobre a construção. Desenharam em 

um papel vegetal colocado sobre a fotografia, de modo a dialogar com os elementos 

presentes na imagem dada. Precisão das formas e relações de proporção foram os principais 

recursos gráficos aprimorados nessa etapa do trabalho. 

6. O desenho realizado no papel vegetal foi recortado e colado sobre a fotografia e, 

nessa etapa de finalização, inserimos o recurso da cor: representar materiais por meio de 

texturas e tonalidades, bem como a interação entre fotografia e desenho, foram os objetivos 

centrais para a obtenção de um bom resultado.  

7. No fechamento desse processo, os grupos montaram painéis, reunindo as próprias 

produções – diversas vistas do projeto que elaboraram – e uma legenda que continha um 

nome para o projeto, seus autores e o local da Escola, escolhido por eles, para esse estudo. 

Finalmente, realizaram uma autoavaliação individual escrita, respondendo a questões que 

propuseram uma reflexão acerca do processo criativo e colaborativo, bem como de 

dificuldades e aprendizagens obtidas nessa caminhada. 
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Os alunos do oitavo ano realizaram o percurso descrito acima com seriedade, buscando 

mobilizar as próprias habilidades e superar os desafios da representação visual de seus 

projetos. A colaboração entre as duplas deu-se de forma tranquila e produtiva; desse modo, 

avançaram com eficiência em cada etapa. Por outro lado, o processo foi útil para o trabalho 

que se segue a este, em curso, sobre a técnica da perspectiva. O grupo mostra-se bastante 

instigado por essa temática: nas autoavaliações a “representação em 3D” foi o aspecto mais 

citado por eles como foco de investimento para aprimorar as próprias produções. No 

entanto, é fundamental manterem a disposição para o desafio em alta, pois trata-se de um 

assunto “ardiloso” diante da dificuldade de olhar (e representar) as coisas de um modo novo. 

Apesar de ser uma forma de representação relativamente fechada, pelos seus princípios 

advindos da geometria, a perspectiva exige do aprendiz uma grande abertura para 

experimentar formas diferentes daquelas a que está acostumado a usar em suas composições. 

Seguiremos, então, abrindo caminhos! 

Nono ano 

Neste início de ano, tanto a temática do projeto anual, quanto as atividades coletivas 

da Escola, voltadas a ele, foram determinantes para o processo criativo iniciado nos cursos 

de Artes, de sexto a nono ano. Operando de forma dialógica ao cronograma de encontros 

com os arquitetos que nos acompanham nessa empreitada, pudemos nos aproximar tanto 

pela teoria (o que faz um arquiteto), quanto pela prática (realização de um projeto 

arquitetônico). Desse modo, o trabalho em Artes contribuiu para a etapa de concepção da 

construção a ser feita na Escola, assim como a expectativa dessa ação real trouxe muito 

significado para a produção artística dos alunos, que alcançaram resultados para lá de 

interessantes! 

As etapas vivenciadas pelos alunos, nas aulas de Artes, foram:  

1. Individualmente, cada um passeou pela Escola em busca de um lugar ideal para a 

construção proposta e elaborou um desenho de observação com o intuito de realizar um 

estudo prévio do terreno que elegeu. 

2. As escolhas individuais foram apresentadas em classe e fizemos agrupamentos de 

duplas, trios ou quartetos, conforme a proximidade dos locais escolhidos pelos estudantes. 

Nesse momento, levantamos as vantagens e desvantagens de cada tipo de terreno e suas 

condições, segundo a função dada à futura edificação. 
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3. Reunidos nos grupos, os alunos realizaram plantas-baixas do local selecionado por 

eles, com medidas aproximadas e marcação de elementos naturais e construídos. Capturamos 

imagens fotográficas da área escolhida, de ângulos diversos. 

4. Na sequência, conversaram sobre o projeto, definindo medidas, materiais e outros 

elementos, bem como a posição da construção em relação ao terreno. 

5. Dividimos as fotografias, agora impressas em PB e tamanho A4, de modo que cada 

aluno tivesse, em mãos, um ângulo diferente do local escolhido pelo grupo. Nesse estágio de 

produção individual, nossos “jovens arquitetos” buscaram representar o projeto de acordo 

com a planta-baixa e as decisões tomadas, em grupo, sobre a construção. Desenharam em 

um papel vegetal colocado sobre a fotografia, de modo a dialogar com os elementos 

presentes na imagem dada. Precisão das formas e relações de proporção foram os principais 

recursos gráficos aprimorados nessa etapa do trabalho. 

6. O desenho realizado no papel vegetal foi recortado e colado sobre a fotografia e, 

nessa etapa de finalização, inserimos o recurso da cor: representar materiais por meio de 

texturas e tonalidades, bem como a interação entre fotografia e desenho, foram os objetivos 

centrais para a obtenção de um bom resultado.  

7. No fechamento desse processo, os grupos montaram painéis, reunindo as próprias 

produções – diversas vistas do projeto que elaboraram – e uma legenda que continha um 

nome para o projeto, seus autores e o local da Escola, escolhido por eles, para esse estudo. 

Finalmente, realizaram uma autoavaliação individual escrita, respondendo a questões que 

propuseram uma reflexão acerca do processo criativo e colaborativo, bem como de 

dificuldades e aprendizagens obtidas nessa caminhada. 

 

      

 

Ao longo deste processo, os alunos do nono ano puderam mobilizar e aprimorar 

diversas aprendizagens desenvolvidas anteriormente: desde a perspectiva trabalhada de 

modo técnico no oitavo ano, até o aspecto colaborativo da proposta, vivenciado por eles 

em inúmeras situações de aprendizagem ao longo de seu percurso como estudante nesta 

escola. Não deixaram nenhuma expectativa para trás: compreenderam rapidamente o 

objetivo de cada etapa, articularam-se de forma harmoniosa nas decisões sobre os projetos 

em duplas, focaram a atenção na representação individual dos mesmos, relacionado as 

perspectivas da construção com as características da planta-baixa. Sobretudo: não 

“pouparam” ideias arquitetônicas mais complexas, tais como varandas e escadas, por medo 

ou preguiça de seguir com elas até o desfecho. Estão de parabéns pelos resultados alcançados! 
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Adiante, tivemos o estudo da figura humana, temática das mais complexas e valorizadas 

no campo da História da Arte e, não por acaso, destinado aos estudantes mais experientes 

desse ciclo escolar. Iniciamos essa temática com desenhos de “modelo vivo” e seguiremos 

com a exploração de estilos, técnicas e materiais para a ampliação do repertório prático e 

conceitual, buscando articulações com a poética de variados artistas. Por meio dessa pesquisa, 

vamos percorrer um panorama-síntese dos desdobramentos da arte, com o intuito de que 

nossos alunos sigam aprimorando o próprio fazer artístico e valorizando o dos demais, como 

parte de um precioso legado, que só tem a acrescentar aos grandes feitos da humanidade. 

Conhecer e produzir arte é sentir-se pertencente a algo bem maior do que somos enquanto 

indivíduos, algo imprescindível nos dias de hoje! 

Fabi 

Relatório do Trabalho de Música 

 

“O silêncio é a característica mais cheia de possibilidades da música. Mesmo 

quando cai depois de um som, reverbera com o que foi esse som e essa reverberação 

continua até que outro som o desaloje ou ele se perca na memória. Logo, mesmo 

indistintamente, o silêncio soa.” (R. Murray Schafer) 

 

O trabalho musical na Escola busca desenvolver os conceitos, habilidades e atitudes 

específicos da área, através de uma perspectiva humanizadora, integrando-os também ao 

projeto do ano: “A construção coletiva do espaço: habitar e pertencer”. Dentre nossos 

objetivos, estão a sensibilização dos alunos e o aprofundamento da linguagem através do 

fazer musical. 

Partindo da ideia da criação, da concretude de uma construção, pensamos logo no 

que é necessário para materializar qualquer tipo de manifestação arquitetônica. Areia, 

cimento pedras, tijolo e etc possuem elementos que também são a base essencial de toda a 

vida na terra: água, terra, fogo e ar. Para unificar o trabalho deste ano e para que os alunos 

aprofundem sua conexão com o projeto, escolhemos o caminho de explorar os sons desses 

elementos, pesquisando materiais para criar instrumentos a partir desses.  

A primeira etapa do trabalho consistiu na exploração dos espaços da Escola, na qual 

os alunos investigaram a possibilidade de ouvir os sons dos quatro elementos. Os espaços 

escolhidos foram: o riozinho (elemento água), a fábrica de terra (elemento terra), fogueira 

no campinho (elemento fogo) e o espaço ágora (elemento ar). Após a escolha do local, 

organizamos expedições para fruir esses sons em um exercício de concentração, com a 

duração de um minuto, apenas, tempo que poderia alongar-se, dependendo da classe e da 

capacidade dos alunos. Enquanto apreciávamos, em silêncio, a paisagem sonora, indagações 

começaram a surgir: mas afinal... Existe o silêncio? O que seria o silêncio? Existe algum lugar 

(além do espaço/vácuo) onde o som/ruído não esteja presente? Essas perguntas enriqueceram 

os debates em aula, aprofundando a reflexão dos alunos sobre todos os sons que nos cercam. 

Conversamos, também, sobre a câmara anecóica, sala projetada para conter reflexões de 
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ondas sonoras e eletromagnéticas, à prova de ruídos externos. A experiência dentro de uma 

sala desse tipo, para algumas pessoas, pode parecer perturbadora, porém, relata-se que é 

possível ouvir um som grave e outro agudo, que seriam, respectivamente, a circulação do 

sangue e nosso próprio sistema nervoso. John Cage, compositor que ficou célebre pela 

famosa “4’33’’”, peça onde fica quatro minutos e meio em silêncio em frente ao piano, 

conclui: “O silêncio não existe. Sempre está acontecendo alguma coisa que produz som.”   

Estendemos o aprofundamento da escuta para o início de cada aula. Agora, ao ressoar 

do sino, todos os alunos adotam uma postura apropriada, fecham os olhos e abrem-se para 

apreciar a paisagem sonora que os cerca. Em um mundo cada vez mais acelerado, esse 

momento silencioso de integração com a natureza através dos sons, além de ampliar a 

capacidade musical da escuta, cria um espaço interno mais equilibrado, que também pode ser 

percebido externamente, na convivência com os demais. 

Um dos eixos significativos do trabalho envolve apreciação musical, ou, escuta ativa. 

A música não pode ser ouvida como pano de fundo, enquanto nos ocupamos com distrações 

ou conversas. Dessa forma, estaríamos desconsiderando seu potencial mais elevado e nos 

abstendo do desenvolvimento cognitivo e da compreensão crítica. Os alunos aprimoraram a 

escuta com o objetivo de reconhecer instrumentos, identificar o tema e a forma da música e, 

mais profundamente, aproximar-se da compreensão estética dessa linguagem artística.  

Escolhemos artistas que trouxeram os quatro elementos como inspiração direta para 

seu processo de composição musical, como Philip Glass, no álbum “Águas da Amazônia”. 

Naná Vasconcelos, por sua vez, utilizou o próprio elemento como instrumento percussivo ou 

melódico nos álbuns “Sinfonia e Batuques” e “4 Elementos”, e, ainda ouvimos Hermeto 

Pascoal. Inspirados por esses e outros artistas, pesquisamos e experimentamos materiais que 

podem ser utilizados para reproduzir sons dessa natureza (sementes, pedras, folhas, gravetos, 

bambus) e estamos criando instrumentos a partir de garrafas que contém água e/ou ar, 

buscando afinar as notas e executar as melodias e harmonias das músicas. 

Primeiro e segundo anos: 

Os alunos do primeiro ano estão, nesta altura do semestre, melhor adaptados à rotina 

das aulas, já tendo aprendido canções bastante apreciadas pelos pequenos da Escola, como 

“O Gigante”, “Cavalo Azul” e “O Sol e a Lua”. Essa é a fase de explorar e ganhar consciência 

do corpo e da voz através de jogos e brincadeiras musicais, conhecendo o repertório do 

cancioneiro popular da infância do Brasil e do mundo e desenvolvendo percepção rítmica. 

Algumas crianças ainda precisam atentar para os horários, evitando atrasos, organizando-se 

para o início das aulas. 

O segundo ano mostra-se cada vez mais apropriado das canções trabalhadas na Escola, 

cantando com entusiasmo, demonstrando internalização das melodias, buscando o próprio 

senso de afinação e desenvolvendo a memória musical aural. Alguns, porém, ainda precisam 

compreender a dinâmica das aulas, deixando as brincadeiras de hora livre de lado, 

concentrando-se nas atividades.  
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Terceiro e quarto anos: 

 terceiro ano está começando a prática da flauta doce e os desafios são inúmeros: 

cobrir os orifícios do instrumento, memorizar a posição das notas, aprender a sequência das 

melodias e soprar adequadamente para obter o som certo! A turma está animada e tem se 

dedicado para internalizar cada etapa da prática instrumental. É sempre empolgante começar 

a tocar, mas, também, exigente. Cada aluno precisa desenvolver a disciplina e a determinação 

para estudar o instrumento e superar as dificuldades que surgem ao longo do caminho, esse 

é o aprendizado principal. Além das habilidades de ouvir os demais, deve manter-se no 

andamento e observar a dinâmica geral do grupo. 

O quarto ano amplificou a sensibilidade e a capacidade de ouvir, a partir das propostas 

do projeto. A turma mostrou-se disponível para o trabalho, especialmente, nos momentos 

de apreciação, tanto dos elementos da natureza quanto dos artistas. Em uma das aulas, nossa 

discussão girou em torno de qual seria o material usado pelo artista Naná Vasconcelos, na 

vinheta do fogo do álbum “4 Elementos”. Após muitas indagações e ideias a respeito, 

descobriu-se que o som do fogo, tão realista, que ouvimos, foi obtido através de um pacote 

de salgadinhos! Antes de partirmos para a grafia musical tradicional, (pentagrama, claves e 

notas),  alunos registraram os sons desses elementos, a partir de desenhos abstratos e da 

imagem mental do som que ouviam. Os resultados ficaram incríveis!  

Quinto ano 

O quinto ano é uma classe com habilidades musicais variadas e grande potencial. A 

turma amplificou a sensibilidade e a capacidade de ouvir, demonstrando abertura e 

receptividade ao projeto, tanto nas discussões e momentos de apreciação dos sons, quanto 

na exploração de sonoridades e materiais. Alguns alunos ainda precisam concentrar-se nos 

assuntos de aula, deixando de lado outras conversas que atrapalham o andamento das 

atividades. A turma está montando vidrofones e aerofones para executar uma das músicas 

do álbum “Águas da Amazônia” de Philip Glass. 

 Sexto ano 

A turma do sexto ano amplificou a sensibilidade e a capacidade de ouvir, a partir das 

propostas do projeto. Durante as atividades de contemplação, a turma esteve integrada e 

realizou as propostas com entrega e dedicação. Conversamos sobre as músicas que os alunos 

ouvem fora da Escola e sobre música brasileira. A partir dos estudos sobre a divisão do tempo 

na música, analisamos alguns gêneros musicais como “rock”, “pop” ou o “blues”, e 

constatamos que a acentuação da seção rítmica se dá nos tempos fortes do compasso e 

contratempos. Ao analisarmos a música brasileira, percebemos que a acentuação está nas 

síncopas (offbeat), ou seja, no tempo fraco do compasso e seu prolongamento até o tempo 

forte. Essa é umas das características marcantes da nossa música, o que a torna tão apreciada 

e complexa no mundo. Por esse motivo, seguiremos nossos estudos com o clássico “Águas de 

Março”, de Tom Jobim.  
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Sétimo ano 

O sétimo ano amplificou a sensibilidade e a capacidade de ouvir, a partir das propostas 

do projeto. A turma demonstrou amadurecimento e abertura para vivenciar as atividades, 

refletindo e aprofundando-se nas questões acerca da existência do silêncio, da câmara 

anecóica e da paisagem sonora. Ao explorarmos materiais diversos e os sons dos elementos 

da natureza, realizamos a atividade de percepção, buscando alturas de algumas notas ao 

preenchermos com água as garrafas de vidro. A partir dessa experiência, encontramos uma 

proporção inversa ao tocarmos as garrafas com baquetas, ou, soprando o ar dentro delas. 

Quando tocadas com baquetas, as garrafas com menos água soavam mais agudas, enquanto, 

diante do soprar, estas eram as mais graves. Refletindo sobre essa situação, um aluno 

observador conseguiu explicar para a turma o motivo das garrafas soarem de forma inversa: 

o espaço que a água ocupava dentro da garrafa era o que ressoava quando tocávamos 

com a baqueta, ao passo que, quando soprávamos era o espaço não ocupado pela água que 

o ar estava ressoando. Por isso soavam inversamente. 

Oitavo ano 

Os alunos do oitavo ano amplificaram a sensibilidade e a capacidade de ouvir, a partir 

das propostas do projeto. Desde as primeiras aulas, o grupo esteve aspirando pela prática 

instrumental. Queriam muito tocar e escolheram uma música do repertório dos menores para 

apresentar para eles. Começamos com “Cavalo Azul” e depois partimos para “O Sol e a Lua”. 

Após aprenderem o ritmo, as notas e cifras, a turma preparou e apresentou a música para os 

alunos de primeiro e segundo anos, que cantaram junto com entusiasmo, podendo observar 

cada instrumento que os maiores tocavam e também projetar sua evolução musical para os 

próximos anos na escola. Certamente, foi uma experiência inspiradora para ambos! 

Nono ano 

A turma do nono ano amplificou a sensibilidade e a capacidade de ouvir, a partir das 

propostas do projeto. Esses alunos listaram algumas músicas que ouvem fora da escola para 

escutarmos juntos, além de outras apreciadas pelos professores. Estudamos, através do 

método do passo, a música “Japurá River”, de Philip Glass, analisamos o compasso ternário 

e colocamos o compasso no corpo e o ritmo nas palmas através de uma atividade coletiva. 

A partir dos estudos sobre a divisão do tempo na música, dentro do método do passo, 

conversamos sobre alguns gêneros musicais como “rock”, “pop” ou “blues”, e constatamos 

que a acentuação da seção rítmica se dá nos tempos fortes do compasso e contratempos. Ao 

analisarmos a música brasileira, percebemos que a acentuação está nas síncopas (offbeat), ou 

seja, no tempo fraco do compasso e seu prolongamento até o tempo forte. Essa é umas das 

características marcantes da nossa música, que a torna única no mundo.  Por isso, é importante 

conhecermos e tentarmos nos apropriar desse sotaque.  

 Luciana 
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Relatório do Trabalho de Teatro 

 

Prólogo para todas as turmas 

O trabalho de Teatro, neste primeiro trimestre, tem um objetivo estruturante: além de 

apresentar aos alunos os conteúdos específicos da série (para que saibam o que se espera deles 

neste período), pretendemos, também, estabelecer as dinâmicas de aula que mais favoreçam 

o desenvolvimento individual e a interação entre o grupo. A ideia de “construção coletiva”, 

fortemente presente no título que nomeia o projeto do ano da Escola, é uma característica 

inerente ao Teatro. Assim, nestes primeiros meses, vamos preparar o terreno e construir os 

alicerces para que o aprendizado teatral pretendido encontre tempo e espaço adequados e 

seja desenvolvido com liberdade e plenitude. Para dar forma a essa caminhada, teremos 

como base o currículo estabelecido para cada série. 

Assim, por se tratar de um período com caráter bastante organizador, nossa 

aproximação ao tema do ano tem sido mais filosófica, no sentido da “construção coletiva” 

de um ambiente de aula adequado e favorecedor, onde cada aluno sinta-se confortável para 

experimentar, arriscar e descobrir novas possibilidades. Como de costume, conforme o 

projeto anual for ganhando corpo, tanto nas demais disciplinas, quanto nas ações coletivas 

em grupos de nono ano, as aulas de Teatro poderão servir como um espaço de formalização 

de ideias, transformando em cenas e histórias algumas das experiências vividas na Escola. 

Paralelamente a isso, tem sido extremamente prazeroso participar das atividades junto 

aos arquitetos. Além de aprendermos a olhar com novos olhos para todos os aspectos ligados 

a uma construção, desde a presença de água, até a natureza do terreno, já é possível observar 

um convívio mais próximo entre os alunos mais velhos e mais novos, tanto durante as 

atividades, como nas horas livres. Descer até o riozinho, cair, sujar-se de lama, ouvir ideias, 

repensar a própria proposta, ajudar uma criança de outra série… Estamos apostando nesse 

convívio, em uma troca entre as gerações, baseada em escuta, cuidado e afeto. 

Primeiro ano 

Consciência e contenção corporais 

Tradicionalmente, as aulas de Teatro do primeiro ano têm dois objetivos bem definidos: 

o primeiro, consiste em aprender a ter aulas de Teatro; o segundo, visa à conscientização e à 

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 deste procedimento tem sido importante para este grupo, pois, em muitos 

momentos, as crianças apresentaram certa demora para abandonar os assuntos da hora livre 

e preparar-se para as aulas, especialmente na parte da tarde, após o almoço. 

Neste momento, desbravamos o segundo objetivo estabelecido para o primeiro ano: 
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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. Após observarem ilustrações do sistema esquelético, partimos para o 

reconhecimento dos ossos 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 à contenção corporais.  

De maneira geral, os alunos do primeiro ano apresentaram notável competência 

durante a execução dos exercícios. Nas atividades de dança e movimentação pelo espaço, 

por exemplo, utilizaram o corpo de maneira criativa, levando em consideração as 

informações fornecidas durante a aula. Nas propostas de observação do sistema esquelético, 

mantiveram o foco durante as explicações e fizeram observações curiosas e pertinentes.  

Assim, avalio que, de maneira geral, o maior desafio do primeiro ano, para os próximos 

meses, será em relação ao tratamento dispensado ao outro: colegas e professor, pois, em  

diferentes situações, foi possível observar algumas inadequações no discurso dos alunos, tanto 

na maneira de falar, quanto no conteúdo. Uma prática que vem sendo cobrada, e que já 

apresenta alguns resultados, é a necessidade imperativa de levantar a mão para poder falar. 

Esse procedimento propõe uma espera e esse simples fato já é uma maneira de conter a 

impulsão da fala. Os alunos são sempre convidados a emitir suas impressões e opiniões, mas, 

de forma organizada, de modo que possam ouvir e apreciar as ideias dos demais presentes. 

Aliás, essa escuta atenta do outro é uma prática que acompanhará as crianças durante bons 

anos, aqui, nas aulas de Teatro… 

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 
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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. 

Até aqui, tem se mostrado num trabalho bastante necessário, uma vez que, desde o 

começo do ano, o grupo vem apresentando certa tendência à dispersão, o que prejudica a 

criação de um ambiente de trabalho favorável ao aprendizado. Especialmente no começo de 

cada encontro, os alunos, de maneira geral, demoram um pouco para se concentrar nos 

objetivos daquele dia. Contudo, como as próprias atividades desenvolvem, entre outras 

habilidades, a capacidade de foco e concentração, a maior parte das crianças consegue, ao 

longo da aula, qualificar sua participação. Assim, os últimos exercícios do dia tem sido 

realizados de modo mais satisfatório, com resultados interessantes.  

Nossos próximos passos serão no campo expressivo, conhecendo e interpretando os 

diferentes pontos de vista de cada história, os diversos personagens e suas possibilidades de 

interpretação. Assim, essa dinâmica mais coesa e menos dispersa é fundamental, para que 

possam dedicar toda energia e concentração na própria atuação.  

Terceiro ano 

Trabalho coletivo 

O grupo (ou, o ambiente) é, frequentemente, um meio pelo qual se aprende. O objetivo 

principal para essa turma, ao longo deste 2018, 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.  

Um outro aspecto correlato, que vem sendo desenvolvido durante nossos encontros, 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 basquete, por exemplo, para onde todos os jogadores olham? É possível pensar 

em outra coisa que não seja a bola?”. Assim, a intenção é 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 
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comentários deviam ser expostos depois e, não, durante a atividade. Ainda é possível 

observar várias interrupções ao longo dos exercícios, através de falas e comentários. No 

entanto, avalio que o grupo está evoluindo nesse sentido, esforçando-se para jogar e já não 

pedem mais para beber água ou ir ao banheiro fora dos momentos adequados, por exemplo.    

Uma atividade de difícil execução, mas que foi muito bem desenvolvida pela turma, é 

chamada de “Só um anda”; todos os alunos escolhem um lugar para ficar em pé na sala e 

somente uma criança pode andar por vez. A primeira regra diz que uma próxima pessoa só 

poderá andar, quando a anterior parar. Na segunda etapa, acrescentamos a regra que 

qualquer outro jogador poderia começar a andar e, imediatamente, aquele que estava 

andando, deveria parar. Uma mudança sutil, mas que traz muito mais complexidade para o 

exercício. Nas duas fases, o grupo encarou o desafio com muita seriedade e concentração e, 

apesar de encontrarem algumas dificuldades pelo fato de todos quererem andar, avalio que 

estão atuando de forma cada vez mais colaborativa. Aos poucos, estão percebendo que esse 

não é um jogo para ver quem anda mais, mas, sim, para observar quem para melhor. Não 

deve haver uma disputa em jogo, mas uma observação dos colegas, a fim de perceber o que 

torna o jogo mais dinâmico e o que o emperra.  

De modo geral, o terceiro ano está em um caminho interessante de crescimento, pois, 

além de perceberem com mais rapidez quando o ambiente de aula está muito barulhento e 

pouco favorável ao aprendizado, eles também têm realizado as atividades de modo sério, 

bem-humorado e competente. A criatividade tem sido uma constante nas atuações desse 

grupo. 

Nosso objetivo, agora, será realizar as primeiras aproximações com o tema do ano da 

Escola, “A construção coletiva do espaço:habitar e pertencer”, através de jogos coletivos e 

criação de cenas. Até aqui, o terceiro ano está de parabéns! 

Quarto ano 

Teatro sem palavras 

Foco, precisão e expressividade. Essas palavras resumem muito bem os primeiros meses 

de aula. A intenção foi desenvolver a expressão corporal, através de jogos e exercícios que:  

• ampliassem o repertório expressivo dos alunos; 

• estabelecessem o corpo, sem o uso da fala, como o principal meio de 

comunicação; 

• desenvolvessem o foco, ou o “Ponto de Concentração”. 

Trabalhando a expressão por um viés corporal, sem o uso da fala, a ideia era extrair do  

físico todas as possibilidades expressivas, bem como construir uma atmosfera de aula que 

partisse 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 (aluno) é diferente do da personagem.   

Em um de nossos encontros, decidi comunicar-me com os alunos somente através de 
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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 estudantes 

fizeram uma aula extremamente silenciosa e criativa! 

Além do silêncio, outro aspecto extensamente trabalhado foi a expressividade, através 

de exercícios como “Mil objetos” e “Bolinha Mágica”, nos quais cada um foi convocado a 

exercitar suas habilidades, expandindo e aperfeiçoando o próprio repertório expressivo.  

Para seguirmos adiante com a criação 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 emocionante e envolvente, com muitos comentários sensíveis por parte dos 

alunos. É sempre bom travar contato com aqueles que são considerados gênios...  

Até aqui, o grupo do quarto ano tem avançado significativamente nas propostas, 

demonstrando muito empenho em superar os obstáculos. Nossos encontros são, quase 

sempre, muito divertidos, pois os alunos vêm atuando com muita liberdade e empolgação. 

Mesmo quando uma ou outra criança exagera e perde o foco no que estava sendo feito, o  

grupo não se desestabiliza, nem embarca junto na dispersão, demonstrando firmeza e 

objetividade.   

Em relação ao ano passado, a classe sofreu algumas mudanças, com entradas e saídas 

de alunos. Avalio que, nas aulas de Teatro, aos poucos, essas transformações foram sendo 

elaboradas e assimiladas por eles e, atualmente, já conseguem trabalhar positivamente nessa 

nova formação.  

Atualmente, estamos decidindo qual caminho tomar para concluir esse processo do 

teatro sem palavras: qual assunto/história colocar em cena, levando em conta o projeto do 

ano da Escola. Até aqui, o quarto ano vem evoluindo de modo satisfatório! 

Quinto ano 

Teatro de animação 

O objetivo principal estabelecido para o quinto 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, com o corpo se movendo em direção ao POC. 

Para esse desenvolvimento, escolhemos o Teatro de Animação. Nas primeiras aulas, expliquei 

ao grupo 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 
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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 a rodeiam, envolvidos no processo, 

assistindo ou manipulando o boneco.  

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. Em seguida, conhecemos e 

manuseamos livremente alguns dos diversos tipos de bonecos existentes: mamulengo, 

fantoche, marionete, manipulação direta, entre outros. A partir desse ponto, 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. Aos poucos, as demais regras necessárias à 

manipulação foram sendo ensinadas e experimentadas. Para isso, além de alguns bonecos que 

a Escola já possui, utilizamos bolas de tênis como objetos a serem animados; se forem capazes 

de contar histórias com bolinhas, certamente o farão com bonecos de verdade.  

Até o presente momento, o quinto ano vem apresentando uma dinâmica de trabalho 

bastante exigente, que demanda muitas interferências e constantes pedidos de silêncio. O 

grupo está muito falante e, de certa maneira, a empolgação com as propostas contribui para 

essa falação, uma vez que os alunos, desordenadamente, fazem muitos comentários e 

observações sobre as descobertas que vão realizando. Para desenvolver as técnicas, é 

necessário um trabalho individualizado; é justamente nesse momento, de assistir aos colegas, 

que o barulho tem sido mais intenso.  

No entanto, é necessário reconhecer que todas as intervenções têm surtido efeito, uma 

vez que a manipulação e, também, as observações feitas, têm demonstrado excelente 

qualidade e criatividade. Ideias interessantes são representadas no palco, bem como as 

palavras escolhidas por cada um ao final de cada aula. Assim, avalio que a principal meta do 

quinto ano seja manter uma trajetória de evolução, a cada semana, na capacidade de manter 

o silêncio entre uma proposta e outra, sem interromper. Ademais, as conquistas efetuadas em 

uma aula precisam ser transportadas para o encontro seguinte, para que não percamos tanto 

tempo e energia ajustando posturas. Agindo dessa maneira, o grupo poderá enfrentar os 

desafios com mais calma e tranquilidade, sem nenhum tipo de afobamento ou atitudes 

impulsivas. 

Sexto ano  

Improvisação 

Esse 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 
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o que surge em cena. Significa estar no momento presente. Significa estar disponível. Significa 

desenvolver a espontaneidade e a intuição. Obviamente, não se trata de algo fácil... 

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. A grande arte-educadora norte-americana Viola Spolin, diz, 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 permitir aos alunos o 

desenvolvimento de 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, que são “outros”, 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 seu redor com maior perspicácia – observar e 

perceber as ações e os movimentos (alheios e próprios) com maior destreza e agilidade. 

Em relação à dinâmica das aulas e à nova configuração da turma, primeiramente, é 

possível observar que o grupo já assimilou essas transformações e, atualmente, está mais 

coeso. Apesar de, no começo do ano, termos encontrado algumas dificuldades de interação 

e relacionamento, avalio que os alunos estão mais disponíveis e envolvidos uns com os 

outros. Assim, os exercícios e jogos de improvisação têm adquirido maior vigor com o passar 

das aulas, especialmente, as atividades de criação de cenas, que auxiliaram, inclusive, a 

construção dessa integração.  

No entanto, ainda é muito difícil para esse grupo conter a empolgação e a energia… 

Muitos comentários, a cada minuto, sobre tudo o que acontece, fazem com que as explicações 
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e, às vezes, os próprios exercícios, sejam realizados de maneira afobada. Essa é uma 

característica observada na maior parte da turma. Os alunos do sexto ano precisam 

compreender que, por mais espirituosos que sejam os comentários e as gracinhas, jamais serão 

mais importantes que o desenvolvimento das atividades. Aliás, quanto mais interrupções, 

menos aproveitamento… É preciso transformar essa postura e espalhar os momentos de 

concentração para todos os instantes de nossos encontros, ampliando e qualificando a 

produção. Dessa maneira, o sexto ano poderá realizar um trabalho mais potente e coerente 

com as possibilidades da faixa etária em que se encontram. 

Sétimo ano 

Interpretação de texto 

Iniciamos o desenvolvimento do eixo programado para o primeiro semestre, que é a  

interpretação de 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 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, desenvolvemos um trabalho de dizer ideias mais longas em cena. Para 

facilitar, esses textos, na verdade, eram a explicação de algo que cada estudante sabia fazer 

bem, e que sabiam falar de cor, como, por exemplo, uma receita. Os demais colegas ficavam 

na posição de plateia e, um de cada vez, os alunos iam ao palco e “falavam seu texto”. No 

entanto, após alguns segundos de terem começado, eu lhes fornecia uma informação no 

ouvido, sem a plateia ouvir: “Sua mãe foi hospitalizada”, “Sua mãe recebeu alta do hospital”, 

“Você ganhou dez milhões de reais na loteria”, “Alguém espalhou uma fofoca mentirosa a 

seu respeito”, entre outras frases, alternando entre acontecimentos positivos e negativos. O 

jogo de interpretação consistia em continuar “falando seu texto”, mas deixando-se afetar pela 

informação recebida, sem contar para a plateia o que estava acontecendo. No começo, foi 

bem difícil, mas, com o passar das aulas, o grupo foi se aperfeiçoando e as últimas pessoas 

que realizaram a tarefa, já encontravam interessantes soluções expressivas..  

Chegou a hora, então, de partimos para o trabalho com textos escritos. Luis Fernando 

Veríssimo foi o primeiro escritor utilizado, através de sua crônica “A Descoberta”. Além da 

genialidade do autor, o texto é escrito todo em forma de diálogo, o que facilita nosso 

trabalho. 

Aproveitamos, também, para conhecer 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”, 
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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 experimentaremos ler um texto em cena, encenando-o. Também, 

faremos leituras mais elaboradas, 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. 

Sobre a dinâmica do grupo, no início do ano, os alunos apresentaram certa tendência à 

dispersão, com muitas conversas paralelas. No entanto, após cobranças e intervenções, a 

classe passou a atuar com maior prontidão e adequação, esforçando-se para eliminar as 

conversas paralelas. Isso ainda acontece, mas, é mais pontual, menos generalizado e, 

portanto, mais fácil de ser corrigido. Em relação ao conteúdo, também já apresentam 

evolução, especialmente na utilização dos próprios recursos expressivos. É notável a 

capacidade de vários alunos do grupo de ler, entender e interpretar as intenções escritas pelo 

autor, inclusive detalhes e minúcias.  

Avalio que o sétimo ano deva buscar um aprofundamento do trabalho coletivo, 

conciliando as evoluções individuais com uma produção coletiva mais robusta.  

Oitavo e Nono anos 

Interpretação 

Devido às modificações operadas nos grupos e, também, à natureza da atividade teatral, 

foi decidido, juntamente à coordenação, a junção das duas turmas, para um melhor 

aproveitamento de todos. Juntar oitavo e nono anos em uma só produção já era um desejo 

antigo das aulas de Teatro e Música e, agora, essa operação foi possível.  

Assim, utilizamos as primeiras aulas do ano para entender, reconhecer e estabelecer esse 

novo agrupamento. Com esse intuito, foram realizados muitos jogos e atividades de 

interação, improvisação, escuta e observação, além de algumas criações de cenas. Foi 

importante observar o crescimento do interesse e admiração pelo desempenho dos colegas 

no palco. 

O principal objetivo dessa junção foi, justamente, aproveitar a qualidade do material 

humano disponível e pensar um projeto de encenação que propiciasse a pesquisa e o 

aprofundamento.  

Assim, após algumas conversas sobre desejos e possibilidades, um eixo tornou-se 

evidente e presente na fala de muitos alunos: mostrar assuntos sérios de maneira bem-

humorada. Dessa maneira, chegamos ao consagrado texto “Revolução na América do Sul”, 

do dramaturgo Augusto Boal. Uma obra densa e reveladora de um sistema de funcionamento 

da sociedade brasileira.  

Para conhecê-la (e verificar se aquele era o caminho que gostariam de seguir), de início, 

os alunos não leram o texto; antes disso, partimos das situações propostas na primeira cena 

e fomos para o palco, improvisar e experimentar os personagens e relações existentes. O 

resultado foi interessante e potente. No encontro seguinte, lemos a cena em questão, 
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reconhecendo textualmente os acontecimentos representados anteriormente e o 

encantamento foi quase imediato. Decidimos, então, que essa peça seria nosso norte para o 

primeiro semestre.  

Atualmente, estamos conhecendo o texto, cena a cena, para, depois, escolher quais 

trechos faremos. Para a execução desta proposta, contaremos com a colaboração das aulas 

de História e Música, esta última para a criação e execução da trilha sonora da peça. 

Outro ponto importante a ser mencionado diz respeito à organização individual para 

o estudo. A partir desse ano, os alunos contarão com um caderno de registro das aulas de 

Teatro. Esse caderno deverá servir como apoio das aulas e trará dois tipos de anotações: as 

habituais, ordinárias, como prazos de lições e cronograma de ensaios e as individualizadas, 

que podem ser feitas durante a aula, ao se ver ou ouvir algo interessante, ou, também, em 

casa, em outro momento, em reflexão sobre os aprendizados daquela semana. A ideia é que 

esse caderno sirva como ponto de conexão entre os estudantes e o conteúdo desenvolvido, 

para que cada um estabeleça as próprias relações com o fazer teatral. Essa forma de registro 

poderá ser feita de variadas maneiras, através de mapas mentais, esquemas, desenhos, 

poemas, palavras-chave…  

Assim, esperamos, que os alunos de oitavo e nono anos possam aprofundar seus 

desempenhos individuais, ao mesmo passo em que constroem um potente trabalho coletivo. 

Até aqui, o grupo encontra-se em um caminho interessante, precisando cuidar, porém, do 

excesso de risadas e descontração que aparecem em alguns momentos, especialmente no 

começo de cada encontro. Fazer comédia é bem diferente de fazer “gracinha”. É preciso rigor 

no treinamento, para que os recursos cômicos possam atingir seu objetivo principal: revelar 

a inconsistência e a necessidade de transformação de algumas esferas de nossas sociedade.  

Beto 

 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

 

Primeiro ano 

Em nossas primeiras aulas, choveu bastante. Os alunos, naturalmente, tinham 

expectativa e certa ansiedade de usar a quadra, o que acabou gerando certo alvoroço na 

turma. Com o passar do tempo,mais estabilizado o clima, a dinâmica das aulas foi se 

ajustando. No começo do trimestre, o grupo apresentava dificuldade para exercer a escuta e 

respeitar a fala dos colegas; devido a isso, havia uma “perda” grande do tempo da aula sobre 

essas atitudes. 

“Perder” esse tempo já era esperado, visto que, foi o primeiro contato de várias 

crianças com a aula de Educação Física. Assim, era necessário essa adaptação ao trabalho; 

saber o que era possível realizar, além de incorporar regras de convívio.  

Com o passar das aulas e, a partir dos combinados e do entendimento da importância 

de se respeitar as regras em um jogo, bem como do que foi acertado fora das atividades, o 

andamento de nossos encontros fluiu melhor. É um grupo que aceita muito bem atividades 
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de imaginação (pega-pescador, vampirinho-vampirão, fuga do imperador), nas quais eles se 

envolveram com os personagens criados.           

Este primeiro ano, ademais, possui uma dinâmica de interação inusitada, na qual as 

meninas, duas alunas, são muito próximas e, de certa forma, os meninos ficam curiosos em 

relação a elas. É necessário observar que, essa proximidade entre elas poderia levar a uma 

possível exclusão dos meninos, mas, por enquanto,  tem sido benéfica. 

O grupo possui crianças com personalidades bem diferentes, sendo fundamental 

trabalhar com elas para que aprendam a lidar com os desdobramentos das atuações 

individuais. Além disso, o sentimento de frustração que o jogo traz consigo começa a aparecer 

em nossos encontros, vamos lidando com essa frustração à medida em que surge, é 

importante ir desenvolvendo o controle emocional. 

Em relação às nossas atividades, viemos trabalhando os circuitos motores; 

primeiramente, introduzindo jogos que se organizam em torno de regras simples para que, 

em atividades no estilo “tarefa”, ou exploração já se tenha certa independência.  

 O entendimento dos jogos de regras ampliou-se exponencialmente em nossas aulas. 

Já vivenciamos, até, casos em que os próprios alunos conversam entre si, o que, no começo 

do trimestre, não ocorria. 

Devido a isso, o jogo de imaginação mostrou-se bom caminho a ser seguido com esta 

turma. Nos próximos meses, continuaremos utilizando bastante os circuitos motores, para 

que desenvolvam maior agilidade nessas ações motoras (manipulativas, estabilizadoras e 

locomotoras), as quais devem ser exploradas e aprofundadas com o tempo. 

Sobre o projeto anual da escola, a temática construção permeia todas as áreas de 

ensino. A Educação Física, nos anos iniciais, beneficia-se muito das atividades como caminhar, 

perceber e explorar os espaços, atividades essas que geram benefícios motores bem 

interessantes. Nos próximos trimestres, as crianças trabalharão na construção de brinquedos 

e produzirão um mapa de tinta de uma atividade, buscando entender os caminhos 

construídos por seus próprios corpos. 

Segundo ano 

No início do ano letivo, nosso objetivo era trabalhar com jogos para aprimorar as 

habilidades motoras dos alunos do segundo ano. Como era de se esperar, a turma ainda 

enfrenta muitos desafios em jogos coletivos e de cooperação; a ideia de considerar o outro 

começa a ser um dos nossos temas de aula. 

Perceber que uma atividade coletiva depende dos colegas, veio sendo trabalhado ao 

longo do trimestre. Nas atividades iniciais do ano, a maneira de dialogar com o outro, 

considerando como poderiam agir em unidade, demandou tempo. 

Como é natural, alunos dessa idade quase nunca lidam bem com o próprio erro, ou 

reclamam exageradamente dos colegas; meu trabalho em função disso, também busca 

fortalecer o diálogo entre eles, para alcançar uma melhor convivência nas aulas. 

Assim sendo, os momentos de diálogo, tanto os iniciais como os finais de cada aula, 

bem como aqueles de reunião por equipe, ganharam mais espaço. Com o desenvolver das 



94 
 

 
 

atividades e a repetição dessas situações, os diálogos aprimoraram-se e as argumentações, 

durante os jogos, também. Portanto, avalio que pensar no outro, além das maneiras mais 

adequadas de expressar-se, revelam um bom caminho de desenvolvimento. 

No próximo trimestre, seguiremos investindo em habilidades motoras básicas e jogos 

coletivos, dando continuidade ao referido trabalho, além de reduzir dispersão dos alunos nas 

atividades praticadas.  

Quanto ao projeto anual da Escola, a temática construção permeia todas as áreas de 

ensino. A Educação Física, nos anos iniciais, vem se beneficiando muito das atividades como 

caminhar, perceber e explorar o terreno da Ágora, as quais geram benefícios motores bem 

interessantes. Além do aspecto motor trabalhado nessas vivências, os alunos já vêm sendo 

estimulados a planejar a construção de brinquedos que possam ser utilizados em nossas aulas. 

Terceiro ano 

O terceiro ano é uma turma competente, nos aspectos motor e cognitivo. Em 

princípio, realizamos jogos para conhecer a dinâmica do grupo. Em sua maioria, esses alunos 

possuem um bom entendimento das regras, estando sempre dispostos a segui-las. Além disso, 

revelam boa consciência corporal e sabem posicionar-se perante o grupo. 

O conteúdo de ginástica foi desenvolvido aos poucos neste primeiro trimestre 

(cambalhotas, estrelas, corpo tábua). Embora algumas atividades levassem as crianças a 

explorar o corpo de maneiras diferentes das usuais, as aulas correram muito bem, inclusive 

porque o grupo tem, como característica muito marcante, a ajuda aos pares.  

Alguns aspectos da ginástica devem ser abordados novamente no próximo trimestre, 

como o toque, através das lutas. Acredito que essa dinâmica do toque, aliada à colaboração 

entre os colegas, facilite a expansão desse conteúdo. 

Em relação às regras, esses alunos, em sua maioria, possuem um ótimo entendimento, 

tanto que, alguns deles, conseguem fazer projeções e antecipar desdobramentos de uma dada 

atividade, o que é bem surpreendente na idade deles. Assim, o jogo de regra já parece ser 

bem claro para eles. No “calor” das atividades, às vezes, transpõem as regras, mas, os próprios 

alunos conseguem fazer as correções de rota.  

Em função do relatado acima, as aulas do terceiro ano transcorreram num ritmo muito 

bom. No próximo trimestre, a temática da luta deve ser introduzida para explorar a relação 

de pares ainda mais, além de buscar aumentar a complexidade dos jogos de regras que já 

estão sendo entendidos com certa facilidade por vários deles. 

Sobre o projeto anual da Escola, a temática construção permeia todas as áreas de 

ensino. A Educação Física, nos anos iniciais, beneficia-se muito das atividades como caminhar, 

perceber e explorar os espaços, as quais geram benefícios motores bem interessantes. Os 

alunos do terceiro ano já vêm sendo estimulados a planejar a construção de brinquedos 

individuais para utilização nas aulas.  
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Quarto ano 

Com este grupo, a ideia inicial era trabalhar com jogos de invasão e projeção durante 

o primeiro trimestre. Entretanto, houve certa dificuldade na formação das equipes e grupos, 

e nos diálogos entre os alunos, o que encaminhou nossas atividades aos jogos coletivos, que 

possibilitam maior interação e cooperação (“desafio do nó”, “caça rato”).  

Acredito que essa intervenção transformou bastante nossa dinâmica, produzindo  

diálogos mais respeitosos e uma melhor relação com o outro. Com o passar dos encontros, 

os jogos de invasão foram introduzidos e repetidos algumas vezes, para aprimorar a 

elaboração de estratégias. Nesse momento, a forma de pensar o jogo de diferentes maneiras 

gerou certo conflito, já esperado, que precisava ser solucionado pelos próprios alunos. 

O quarto ano possui uma relação interessante com perder e ganhar, que se expressa 

nas comemorações nos jogos. Em sua maioria, é uma classe que comemora muito os pontos 

ou tarefas concluídas, mas, cujos alunos acabam-se incomodando quando não estão no time 

vencedor. Explorar os desdobramentos sobre perder e ganhar é tarefa para os próximos 

meses. Já vimos, porém, dialogando bastante em aula, buscando uma forma respeitosa para 

comemorar os pontos. 

Outro fator importante neste quarto ano é o protagonismo. A sala possui conflitos na 

hora de realizar as escolhas dos times, pois a maioria dos alunos quer ter o poder da escolha. 

Em jogos coletivos que colocam o “eu” em evidência, a frustração e a euforia de uma decisão 

também são exacerbadas. Contudo, ressalto que a disposição para os jogos, nesses alunos, é 

encantadora: sempre entusiasmam-se com a ideia das atividades, vivendo-as intensamente. 

Assim, observar, mediar as relações pessoais, entender as regras e empenhar-se no 

cumprimento dos combinados serão os objetivos do próximo trimestre. 

Quanto ao  projeto anual da Escola, a temática construção permeia todas as áreas de 

ensino. A Educação Física, nos anos iniciais, beneficiou-se muito das atividades como 

caminhar, perceber e explorar o espaço, as quais geram ganhos motores bem interessantes, 

sem contar que o convívio com os grupos de nono ano vem, também, oferecendo benefícios, 

em particular para este quarto ano, tanto no aprimoramento da escuta, como na organização 

da fala. Ainda focando a construção, os alunos já estão sendo estimulados a planejar a 

confecção de brinquedos individuais para a utilização nas aulas.    

Quinto ano 

Desde nossa primeira aula, num dia chuvoso, o grupo mostrou-se receptivo ao novo, 

revelando uma interação interessante entre colegas. A turma possui vários subgrupos que 

aparecem nos jogos, mas, na sua grande maioria, os alunos trabalham bem quando não estão 

com os colegas mais próximos. Contudo, o grupo de meninas, mesmo sendo minoria, se faz 

presente com muita força, contando com alunas articuladas e habilidosas.  

A ideia, neste primeiro trimestre, era trabalhar jogos de construção coletiva, em 

grandes grupos, nos quais eles precisavam escutar uns aos outros e, muitas vezes, adaptar suas 

ideias (base 4, canibal, desafio dos coletes). A turma possui um bom entendimento das regras, 

sempre questionando e propondo intervenções para a realização das atividades, o que 



96 
 

 
 

enriquece o trabalho e a dinâmica das aulas. Pensando nisso, os alunos foram convidados a 

opinar e, até mesmo, construir jogos para apresentarem aos pares. O resultado foi bem 

interessante, com adaptações de regras que deram nova cara às atividades. 

Em relação às habilidades básicas, observando-se de maneira isolada, mesmo sendo 

uma turma grande, não mostra grande diversidade: vários alunos possuem facilidade para as 

capacidades motoras e realizam muito bem atividades de projeção. Já na interação social, o 

grupo possui indivíduos muito interessantes para o jogo, com ótimo poder de escuta e de 

construção de estratégias. 

O quinto ano possui, ainda, capacidade de auto-avaliação bem consciente. Os alunos 

conseguem auto-regular-se no jogo e, quando acontecem jogadas fora dos combinados, 

acabam expondo a infração adequadamente. No final, os próprios alunos que sabem que 

erraram, acabam apontando que não jogaram de forma correta.  

Um aspecto que será trabalhado no próximo trimestre é a relação com a competição. 

Quando colocados nessa situação, esses alunos mostraram uma vivência saudável, mas, lidar 

com frustrações é tema que pode ser aprofundado, da mesma forma que abrir espaços para 

a construção de jogos pode ser um outro caminho promissor. 

Sobre o projeto anual da Escola, a temática construção permeia todas as áreas de 

ensino. A Educação Física beneficia-se muito das atividades como caminhar, perceber e 

explorar o espaço, as quais geram ganhos motores bem interessantes. O quinto ano, em 

particular, pensando na ideia da construção coletiva que tem sido abordada em aula (regras, 

estratégias), já vem sendo estimulado a construir um jogo para a prática das turmas menores. 

A concepção de colocar-se no lugar do outro, considerando suas potencialidades, será muito 

favorável a essa série.  

Sexto ano 

Com esse grupo, a ideia inicial era trabalhar jogos pré-desportivos, mas, desde a 

primeira aula, observei que esses alunos tinham uma dinâmica de convívio bem própria. 

Então, nos primeiros encontros, foi necessário conhecer os desdobramentos, tanto das 

habilidades motoras, quanto do aspecto interacional que o jogo permite e aflora, para 

observar melhor forma de funcionamento das atividades e do nosso curso. 

Os meninos da sala, em geral, acabavam inibindo as meninas na maioria das 

atividades; estas, por sua vez, precisavam ganhar espaço de fala nas aulas. Acredito que, após 

as intervenções (momentos de fala e escrita) feitas, fora e dentro de aula, para transformar o 

relacionamento entre esses alunos, as meninas sentiram-se mais confortáveis em expor o que 

as incomodava e, assim, passaram a colocar suas opiniões perante os meninos com maior 

segurança.  

Em função disso, a opção, para o início do semestre, foi por jogos que não tivessem 

um caráter predominantemente competitivo e que buscassem um trabalho mais coletivo 

(canibal, construção), no qual esses estudantes, muitas vezes, precisavam jogar como grupo, 

ou seja, em conjunto, de modo que os meninos e as meninas deveriam interagir como 

parceiros. 
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O saldo final foi positivo, as últimas aulas vêm sendo bem diferentes das iniciais, sendo 

possível observar os alunos muito mais próximos entre si. O grupo possui alguns 

comportamentos individuais que ainda demandam um trabalho de intervenção e 

interferência constantes, o que vem sendo realizado por mim. 

Em relação ao aspecto motor, a turma possui, em sua maioria, um ótimo 

desenvolvimento das capacidades e boa organização de estratégias. Além disso, revelam 

amplo entendimento de regras.  

Sobre o projeto anual da Escola, a temática permeia todas as áreas de ensino. A 

Educação Física, nos anos iniciais, beneficia-se muito das atividades como o caminhar, 

perceber e explorar o espaço, que geram benefícios motores bem interessantes. Ainda sobre 

os desdobramentos da tônica construção, o sexto ano foi convidado a pensar em um  

brinquedo que pudesse ser usado pela escola toda. Após algumas trocas de ideias, o objeto 

foi definido e sua elaboração terá andamento nos próximos trimestres. Aguardem! 

 Sétimo ano 

Com o sétimo ano, o projeto inicial era trabalhar com jogos populares brasileiros e 

pré-desportivos. No primeiro contato com os alunos, porém, considerei que talvez fosse 

necessário certa mudança, pois essa é uma turma bem diversificada no aspecto motor. Além 

disso, há a questão do futebol, que é muito forte entre esses alunos, o que faz, muitas vezes, 

sejam um tanto refratários a novos jogos. “Quebrar esse gelo” e o pré-conceito com outras 

atividades foi o principal objetivo do trimestre. 

Na questão motora, a turma, como já dito, possui diversidade, mas esse não é um 

grande empecilho, pois os alunos, em sua maioria, são receptivos ao erro, tornando o 

ambiente favorável para o aprendizado. Jogos de protagonismo e com elaboração de 

estratégias complexas foram trabalhados (Qual o meu número, tudo ou nada). 

Explorar jogos que envolvam outras disciplinas será um ponto interessante para o 

próximo semestre, como também, jogos coletivos que levem o grupo a pensar junto, pois é 

uma sala que possui vários subgrupos.   

Outro ponto interessante que será trabalhado nos próximos trimestres é a percepção 

corporal que os jogos carregam, tanto à própria, como a do outro. Vale ressaltar que a aula 

realizada junto com o primeiro ano foi bem interessante, já que os estudantes do sétimo ano 

conseguiram trabalhar a questão da força, um problema vivido em algumas aulas. Ainda 

sobre essa aula, o fato deles precisarem dar o exemplo para os alunos mais novos foi 

interessante. Logo de início, muitos se incomodavam com o modo de realizar alguma tarefa 

ou pensar o jogo dos alunos mais novos. Quando relembrados que eles já tiveram essa idade 

e que deveriam auxiliar os mais novos, a aula fluiu muito bem, pois entenderam que os 

menores observam o jogo de uma maneira diferente a deles.Por conta disso, a questão do 

corpo do outro, junto com o toque e um maior conhecimento corporal serão explorados no 

decorrer do ano. 

Sobre o projeto anual da escola, a temática construção permeia todas as áreas de 

ensino. A Educação Física, beneficia-se muito das atividades como caminhar, perceber e 
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explorar o espaço, as quais geram ganhos motores bem interessantes. O conteúdo construção 

ainda vai aparecer em nossas aulas, em favor da organização de um campeonato de 

modalidades criadas e pensadas pelos próprios alunos.  

Oitavo e nono anos 

O primeiro contato com essas turmas foi interessante: o nono ano tem uma dinâmica 

boa, de respeito entre meninos e meninas, conseguindo lidar satisfatoriamente com os 

problemas de estratégia e buscando maneiras harmoniosas de resolver seus conflitos. Já o 

oitavo ano, possui certa dificuldade em entender a relação de força e estratégia das meninas 

do ano superior. Esse é um ponto que deve ser considerado, pois é uma turma formada 

apenas por meninos, que, portanto, não possuem tanto contato com o sexo oposto.  

É seguro dizer que a junção das duas turmas foi benéfica para ambos. Sem mencionar 

a questão numérica, o amadurecimento do nono ano e a convivência entre as idades 

diferentes são pontos interessantes de se observar. As alunas do nono ano, em geral, possuem 

fala bem articulada e questionam estratégias ou situações de jogadas, diferentemente dos 

meninos, que tentam levar a atividade para o campo físico. 

Essa relação masculina/feminina foi experimentada durante este primeiro trimestre, no 

qual o intuito era vivenciar modalidades esportivas que levassem a esse contato (rugby e 

handebol) e seus desdobramentos. Os conflitos entre os gêneros existiram, como esperado, e 

foram abordados em rodas de conversa ao final de algumas aulas. Mas, é necessário seguir 

trabalhando e explorando melhor esse tema.  

No mais, as aulas fluíram muito bem, as turmas demonstram abertura às atividades, 

mesmo com alguns feriados interrompendo nossas aulas. No próximo trimestre, será 

necessário aprofundar os desdobramentos das modalidades (fenômeno, interação, 

consequências) 

Sobre o projeto anual da escola, a temática construção permeia todas as áreas de 

ensino. A Educação Física beneficia-se muito das atividades como caminhar, perceber e 

explorar os espaços, as quais geram benefícios motores bem interessantes. Essa turma ainda 

será convidada a organizar e executar a remodelação do espaço da quadra e a construção do 

festival de modalidades esportivas para a escola inteira. 

Matheus 

 

 

 

 


