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O ato de estender a mão para cumprimentar outra pessoa é
antiquíssimo – há controvérsias sobre seu surgimento: foi criado pelos
gregos, ou estes o herdaram dos babilônios?
Seu sentido, porém, não permite questionamentos – ao tocar
outra mão, revelo que não carrego armas, que vou ao encontro de
alguém desarmado...
Bonito, não? Pois é, em tempos de pandemia, apenas a intenção
da mão estendida é autorizada.
Mas, esta situação é passageira! Em breve, poderemos nos
encontrar.
O ano letivo, que começou em fevereiro e estendeu-se até a
metade de março teve, até sua interrupção, produção significativa,
que chega até vocês através destes relatórios.
Cuidem-se bem, abraços saudosos a todos,
Terê
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Relatório do Trabalho do Primeiro Ano
Palavras Iniciais...
Fevereiro existiu. Foi um mês chuvoso. A natureza esteve vicejante. Meus alunos
chegaram repletos de expectativas. Conheceram uns aos outros, criaram laços com a Escola,
alunos de outras turmas, professores e funcionários. Voaram no balanço. Subiram e desceram
no ir e vir da gangorra. Desceram rápido e de mil maneiras no escorregador. Apropriaram-se
do lugar e produziram muitos artefatos na fábrica de terra. Colecionaram sementes,
perderam-nas, recuperaram uma parte. Encheram-se de terra. Correram sobremaneira pelos
barrancos, rampas, pela mata. Fugiram das aulas. Construíram cabanas e lojas. Perderam-se
em meio a brincadeiras as mais diversas. Vivenciaram conflitos e começaram a aprender jeitos
de lidar com eles. Ouviram histórias, contaram outras tantas. Desenharam muito.
Matematicaram outro tanto. Ampliaram seu entendimento de mundo através dos estudos
iniciados e da convivência intensa. Construíram seu lugar na comunidade Ágora. Fevereiro
existiu e foi bonito. Vale a pena relembrá-lo e comemorá-lo!
Pertencer...
A construção de um sentimento de pertencimento a essa nova comunidade, a Escola, é,
sem dúvida, um eixo importante do trabalho do primeiro ano, neste período inicial. As
crianças vêm de experiências prévias diversas, conhecem apenas alguns outros alunos e
encontram uma comunidade que tem uma história, uma cultura, uma linguagem estabelecidas
ao longo de trinta e cinco anos. Tudo é novo e precisa ser apreendido. Mas, vale notar, tratase de um processo dinâmico, no qual têm a tarefa, sim, de compreender e incorporar essa
cultura pregressa, mas, também, agregam a ela sua própria experiência, seu olhar, suas
perguntas, seus pensamentos, seu modo de ser aluno e de ser grupo. A partir de uma série de
intervenções – conhecer a história dos lugares, as regras, as pessoas, brincar, conversar,
compartilhar descobertas e fazeres coletivos, as crianças do primeiro ano vão
compreendendo e construindo seu lugar na Escola; são alunos do primeiro ano, portanto, os
mais novos, têm um chefe de grupo do nono ano, dividem o tempo, o espaço e inúmeras
experiências com alunos de todas as séries, aumentando, sobremaneira, seu leque de amizades
e seu repertório quanto aos modos de falar, brincar, produzir conhecimento. Esta turma
chegou com muita vontade de tomar seu lugar na Ágora, revelou desenvoltura para interagir
com os adultos e com colegas de outras séries, vinculou-se aos chefes de grupo com muita
alegria, fez muitos amigos (e, também, alguns fãs...). Esse processo foi favorecido, também,
pelo fato de alguns integrantes do primeiro ano perderem-se pela Escola, ou, envolverem-se
em conflitos e divertimentos um tanto arriscados, durante as horas livres, necessitando,
portanto, da ajuda dos mais velhos para serem “resgatados”, orientados e conduzidos aos
professores... Acrescento, ainda, como fator favorecedor dessa construção, a rapidez com que
entenderam e manifestaram o desejo de produzir e vender produtos (melhor dizendo, de
obter sementes, a moeda corrente da Ágora...). Essa intenção fez com que criassem lojas,
vendendo terra e muitos paus, além de alguns desenhos, e, ainda, participassem de projetos
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desse tipo tocados por alunos de outras turmas, como segundo e terceiro anos. Por fim, a
construção de algumas cabanas, com o auxílio precioso de pessoas mais velhas (de variadas
idades, a depender da semana, do projeto) também marcou uma conquista importante:
quem constrói cabana está, definitivamente, com a Escola dentro de si, está demarcando um
território, ocupando seu espaço nesse espaço maior,
assentando sua habitação, a sua morada...
Em nossos encontros, realizamos algumas propostas
PÉROLAS
para promover o conhecimento uns dos outros – que é,
também, autoconhecimento – e a formação do grupo:
compartilhar preferências a partir do sorteio de alguns
temas (minha cor favorita, minha brincadeira preferida,
meu prato predileto, fico bem quando....); desenhar um
autorretrato para compor um painel do tipo “quem somos
nós” e identificar o local da mochila de cada um no
cabideiro;
brincadeiras
e
jogos
coletivos;
compartilhamento de ideias e hipóteses; incentivo e
incorporação, na rotina, de propostas trazidas pelos
próprios alunos (um livro, um animal para investigarmos,
um assunto/pergunta para explorarmos...). As rodas de
conversa constituíram outro espaço importante nessa
construção; foram diárias e abordaram os mais diversos
assuntos, entre os quais, destaco aqueles relacionados a
regras e atitudes favorecedoras do convívio: como
expressar e lidar com incômodos, com as diferentes
vontades, com os conflitos que, naturalmente, surgem no
brincar, com as disputas – características da idade – com os
direitos e deveres, tão bem expressos num princípio criado
por alunos de tempos passados: o que um pode, todos
podem. Igualmente, foi por meio delas que imaginamos
caminhos para resolver problemas, como, por exemplo, o
fato de muitas crianças de nossa turma esquecerem copos,
talheres e guardanapos na mesa, após terminarem a
refeição (nesse caso, a ideia escolhida foi a confecção de
placas com lembretes, que são colocadas no centro da mesa
de almoço do primeiro ano).O interesse e a valorização
desta turma pelas rodas de conversa merecem registro;
ainda que, nas primeiras semanas, uma ou outra criança
indicasse certo cansaço, ou, pedisse para irmos logo para
“a” atividade, a maioria manteve-se nos assuntos, pediu a

O QUE VOCÊ JÁ
APRENDEU SOBRE A
ESCOLA?
Manu Cortina: eu aprendi
que, se você incomoda cada
bichinho/insetinho, se você
não o respeitar, ele pode te
machucar.
Nunca suba na árvore
quando está úmido,
molhado e escorregando.
Maria Luiza: eu aprendi que
no canto de leitura não é
para correr atrás dos
troncos, porque eu já caí lá e
ficou dolorido.
Bernardo: nunca suba na
árvore quando tem musgo
ou quando tem várias
pessoas lá.
Fernando: respeitar os mais
velhos.
Thomas: eu aprendi
MATEM (matemática)!
Jorge: não pode ficar em pé
no escorregador.
Manu Carneiro: eu gostei de
estudar os bichos na aula
passada.
Antonia: nunca pode pegar
madeira molhada, se não,
vai apagar o fogo da
fogueira.
Antônio: eu descobri que a
escola tem muito barro.
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palavra e usou dela para opinar, relatar, sugerir. Pudemos,
Gabriela e eu, ver muitos frutos dessas rodas, pequenas, mas,
importantes mudanças de atitude ou iniciativas que
denotaram o quanto falar sobre, nomear, ampliar recursos
vem favorecendo o convívio e a rotina de trabalho de nossos
alunos. Ainda sobre as rodas, mas, agora, as de história,
gostaria de compartilhar algo que julgo importante e
ilustrativo de conquistas. Nosso grupo demorou um tanto
para aprender a aquietar seus corpos bem como posicionarse de modo que todos pudessem ver e serem vistos –
mudavam de lugar sem parar, impediam os colegas ao lado
de apreciarem os livros, travavam conversas paralelas...
Tratamos desses problemas algumas vezes, mas, a questão se
repetia. Decidi mudar a estratégia: passei a estabelecer
algumas vizinhanças, intercalando crianças mais calmas e
concentradas com aquelas mais agitadas. Ainda – e isso
entendo como bastante significativo – cada vez que alguém
impedia os vizinhos de verem os livros, eu dizia: olhe para
trás. Ao virar-se, a criança imediatamente percebia que
estava na e à frente de dois colegas, cobrindo seu campo de
visão. Apenas essa constatação passou a ser suficiente para
que atentassem para o próprio posicionamento na roda.
Vejam só... O significado etimológico da palavra respeito é
“a ação de olhar para trás”. Nesse aparente detalhe, estamos
tratando de algo tão fundamental ao crescimento (das
crianças e da nossa sociedade, como um todo): alteridade.
Uma proposta estruturante de nosso trabalho,
realizada bem no início de março, foi o estabelecimento de

Gabriel: lá embaixo, onde
fica a boca do monstro,
do lado da sala de artes,
tem um caminho com
muitas cobras. E perto
dos carros tem lugar de
poucas cobras.
Julio: a Escola tem muita
cobra, muito barro, e a
gente tem muita coisa a
aprender
Ulisse: descobri que não
pode bater nas pessoas.
Maria: eu gostei da aula
da Luci.
Kim: não vá lá para
baixo, porque tem
marimbondo.
Malu: eu aprendi que a
escola tem muita cobra.
Dá para perceber que tem
cobra.
(Valentina faltou nesse
dia, não houve tempo
hábil para colher seu
depoimento)

metas coletivas, elaboradas pelas crianças com mediação das
professoras. Março foi curto, mas as metas seguem importantes e serão perseguidas em nosso
retorno às aulas presenciais. Vale observar o quanto elas tratam de posturas/atitudes nos
momentos coletivos, notadamente, nas rodas!
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METAS PARA MARÇO
1- CHEGAR NA SALA NO HORÁRIO E COM AS MÃOS LAVADAS/LIMPAS
2- TRABALHAR EM SILÊNCIO
3- SEM BRINQUEDO NA AULA (NÃO FAZER CARETA, NÃO FICAR BRINCANDO COM
TESOURA, NÃO SE DISTRAIR)
4- SEM DISTRAÇÕES (CARETAS, FALAÇÕES, ETC)
5- NAS RODAS, APRENDER A HORA DE FALAR E ESCUTAR
6- SABER ESCUTAR DE VERDADE QUEM FALA (OLHAR NO OLHO, OUVIR, PENSAR NO
QUE A PESSOA ESTÁ DIZENDO)
7- ESPERAR A VEZ DE FALAR COM CALMA
8- PARAR DE BRINCAR COM O MATERIAL QUANDO AS AULAS ESTÃO ACONTECENDO
9- TER MAIOR ATENÇÃO DESENHO – FAZER A FIGURA HUMANA DE MANEIRA MAIS
COMPLETA, DETALHAR AS FIGURAS, CAPRICHAR NA PINTURA

Escrevendo sobre pertencimento e formação deste grupo, recordo as palavras de uma
educadora que muito marcou minha própria formação. Parece que ela fala de meus alunos
deste 2020...Divido com vocês:
Um grupo se constrói através da constância da presença de seus elementos, na
constância da rotina e de suas atividades.
Um grupo se constrói na organização sistematizada de encaminhamentos, intervenções por parte do
educador, para a sistematização do conteúdo em estudo.
Um grupo se constrói no espaço heterogêneo das diferenças entre cada participante: da timidez de
um, do afobamento do outro; da serenidade de um, da explosão do outro; da seriedade
desconfiada de um, da ousadia do risco do outro; da mudez de um, da tagarelice de outro; do
riso fechado de um, gargalhada debochada do outro; dos olhos miúdos de um, dos olhos
esbugalhados do outro; de lividez de um, do encarnado do rosto do outro.
Madalena Freire, O que é um grupo.

Ampliar saberes – investigar os bichos e o projeto anual
Deste curto período, gostaria de falar sobre dois eixos de estudo presentes em nossas
aulas. O projeto anual, “Produzir e compartilhar conhecimento: as bibliotecas e seus lugares”,
abre inúmeras possibilidades de abordagem para o primeiro ano. Optei por iniciar nossas
incursões pelo tema a partir de uma ideia de biblioteca, das múltiplas funções dos livros e da
investigação e catalogação dos bichos da Escola.
As crianças ofereceram explicações muito acertadas sobre o que são bibliotecas, como
podem ser usadas, o que guardam. Diferenciaram-nas de livrarias, numa de nossas conversas
a respeito, e tiveram a oportunidade de visitar a biblioteca da Escola, ampliando esse
entendimento a partir da observação de nosso acervo – além de livros de muitos tipos, lá
estão os mapas, as coleções de revistas especializadas e, algo bem especial, as apostilas
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produzidas por alunos ao longo de toda a história da Ágora. De modo geral, suas primeiras
hipóteses e representações giravam em torno de bibliotecas mais tradicionais: uma construção
repleta de prateleiras cheias de livros. Então, apresentei ao grupo fotografias do que podemos
chamar de bibliotecas inusitadas: em praias, cabines telefônicas, praças, pontos de ônibus,
algumas circulantes, em lombos de burros e camelos, por exemplo. Foi uma boa surpresa e
uma oportunidade para pensar sobre o quanto determinadas pessoas valorizam os livros e
criam maneiras de levá-los a um número maior de leitores. Ainda, iniciamos a leitura
compartilhada do livro “Bibliotecas do Mundo”, de Daniela Chindler, a partir do qual
conhecemos a antiga e famosa Biblioteca de Alexandria. Esse texto é de uma riqueza... Além
da linguagem clara e de um discurso que mais parece uma conversa com o leitor, traz uma
série de informações do contexto histórico que fez nascer e prosperar a dinastia ptolomaica,
permitindo que criemos uma imagem mental dos espaços, das construções, de personalidades
de grande importância para a filosofia, a matemática, a astronomia, cujas produções e
descobertas marcam, até hoje, o pensamento ocidental. Os alunos deixaram-se levar por essas
narrativas, revelando interesse e compreensão. Tal leitura foi interrompida pela quarentena,
mas, será retomada em breve!
Ainda sobre as bibliotecas e os livros, lemos “Para que serve um livro”, de Chloé Legeay:
“(...)Um livro é um esconderijo de tranquilidade. Um livro é um amigo quando os outros

aborrecem você. Em um livro você pode encontrar a solução para seus problemas. Um livro
pode ajudar você a entender melhor a vida (...) ”. Essa pequena, mas preciosa obra literária,
colocou-nos em contato com a linguagem poética, com ilustrações belíssimas, bem como com
algumas das dimensões mais importantes da presença dos livros em nossa vida. Ao final, a
autora convida seus leitores a, também eles, fazerem um livro. O primeiro ano aceitou o
convite! Organizamos uma tarde em que as crianças escolhiam, dentre um conjunto de
possibilidades, que folhas, com quais cores e em que formato gostariam de criar seu primeiro
livro na Ágora. A temática era aberta, podendo cada um seguir o caminho que a própria
imaginação, ou, a própria vontade, indicasse. Essa abertura foi fundamental, avalio, para a
riqueza do que produziram: releituras de histórias conhecidas, criação de outras novas, livros
de ensinamento, informativos, livro-brinquedo do tipo “procure e ache”, de cálculos
matemáticos, e por aí afora... Capricharam muito e ficaram bastante orgulhosos! Nas rodas
de história seguintes, lemos vários, mas, ainda há um tanto a ser conhecido pela turma –
faltou tempo e, também, a presença do livro na mochila!
A respeito do segundo eixo, investigar e catalogar os bichos da Ágora, realizamos uma
série de observações. A turma já havia mostrado apreço por essa temática, quando visitaram
a Escola, no ano passado. Seguiram nessa toada, de encontrar, capturar e trazer para nossos
encontros toda sorte animal: lagartas, besouros, aranhas, piolhos-de-cobra... Tivemos a
oportunidade, ainda, de observar uma cobra verde ao vivo, em cores e frenética
movimentação, além de um casal de tucanos. Como costumeiro, esses primeiros momentos
foram difusos – muitos bichos, muita disputa pelas lupas, a atenção e os interesses dispersos.
Demorou um pouco para conseguirmos organizar tudo o que era preciso para, efetivamente,
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aprender com a observação: aceitar que era melhor estudarmos um bicho por vez, evitar
capturar tantos (eles acabavam morrendo por estarem numa longa fila de espera), ter
paciência para aguardar a própria vez de observar o espécime com a lupa, fazer registros de
descobertas progressivamente mais científicos, entre outros. Mas, conseguimos! Uma ideia
que procurei trabalhar com a turma e que se mostrou favorecedora desse estudo foi a de
fazer perguntas para o animal examinado: o que é bom observar, o que é bom perguntar
quando queremos conhecer um animal? Assim, as crianças foram aprendendo a formular
indagações, tais como: que cores possui? Quantas pernas? Quantas partes tem seu corpo?
Possui asas, antenas, pelos? Como é sua cabeça? É possível ver os olhos? Mandíbulas? Como
se movimenta? A partir desses questionamentos, os alunos passaram do olhar para o ver,
ampliando sobremaneira as próprias descobertas. Seus registros comprovam isso, pois,
ganharam em detalhamento, em informação. Também fez parte desse processo de
organização do estudo o foco em alguns grupos, decidimo-nos pelos besouros e aranhas,
inclusive porque apareceram em maior profusão na Escola, nessas semanas iniciais. Textos
informativos puderam compor nosso estudo, justamente, porque estabelecemos esse recorte,
favorecendo, ainda mais, o enriquecimento do estudo. Como vocês têm acompanhado, ele
prossegue nas propostas encaminhadas para casa, com essas mesmas intenções – refinar o
olhar, fazer novas descobertas, apoiar-se na observação de um exemplar, sempre que
possível, e em conhecimentos produzidos por pesquisadores, através de esquemas, pequenos
textos e vídeos.
Encerrando...
Encerro este relato com alegria por ter revisitado as preciosas anotações da Gabi, minhas
próprias notas em meu diário de professora, alguns dos livros que lemos, rememorado o que
construímos e aprendemos, como grupo, em seis semanas de encontros intensos e
enriquecedores para todos. Gostaria de estar com os cadernos de meus alunos, aqui. Eles
fizeram falta e é a primeira vez, em minha vida profissional, que redijo um relato sem o apoio
dos desenhos, sempre tão belos e repletos de informações, e das demais produções de meus
alunos – criações que dão materialidade ao que imaginamos ensinar... Espero que nosso
reencontro seja breve. Construímos um grupo e temos projetos a realizar.
Deixo para vocês, Pais e Mães, um trecho de uma obra de um autor do qual gosto
muito. Revisitei-a nesses dias um tanto obscuros de quarentena:
“O ser humano, como Deus o imaginou e a literatura e sabedoria dos povos o entenderam
por muitos milhares de anos, foi criado com uma capacidade de alegrar-se com as coisas mesmo que
não lhe sejam úteis, com um órgão reservado para apreciar o que é belo. Espírito e sentidos sempre
participaram em igual medida nessa alegria do homem pelo belo, e enquanto pessoas forem capazes
de se alegrar, no meio de pressões e perigos, com coisas como as cores da natureza ou um quadro
pintado, o chamado da voz da tempestade ou da música feita pelo homem, enquanto atrás da
superfície dos interesses e necessidades o mundo puder ser visto ou sentido como um todo existe
uma ligação do movimento de um gato com as variações de uma sonata, do comovente olhar de
um cão com a tragédia de um escritor, num reino múltiplo de mil relações, correspondências, numa
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linguagem eternamente fluindo para dar ao ouvinte alegria e sabedoria, divertimento e emoção –
enquanto isso existir, o homem poderá sempre voltar a dominar suas fragilidades e atribuir um
sentido à sua existência, pois ‘sentido’ é aquela unidade do múltiplo, ou aquela capacidade do
espírito de pressentir unidade e harmonia na confusão do mundo.”
Hermann Hesse, Felicidade

Um abraço carinhoso e esperançoso,
Beta

Relatório do Trabalho do Segundo Ano
Iniciar a produção deste relatório nessa circunstância inusitada que estamos vivendo é,
sem dúvida, algo desafiador. No entanto, ao mesmo tempo, há algo de reconfortante em
rememorar o percurso vivido até aqui e, dessa maneira, sentir-me próxima dos alunos e do
que vivenciamos até agora. Escolho alguns dos caminhos que começamos a trilhar, com a
esperança de registrar que muito já foi construído.
O grupo
Dividirei com vocês notícias da primeira etapa de trabalho. Dentro dessa perspectiva, o
mês de fevereiro foi um tempo para que o grupo do segundo ano conhecesse e exercitasse
fazeres formativos essenciais aos desafios da nova série. Cotidianamente, os alunos foram
adaptando-se à rotina, às demandas e aos combinados facilitadores do trabalho em sala de
aula.
O segundo ano marca uma mudança importante na vida das crianças que,
institucionalmente, iniciam o processo sistemático de aquisição e/ou ampliação da escrita
alfabética. Naturalmente, os alunos são convidados, então, a ampliar o tempo de
concentração em determinadas atividades, bem como a enfrentar dificuldades próprias do
aprendizado, sem desistir. Para isso, cada aluno foi incentivado a trabalhar com calma e
paciência nas propostas, reler e aprimorar registros escritos, elaborar perguntas e pensamentos
sobre os temas estudados pela turma.
Insistir para que levantassem a mão para pedir a palavra, ouvissem uma explicação até
o final sem interromper, para, depois, fazerem suas colocações; tivessem calma e paciência
quando precisavam de ajuda e eu estava atendendo outros estudantes, bem como aquietar
o corpo, foram, ainda, preceitos que permearam nossos encontros. Outros procedimentos,
de cunho mais prático, também foram inaugurados nesse período: usar os cadernos pautados,
arquivar as lições nas pastas de presilha, ficar atento ao momento e à maneira de guardar
materiais na estante sem causar tumulto, tirar a mochila do cabideiro e levá-la até a mesa
para arrumar materiais pessoais no momento da saída são alguns exemplos.
O grupo correspondeu de maneira muito positiva a essas novidades, mostrando ter
capacidade de ouvir e incorporar, com agilidade, algumas ações; arrumar o material na mesa
quando chegam à classe, colocar o caderno de lição sobre a própria mesa logo no início da
aula, levar a mala até seu lugar para organizar os pertences de forma adequada e realizar
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diariamente a lição de casa, são exemplos disso. Foi notório, ainda, como mostraram-se
dispostos a cooperar com os colegas quando isso se fez necessário. Outra marca do grupo foi
a alegria e curiosidade com que receberam cada um dos estudos realizados até aqui! Foi, sem
dúvida, um início de ano muito proveitoso!
Algumas considerações sobre o processo de alfabetização.
Na Ágora, entendemos que o processo de alfabetização é um período bastante
importante na vida dos estudantes. Nossa preocupação não é, apenas, com que as crianças
aprendam o funcionamento do código alfabético, mas que possam, desde esse início, atuarem
como pessoas que usam a escrita como meio de comunicação, que conheçam os diferentes
tipos de textos e suas intencionalidades, que compreendam as leituras realizadas por eles e
seus professores e finalmente, que possam se encantar com esse universo. Para ilustrar essa
ideia, divido, aqui, com vocês, uma situação vivenciada nas primeiras semanas: algumas
crianças vieram me procurar para falar sobre o uso do escorregador nas horas livres, pois,
havia quem não estivesse respeitando alguns combinados. Foi sugerido, então, que
escrevêssemos uma carta para os alunos do terceiro ano, responsáveis pela construção do
brinquedo no ano anterior. Atuei como escriba no registro das considerações feitas por eles
e entregamos a missiva que, dias depois, foi respondida: o grupo do terceiro ano também
trocou correspondência com o quarto, (companheiros na execução do projeto no ano
passado) e, juntos, elaboraram regras para o uso daquele espaço, escrevendo esses
combinados para serem fixados em todas as salas.
Como esperado, as crianças chegam a essa etapa escolar em níveis diferentes de
compreensão do sistema de escrita alfabética, assim, muitas das atividades que fazemos neste
início de percurso são voltadas ao objetivo de que os alunos reflitam e entendam as
regularidades que organizam esse código, ou seja, saber que a escrita representa a fala e que
cada som é, por sua vez, representado por determinadas letras dispostas numa certa
ordem. No grupo, há crianças alfabetizadas e outras em processo. Por isso, propostas
diferenciadas foram apresentadas para cada um desses grupos.
Para as que estão em fase de alfabetização, o trabalho aconteceu, dentre outras
mediações, a partir da exploração dos sons das palavras e de quais letras, combinadas, faziam
(representavam) aquele som. O registro da rotina diária na lousa, que, em princípio,
proporciona às crianças organização e segurança, foi um recurso didático interessante, já que
tem como função comunicar, através de palavras escritas, o que está planejado para cada dia.
Como algumas atividades são permanentes, os alunos vão reconhecendo a escrita das
palavras que as representam, habituando-se a “ler” a lista de tarefas do dia, apoiando-se nelas,
inclusive para escrever outras. Os nomes dos amigos também fazem parte desse grupo de
palavras que chamamos de “estáveis”, ou seja, aquelas que o estudante reconhece de
memória e pode tentar reutilizar em novos escritos, a partir do que memorizou sobre as letras
que as compõem e sobre a ordem em que estão dispostas.

10

Com os estudantes que já escrevem alfabeticamente, a exploração dos vocábulos deuse através da observação de sílabas complexas, formadas por mais de duas letras, e do
incentivo e familiarização para reconhecimento do alfabeto de imprensa.
Diariamente, há um tempo reservado para leitura dos mais diversos tipos de texto. O
principal objetivo desse momento é criar uma relação especial com o hábito de ler e fazer
com que as crianças desenvolvam a capacidade de escuta, de envolvimento e gosto pela
literatura, além de ampliar o repertório pessoal desse universo, o que é fundamental para a
formação de bons leitores. As visitas à biblioteca acontecem semanalmente, sempre às
segundas-feiras. As crianças escolhem, dos exemplares previamente selecionados, um para
levar para casa e, no dia determinado, comentam o que mais lhes chamou a atenção,
aproveitando, ainda, para indicar os títulos que mais apreciaram para os colegas. Uma
novidade é que são incentivados a ler tais exemplares, durante um determinado tempo (neste
início, vinte minutos) que irá ampliando-se conforme ganhem fôlego como leitores. Fazem,
ainda, atividades para registrar seu percurso leitor, no caderno que chamamos de “Memória
de Leitor” - um projeto que nos acompanhará ao longo de todo o ano.
O projeto anual - “Produzindo e Compartilhando Conhecimento: bibliotecas e seus
lugares.
Desde o período de planejamento, fiquei pensando como este tema seria fascinante
para as crianças do segundo ano! Para cada ideia que tinha e trocava com meus colegas, já
antevia as carinhas curiosas e cheias de expectativas pelo porvir! E eles não decepcionaram!
A cada proposta realizada até aqui, mostram-se interessados, perguntadores e envolvidos!
Iniciamos o estudo analisando e conversando sobre a palavra “Biblioteca”, e, com ela,
fizemos um mapa mental a partir das ideias levantadas pelos estudantes:

Em seguida, fomos fazer uma visita à nossa biblioteca para observar o que é guardado
lá, além dos livros. Foram descobertos mapas, trabalhos de anos anteriores, globo terrestre,
revistas e gibis. Assim, retornamos à sala para escrever sobre tais descobertas e definir um
significado para a palavra biblioteca, que ficou assim:

“Biblioteca é um lugar que tem um conjunto de livros. Pode ter, também, mapas,
trabalhos feitos por outras pessoas, gibis e revistas”.
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Apreciamos, então, o livro “Bibliotecas Improváveis”, que apresenta diferentes
bibliotecas espalhadas pelo mundo. As crianças surpreenderam-se ao ver animais que
“funcionam” como biblioteca, como na Venezuela, onde um projeto de uma universidade
faz com que mulas (conhecidas como “bibliomulas”) levem diversos títulos até vilarejos
remotos do país, ou, ainda, com as mini bibliotecas presentes no interior de São Paulo,
instaladas em pequenas casinhas de madeira nos pontos de ônibus da cidade, reunindo vários
tipos de publicações (revistas, poemas, contos, entre outros).
Mas, sem dúvida, a unanimidade, em termos de
preferência, foi uma construção situada na Tailândia, cuja
estrutura é feita de bambu e tem o formato de uma raia!
Alimentados por esse farto material visual, os estudantes
criaram desenhos das bibliotecas mais inusitadas e diferentes que
conheceram! Vocês poderão apreciá-las em breve!
Em outro momento, propus uma conversa sobre as diferentes formas de comunicação
que conheciam O grupo elencou muitas, inclusive, aquelas presentes entre determinados
grupos animais. Então, anunciei que, naquele momento, trabalharíamos com as formas de
comunicação usadas por seres humanos. Após a discussão as categorizamos de duas maneiras:
verbais e não verbais. Solicitei que encontrassem, pela Escola, modos não verbais e,
rapidamente, elencaram os desenhos dos extintores, as placas de feminino e masculino nos
banheiros dos alunos, a que adverte para tomarem cuidado com bichos na “casinha” da
bola”, os símbolos das lixeiras de reciclagem, entre outros. Nesse dia, receberam, como lição,
observar, no caminho de casa, outras maneiras com o intuito de ampliar a lista que fizemos
e, a ela, somaram-se os faróis e placas de trânsito na rua, placas dos estabelecimentos, o pneu
na frente da borracharia! Cada etapa desse momento foi, então, registrada com desenhos e
pequenas legendas criadas conjuntamente e anotadas no caderno azul, de História. O
próximo passo será a exploração de formas verbais de comunicação e entrar, então, em como
se deu a história da escrita no mundo e, dentro dela, a criação dos livros.
Finalizo aqui meu relato sobre o mês de fevereiro e das primeiras semanas de março,
quando fomos interrompidos pela pandemia e necessária quarentena. Aproveito para dividir
com vocês a etimologia da palavra esperança:

A palavra “esperança” tem sua origem no latim, ela é derivada de SPES, que tem o
significado de “confiança em algo positivo”. Esta palavra latina também deu origem ao verbo
SPERARE, que veio dar origem ao nosso “esperar” que, em latim, significava “ter esperança”.
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Sei que, em breve, tudo isso irá passar e voltaremos a conviver e aprender JUNTOS!
Um grande abraço!
Vanessa
Ciências
Escrever um relatório sobre o trabalho feito com o segundo ano na Ágora em fevereiro
e parte do mês de março é trazer à memória um tempo de muita alegria, aprendizado,
convivência e vida! Os alunos estavam entusiasmados com as propostas apresentadas,
presenciamos momentos felicíssimos diante das descobertas que fizeram, e, poder lembrar
disso tudo nesse momento, é um alimento delicioso para todos nós!
Nas aulas de Ciências, começamos conversando sobre os animais, em geral, e como é
possível estudá-los. Incentivei-os a elaborar perguntas, criar hipóteses, trazer à tona suas
curiosidades. A pergunta trazida por eles e que mais os instigou foi: será que todo animal
pensa? A assunto rendeu muito pano pra manga!
Em seguida, começamos a nos dedicar ao estudo das borboletas, primeiro inseto
escolhido para que os alunos pudessem experimentar aprender a partir da observação de
animais vivos. Eles fizeram um terrário, colocando terra, folhas e galhos em um aquário, para
acomodar o casulo trazido por uma aluna. Todos animadíssimos com a expectativa de ver
uma borboleta emergir, observavam o terrário todos os dias, cuidavam desse ambiente
umedecendo-o para que nenhum ser vivo, ali morresse desidratado.
Chegaram, também trazidas por eles, lagartas e aranhas. As lagartas foram incluídas no
terrário, mas, as aranhas não, pois os alunos acharam que poderia haver briga entre elas,
além disso, ponderaram que nosso principal objetivo era saber se as lagartas virariam
borboletas!
Felizmente, conseguimos acompanhar toda a metamorfose de duas lagartas em nosso
terrário. Vejam as fotos!

1 Terrário no dia em que foi feito

2 Lagarta logo antes de virar casulo
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3 casulos

4 Borboletas no dia em que emergiram

5 Momento em que as borboletas foram soltas

Toda a trajetória foi registrada pelos alunos por meio de desenhos, nos quais
procuraram retratar cientificamente o que viam, e textos produzidos coletivamente. O uso
de lupas enriqueceu nossas observações e tornou os registros cada vez mais complexos e
fidedignos. Foi possível aprender bastante sobre as partes do corpo da borboleta, inclusive a
probóscide, nome dado ao aparelho bucal dos lepidópteros. Pudemos observá-la em um
experimento, no qual oferecemos água com açúcar em um algodão para nossas borboletas.
Os alunos conseguiram ver a probóscide se alongando em direção ao algodão, em busca do
alimento oferecido. Foi muito interessante e esclarecedor! Acredito que não esqueceremos
essa experiência tão plena de vida!
Projeto anual – Produzindo e compartilhando conhecimento: bibliotecas e seus lugares
Em nossas aulas sobre o projeto anual, nos dedicamos à pesquisa e apreciação dos
lugares da Ágora. Inicialmente, percorremos toda a Escola com o objetivo de observá-la e
anotar o nome de todos os seus lugares. Mas… O que é um lugar? Muitos alunos perguntaram
isso e, todos juntos, poeticamente, foram construindo esse conceito.
Chegaram à conclusão de que qualquer coisa pode ser um lugar: uma parede, uma
árvore, um banco… desde que as pessoas se refiram a ele como algo especial, que possa ser
usado como referência, para, por exemplo, marcar um encontro. É possível para os alunos
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da Ágora, por exemplo, dizer: “Me encontra na mangueira?”, ou, “Vamos jogar nas
pedrinhas!”, ou, ainda, “Os paus estão na área dos banquinhos”.
Após muitas caminhadas, observações, conversas e discussões, chegamos a uma lista
comum dos lugares da Ágora. Foram 48 ao todo! Posteriormente, os alunos criaram
categorias para organizar tais lugares, de acordo com seus usos, funções. Foram elas: arte,
natureza, brinquedos, esporte e estudo. Foi muito curioso acompanhar as discussões sobre
como deveriam organizar os lugares nas categorias correspondentes, pois, muitas vezes, suas
escolhas nos surpreenderam. Salas de aula, por exemplo, foram incluídas por muitos na
categoria Artes, com a justificativa de que “é lá que criamos, inventamos muitas coisas!”.
Demos continuidade à investigação sobre os lugares da Ágora, apreciando mapas que
eles mesmos produziram, no ano passado, nos quais desenharam suas brincadeiras preferidas.
A partir desse olhar, foram convidados a elaborar perguntas para pessoas que participam ou
participaram da história da Ágora há muito tempo: Terê, Beta, Elis, alguns ex-professores e
ex-alunos…
Acreditamos que essa pesquisa poderá aprofundar nossos laços com a Ágora e seus
espaços. Quanto mais conhecermos suas histórias, causos, curiosidades, mais nos sentiremos
pertencentes a ela! Termino, aqui, meu registro de como foi esse tempo no segundo ano –
tempo em que estivemos presentes, curiosos e entusiasmados!
Um abraço,
Danile

Relatório do Trabalho do Terceiro Ano
“Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e
respirar...suspender o céu é ampliar o nosso horizonte; não o horizonte prospectivo, mas
um existencial. É enriquecer nossas subjetividades...então vamos vivê-las com a liberdade
que formos capazes de inventar.”
(Ailton Krenak, em “Ideias para adiar o fim do mundo”)

Relatório em tempos de isolamento. Como fazer? Espero que a narrativa aqui
apresentada seja mais uma oportunidade de respiro em meio a tantas notícias desagradáveis.
28 dias, 28 encontros. O que é possível fazer neste tempo? Será que é possível fazer
alguma coisa? Percebo, neste momento em que escrevo, que a quantidade de dias que
estamos distantes é praticamente a mesma à dos dias em que estivemos em contato.
Proximidade e distância, metade/metade. O que ficou do tempo vivido? Alegro-me em
perceber que o vínculo se formou e não se desfez. A cada encontro semanal com o grupo, a
cada contato individual que tenho com essas crianças, a cada tarefa para mim enviada,
confirmo que o tempo em que estivemos juntos foi muito bem aproveitado para atar os laços
fundados, a partir da aprendizagem, do acolhimento, do fazer e do diálogo. E porque é
sempre tão bom vê-los e estar junto a eles, mesmo que virtualmente, asseguro-me de que a
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confiança foi um dos frutos desse processo. Foi no início dessa quarentena e, por causa dela,
que tomei consciência do quanto fizemos (e fazemos sempre) em tão breve período. Foi na
elaboração de atividades para enviar para as crianças que percebi que já havia muito
conhecimento acumulado e uma boa coleção de narrativas compondo a cara do grupo! Em
28 dias, fizemos muitas coisas! E, o que é melhor: registramos muito! Felizmente, pude me
apoiar nisso para começar essa fase complexa. Conteúdos Matemáticos, acordos de trabalho,
observações a respeito da escrita e de leituras, produção a partir delas, procedimentos de
compartilhamento de livro, bem como de funcionamento da rotina. O que posso dizer do
início do terceiro ano é que, por 28 dias, estivemos focados em estabelecer regras e
combinados de funcionamento do trabalho, fortalecer o espírito de grupo, construir
conhecimento compartilhado, por meio de hipóteses, investigações, discussões, trocas; e que
tudo isso já havia criado um ambiente de estudo muito promissor. Lembro-me que a minha
resposta imediata para a Beta, quando me perguntou qual havia sido a minha primeira
impressão sobre o grupo foi: “São uns queridos”. Depois, vieram outras observações:
interessados, animados, rápidos em compreender e executar orientações, participativos,
comunicativos e, em sua maioria, caprichosos.
Nossos momentos iniciais foram proveitosos. Neles, dedicamo-nos, especialmente, a
construir procedimentos de estudo, visando a formação de estudante desses alunos,
potencializando, assim, seu aprendizado, bem como ao desenvolvimento do Projeto anual,
investigando e refletindo sobre bibliotecas de forma abrangente e, também, a nível pessoal.
Estratégias de organização do grupo foram amplamente utilizadas neste período. Tratamos
de firmar acordos de trabalho, conforme os temas: 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 pensaram em regras, socializaram-nas e registraram-nas para que
fossem expostas na classe, ao alcance dos olhos de todos, como um aviso, uma lembrança
que orientasse o fazer, um apoio ao qual recorrer. Ainda, cada aluno selecionou duas dessas
regras como metas pessoais, com o intuito de serem retomadas constantemente. 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. A turma, no geral, apropriou-se rapidamente do funcionamento da rotina,
mostrando-se, os alunos, cada vez mais seguros na nova série, satisfeitos com as vivências e
com os aprendizados, bem como receptivos em relação aos conteúdos.
A relação das crianças com os livros, a leitura e as histórias, é fundante. O tema do
Projeto anual conversa de perto com essa necessidade/interesse que é deles, que é do ser
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humano. Consequentemente, os encontros relacionados ao tema foram muito felizes.
Aconteceram em horários próprios e nas rodas de biblioteca. Partimos de perguntas, tais
como: “O que é uma biblioteca?” e “Quais são os sentimentos, pensamentos, ideias que
passam pela sua cabeça quando você entra em uma?” As respostas foram, em sua maioria,
que é um lugar silencioso, que tem livros, agradável de estar, acalmador. Depois, desenharam
uma biblioteca imaginária, revelando todo o universo simbólico e projetivo que, neles,
habita: lanchonete, eletrônicos, muitos ou pouco livros, escorregadores, jogos e até dragões
compuseram essas produções. Com o objetivo de ampliar esse entendimento, passaram à
apreciação de imagens de diversas formas existentes de biblioteca. Foi um êxtase! As crianças
ficaram impressionadas e adoraram observar as diferenças e semelhanças entre elas. As que
mais chamaram a atenção desses alunos foram as que levam livros a comunidades mais
afastadas. Logo, já as batizaram: “burroteca”, “barcoteca”, “elefanteca”, “cameloteca”. Ao
mesmo tempo, encantaram-se com prédios de arquitetura contemporânea, ou, com outros
modelos inusitados, como pequenas caixas que surpreendiam pessoas no meio da rua. As
atividades que seguiram para casa, na quarentena, são continuação desse processo iniciado
em classe. No que se refere às rodas de biblioteca, além do trabalho com literatura que já
existe, uma vertente do Projeto esteve presente por meio da escolha de um livro por semana
para iniciar a roda, mas, um livro que abordasse, como tema principal, a própria literatura
e os livros: “Os fantásticos livros voadores de Modesto Máximo” e “ Para que serve um livro”
foram dois dos títulos lidos. A partir do segundo, os alunos escreveram as próprias respostas
para essa pergunta e a ilustraram. “Ler para aprender” foi uma resposta recorrente.
Coisas boas aconteceram, até que nosso trabalho foi, infelizmente, interrompido. No
entanto, seguimos em comunicação, fazendo, juntos, esse exercício de manter a conexão com
os assuntos e projetos que nos unem, ainda que através de uma tela. Acredito que, quando
voltarmos, não partiremos do zero, pois construímos uma boa base nas semanas iniciais e
seguimos alimentando-a.
Finalizo, reafirmando a importância da arte, da natureza, do sonho, de contar e ouvir
histórias, da experiência, de estar próximo aos nossos, da crença no processo e fé no futuro
como apoios que estão ao nosso alcance quando precisarmos suspender o céu para respirar.
Um abraço cheio de saudade, Carol.
Carolina

Relatório do Trabalho do Quarto Ano
Primeiras notícias
Iniciar este relatório, em um momento de distanciamento, foi difícil, considerando que,
na Ágora, os encontros “olho no olho” são um dos pilares do nosso trabalho! Imaginem o
desafio de escrever estando há dias afastada dos alunos. Mas, enfim, vamos lá!
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Esses primeiros tempos com o grupo do quarto ano foram marcados por situações de
aproximação, preparação para as novidades da série, entendimento e atualização de metas e
expectativas.
Desde o primeiro dia, com a chegada dos professores e dos alunos com seus espontâneos
cumprimentos, os estudantes demostraram grande disposição para retomar a rotina das aulas.
Alguns me procuraram, logo na entrada, querendo saber se eu seria a professora deles, outros,
se achegaram aos poucos e, de um modo geral, mostraram-se bem receptivos. Iniciamos,
ademais, com uma positiva mudança na turma: a chegada da Dora e da Yael, o que foi
comemorado, sobretudo, pelo grupo de meninas.
Começaram a semana com uma aula de Teatro, o que foi motivo de alegria!
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.
Nas primeiras semanas de aula, dedicamos momentos para recuperar algumas regras da
Escola e estabelecermos rituais para o início dos nossos encontros, como organização dos
materiais, separação do caderno de relatório, uso da caderneta para copiar a rotina.
Conversamos sobre algumas modificações feitas para a hora do almoço, combinados para
retirada e devolução da bola, saídas da sala, entre outras situações do nosso dia a dia.
Também, foi um tempo de reconhecimento dos procedimentos já conquistados em
relação à organização do próprio material e materiais coletivos, uso dos cadernos, postura
durante as aulas, realização de atividades em parcerias etc.
A cada ano, é importante que os alunos 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
disciplinada 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 do ponto de vista intelectual. Para alguns, assumir as responsabilidades que
o crescimento demanda, ainda é um processo que exige mais tempo, porém, observo que
todos são potentes a essas conquistas.
Com o objetivo de desenvolver boas posturas para o estudo, propus situações que
demandaram envolvimento com a própria aprendizagem, tarefa desafiadora; afinal,
comprometer-se com o aprendizado requer disciplina e empenho, atitudes exigentes para
algumas crianças. Nessa retomada da rotina escolar, os alunos desse grupo mostraram-se
abertos e flexíveis a experimentar os caminhos propostos pela nova professora!
Neste início de curso, percebi pontos marcantes na dinâmica do grupo que facilitarão o
desenvolvimento do trabalho, como interesse e disposição frente a novos conteúdos, bem
como dedicação a fazer o melhor em cada proposta, seja individual ou coletivamente. Eles
são vaidosos e muito caprichosos! E, ainda, pude notar a atitude tolerante frente às diferenças,
favorecendo o adequado ambiente de estudo para todos.
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Como pontos que precisam de cuidados ao longo do ano, destaco: desenvolver ainda
mais a capacidade de esperar, tanto o tempo do colega falar (respeitar o ritmo de cada um
na própria fala, não interromper, nem adiantar o que será dito pelo outro), quanto aquele
do professor, que precisa finalizar o atendimento a um aluno para esclarecer as dúvidas dos
demais.
Gostaria de comentar as situações nas quais o Kiran e o Rocco prepararam algumas
apresentações sobre embarcações a vela para o grupo. Foram momentos de grande interação
e todos se mostraram curiosos e envolvidos com o assunto. As “aulas”, como os alunos
falavam, foram bem didáticas e diversificadas, com textos, explicações por esquemas na lousa,
imagens e depoimentos dos velejadores!
Realmente, tivemos um início bem proveitoso e promissor!
Projeto anual
No primeiro dia, quando a Terê anunciou o tema “Produzindo e compartilhando
conhecimento: bibliotecas e seus lugares”, pude perceber que os alunos ficaram em dúvida
sobre de que, efetivamente, trataria esse assunto, o que faríamos na prática. Aos poucos, a
cada encontro, no qual conversávamos sobre produção de conhecimento, registros diversos,
livros e bibliotecas, lugares, o entendimento dos desdobramentos veio se ampliando e o
entusiasmo foi demonstrado. Desde as primeiras propostas, muitas ideias surgiram.
Durante as atividades, a troca de informações a respeito do que estava sendo observado
e analisado pelo grupo foi o destaque. Os comentários, durante a execução das tarefas, foram
variados e muitas comparações foram estabelecidas, algumas mais subjetivas e afetivas
(sentimentos e impressões voltadas ao livro, ao tipo de material que se guarda em uma
biblioteca e à própria definição desse espaço).
Enfim, reconhecer a importância dos registros, observá-los sob uma nova perspectiva,
pensar nas particularidades de cada um, investigar a biblioteca da Escola, descobrir materiais
que contam histórias diversas tem sido inspirador e ampliado as possibilidades de autoria no
que se produz.
Propus, inicialmente, que definissem e ilustrassem a própria ideia de biblioteca. As
produções foram variadas, mas, de um modo geral, os alunos indicaram que biblioteca é um
lugar onde são guardados livros. A partir dessa ideia, lancei a questão “O que se guarda em
uma biblioteca?”.
Com essa pergunta, foi possível ampliar o repertório e surgiram muitas possibilidades,
como “histórias de coisas que acontecem no mundo”, “diversão”, “imaginação”,
“conhecimento”.
Em seguida, partimos para um reconhecimento dos materiais guardados na biblioteca
da Ágora. Pedi que cada um deles escolhesse um item lá encontrado e o classificasse. A partir
desse momento, os alunos se deram conta do quão diversificado era o conteúdo da nossa
biblioteca, eles indicaram dicionários, atlas, livros específicos de algumas áreas, enciclopédias,
diários de viagem, registros variados de estudos realizados em anos anteriores, entre tantos
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outros materiais. No final desse encontro, um deles disse: “Nossa, tem um mundo dentro de
uma biblioteca”. O objetivo da atividade tinha sido atingido.
Em outro momento, usando o dicionário, os alunos buscaram palavras relacionadas ao
vocábulo biblioteca e, coletivamente, trabalhamos os significados encontrados. Foi uma
atividade oral e todos se divertiram com alguns termos, por exemplo, bibliotecário,
bibliotecologia e se surpreenderam por saber que existe biblioterapia. Essa discussão foi muito
interessante, eles levantaram vários motivos para a leitura ajudar num processo terapêutico.
Após a observação de diversificadas fotos de bibliotecas, pedi aos alunos que, em trios,
pensassem quais foram as invenções da sociedade que possibilitaram a produção de livros e
outros registros e, consequentemente, o surgimento das primeiras bibliotecas. Algumas
hipóteses foram bem interessantes: imagens, escrita, pintura, símbolos, criatividade, alfabetos,
cores, produção de texto, instrumentos para escrita, construções, informações, papiro,
pergaminho, entre outras. Considerando as explicações sugeridas no grupo, a partir de
hipóteses individuais, resolvemos conhecer a história da escrita e da imprensa.
Para compreender o processo da construção da escrita, assistimos ao vídeo “História da
escrita” e lemos “O livro da escrita”, de Ruth Rocha e Otávio Roth, ambos com explicações
sobre a evolução dos pictogramas, os registros feitos pelos sumérios, pela civilização egípcia
e pelos chineses. Os alunos conheceram alguns pictogramas usados por esses povos e
observaram símbolos que foram empregados na representação de gestos.
Iniciamos esse estudo em março e vamos retomá-lo, logo voltemos às aulas presenciais.
Pensar em questões como “De onde vêm os livros?”, “Desde quando existem
bibliotecas?”, “Onde as pessoas escreviam antes de existir o papel?”, “Quem eram os
escribas?”, “Como faziam cópias?”, “Como as pessoas registravam tudo que descobriam?”,
entre tantas outras, tem sido instigante para nossos alunos!
Falando em livros, compartilho um trecho belíssimo que acabei de ler:
... “Os três aquietaram como se ouvissem apenas o silêncio e como lhes era

confortável esse sem susto. O artesão mais trabalhou à luz do fogo e as duas mulheres
calaram-se. Esperaram pelo sono para se mudarem para o dia seguinte. Havia sempre
esperança na travessia nocturna. Cada deus revia a criação no quieto da noite. Acender os dias
era sempre a possibilidade de uma nova criação. Era importante dormir com esperança.” –
Valter Hugo Mãe, em Homens imprudentemente poéticos.

Leitura de texto
Neste início de ano, durante o mês de fevereiro, destinei alguns encontros ao trabalho
com texto. No início do dia, frequentemente, li alguns contos para o grupo, alguns retirados
do livro “São Paulo naquele tempo”, de Jorge Americano, tendo como cenário a cidade em
outra época, a fim de alimentar o imaginário dos alunos em relação às cenas do cotidiano.
A partir de março, iniciamos a leitura compartilhada do livro “A biblioteca mágica de
Bibbi Bokken”, de Jostein Gaarder e Klaus Hagerup. Essa obra conta a história do primeiro
livro inventado há mais de quinhentos anos. E, também, narra a história de dois primos (Nils
e Berit) que vivem em cidades diferentes da Noruega. Eles decidem iniciar uma
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correspondência e suas cartas acabam virando um livro. A trama é divertida e tem estimulado
bastante os alunos.
Outro momento de leitura regular aconteceu às quintas-feiras (após várias tentativas na
rotina). Nesse encontro, os alunos escolhem livros da biblioteca para ler individualmente. O
propósito é conhecer e apropriar-se de histórias e gêneros da própria preferência, construindo
um repertório literal pessoal, ampliando o fôlego de leitor. 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 um; 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 outras possibilidades. O importante é manter-se em contato com os textos literários. Às
vezes, será solicitado que compartilhem algo sobre a obra lida: ilustrar, apresentar uma
personagem, destacar um trecho que os tenha agradado, comunicar o assunto tratado na
história, divulgar títulos já lidos, ler para um colega etc. Avalio que esses encontros vieram
sendo bem aproveitados pela grande maioria do grupo. Alguns alunos precisaram de
intervenção na escolha de obras mais exigentes para o momento escolar em que se
encontram.
Em nossa rotina semanal, temos, também, a leitura dos relatórios diários, que pode ser
feita individual ou 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, a separação
de sílabas, o detalhamento da descrição ou a elaboração de uma introdução (parte da
estrutura que está sendo trabalhada no quarto ano). O aluno aprecia o próprio relatório e
também os dos colegas. Essas aulas de revisão de texto têm promovido boas mudanças,
observo que os estudantes estão mais comprometidos com os próprios escritos e atentos às
correções.
Finalizo este primeiro relatório com a certeza de que logo estaremos juntos novamente,
retomando cada estudo iniciado e avançando na construção de conhecimento e no convívio!
Até breve, um abraço,
Wânia
Ciências
“Você vê, mas não observa.”
Sherlock Holmes
(em “Escândalo na Boêmia”)

Parece que faz séculos, mas, fevereiro existiu. E foi uma época muito boa! Conheci uma
turma animada, interessada e bastante atenta às orientações do início do ano. Em nossos
primeiros encontros, conversamos um pouco sobre as expectativas do grupo em relação às
aulas de Ciências, o que já haviam aprendido e gostado de investigar nas séries anteriores e,
também, o que consideravam ser o trabalho dos cientistas. Num segundo momento, dividi a
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turma em quatro equipes e entreguei a cada uma duas fotos de um conjunto variado que eu
havia registrado na Escola. Seguem alguns exemplos das imagens analisadas pela turma:
Depois de observar as fotografias, os grupos deveriam criar uma “história”, baseandose nas informações que possuíam: o que havia acontecido, onde, o que podia ser dito “com
certeza” a partir dessas figuras... Cada equipe criou sua hipótese. Posteriormente, fomos ao
local onde as imagens foram capturadas para avaliar as considerações realizadas pela turma,
num evento que ficou marcado graças à chuva que nos banhou no retorno à classe. Algumas
propostas foram rapidamente refutadas, como a queima feita com lupas, uma vez que o local
tem iluminação indireta por conta da copa das árvores, mas, muitas foram confirmadas.

Nas aulas seguintes, lemos o capítulo inicial do romance “O cão dos Baskerville”, em
que Sherlock Holmes e John Watson analisam uma bengala deixada no escritório por um
cliente. Discutimos o que são inferências e deduções; como e o quê observar em uma cena e
o modo como elaborar argumentos simples. Nas aulas seguintes, fizemos alguns treinos de
observação e descrição de plantas e animais, bem como desenhos desses organismos. O
objetivo de todas essas atividades foi exercitar a minúcia da observação científica, a atenção
aos detalhes de estruturas e colorações e de que modo essas características possibilitam uma
análise objetiva desses seres vivos. A turma teve, também, uma lição de casa nesse período,
que foi realizada com muito empenho e atenção. Entreguei para cada aluno uma folha
coletada na Escola e pedi para que cuidassem dela da melhor forma possível. O objetivo era
trazê-la na semana seguinte o mais parecida com uma folha recém-coletada que conseguissem.
Na data combinada, ouvimos diferentes estratégias usadas pelos alunos (dispor a folha entre
as páginas de um livro, colocá-la em um recipiente com água e congelá-la, secar a folha e,
posteriormente, umedecê-la, entre outras...); todas relatadas com grande riqueza de detalhes.
Buscamos, posteriormente, identificar as táticas que produziram o resultado mais adequado
à proposta. Essa tarefa foi uma preparação para o projeto de realizar um levantamento
científico das plantas da Escola, que será retomado assim que nos reencontrarmos na Ágora.
O início do trabalho com o quarto ano mostrou-se muito feliz e promissor. A turma
revelou-se aplicada e interessada e, especialmente nos momentos de discussão coletiva,
surpreendeu-me com a capacidade de ouvir uns aos outros de forma organizada,
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colaborando para que a construção conjunta dos argumentos e explicações ocorresse de
forma bastante coesa.
Que o retorno não tarde!
Um abraço!
Leonardo

Relatório do Trabalho do Quinto Ano
Introdução

“O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista
esperançoso.”
Ariano Suassuna

Ao parar para escrever este relatório, foi impossível não pensar no contexto atual.
Todos estamos imersos no mundo e somos influenciados por ele. Lembrei, então, dessa frase
de Ariano Suassuna, que me fez refletir sobre o que entendo ser importante ensinar aos meus
alunos. Cada vez mais, surgirão situações em que as pessoas precisarão de tranquilidade e de
recursos criativos para lidar com momentos difíceis. Negar que existe uma pandemia e suas
consequências, não adiantará; aderir ao pânico iminente, também não; mas, ser um realista
esperançoso, pode ser a chave! Seguindo nessa direção, pensei no trabalho desenvolvido no
mês de fevereiro e nas duas semanas de março, em que tivemos o privilégio de estarmos
juntos e em como buscamos, nesta Escola, ensinar cada aluno a ser um “realista esperançoso”.
Por isso, este relatório será focado nos aspectos formativos do estudante e no projeto anual
da Escola, dois pontos essenciais das aulas, quando pensamos na construção de um cidadão
do mundo, consciente, criativo, resiliente e proativo.
O TRABALHO FORMATIVO – desenvolvendo recursos, procedimentos de estudo...
Notícias do grupo, posturas e atitudes
Foi uma grande alegria o reencontro entre nós! Mesmo com três alunos que não faziam,
ainda, parte deste grupo no segundo ano (quando fui professora), foi tão agradável estarmos
juntos novamente, que a conexão foi imediata com todos eles. Nossos dias foram iniciados
com abraços e sorrisos e, apesar de estar no quinto ano, essa turma conserva a doçura e o
carinho em relação ao professor, de quando eram pequenos. Uma delícia! É uma turma
bastante curiosa, animada, que adora uma história e uma conversa. Contam com a vantagem
de serem alegres e gostam da exploração do lúdico para tornar as aulas mais animadas e
agradáveis, por outro lado, necessitam de orientações para que cada etapa do trabalho
aconteça e têm pouca iniciativa frente a novos desafios, até mesmo, diante de tarefas já
conhecidas. Ainda levantam dúvidas básicas sobre a cópia da lousa e a organização dos
cadernos, por exemplo. Em função disso, foi preciso encaminhar com bastante calma as novas
demandas relativas à dinâmica do quinto ano. Agora, eles têm duas matérias com professores
especialistas (Inglês e Ciências) e a expectativa de serem exemplo para os menores; afinal, os
alunos deste ano são os maiores entre os menores. Ainda precisam desenvolver maior
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autonomia para organizarem-se com tantos cadernos, caderneta, agenda e pasta arquivo
(uma novidade para eles). Para facilitar essa organização, foi essencial colocar a rotina e a
agenda na lousa, no início de todos os dias, como um ritual! Aos poucos, os estudantes têm
notado que, ao lado das exigências da nova série e da presença de objetivos mais ousados,
como produzir um jornal (tarefa com a qual estão bastante animados) está, também, a
necessidade de muito trabalho e de responsabilizar-se com crescente independência por suas
tarefas. Para orientá-los nesse caminho, foi importante retomar combinados e realizar
atividades dirigidas aos procedimentos de estudo e à convivência coletiva. Nesse período,
estabelecemos acordos e metas para o grupo e, também, outras específicas para cada aluno;
realizamos discussões sobre: a importância de cada aluno comprometer-se com as próprias
produções; a necessidade de ouvir o outro e trabalhar de forma cooperativa (torcendo,
inclusive, pelo colega); a pontualidade para o início das aulas; a atenção durante a correção
coletiva como postura essencial; a indispensável atitude de preocupar-se com a ortografia,
entre outros assuntos. Sempre, a partir de dinâmicas variadas para tratar e fomentar essas
discussões, utilizando histórias, questões disparadoras, “causos reais”, rodas de conversa,
análise de situações e atividades mais práticas. De todos esses momentos, o que mais se
destacou foi, sem dúvida, o “DESAFIO DA BOLINHA”. Nessa proposta, os alunos tinham a
tarefa de passar uma bolinha de pingue-pongue por todos eles antes de devolvê-la a mim,
no tempo mais curto possível. Logo na primeira tentativa, muitos queriam falar e, de modo
um tanto atrapalhado, pois não tinham tempo para pensar, passaram a bolinha de mão em
mão rapidamente; entretanto, desafiei-os a serem mais rápidos... Tiveram, então, uma
segunda chance, porém, desta vez, teriam o tempo de dois minutos para planejar como
fariam isso. Foram bastante criativos, muitos queriam falar ao mesmo tempo, vários queriam
segurar a bolinha e, apesar da confusão, conseguiram reduzir o tempo quando um aluno foi
correndo com a bola, tocando-a na mão de cada colega. Então, veio a terceira chance, com
um tempo de cinco minutos para bolarem uma estratégia mais eficiente. Será que podiam
fazer ainda melhor? Nesse momento, fiquei apenas observando-os, surgiram ideias incríveis!
Mas, infelizmente, eles não se ouviram e não puderam aproveitar e agregar todas as
sugestões. O resultado foi o mesmo, não conseguiram melhorar o tempo. No final da
atividade, em conversa com eles, discutimos sobre essa dificuldade que tiveram, organizamos
as sugestões para que todos fossem ouvidos e, então, perceberam, de modo profundo, quase
num estado de choque, mudos, nitidamente afetados, que precisavam se ouvir mais e
valorizar todas as opiniões... Foi interessante! Quiseram repetir o desafio; dessa vez,
colocando em prática as diversas ideias juntas. Um aluno ficou abaixado segurando a bolinha,
todos colocaram o dedo ao mesmo tempo e conseguiram atingir a incrível marca de um
segundo. Essa experiência coletiva propiciou ricos comentários e reflexões sobre diversos
aspectos fundamentais, como a importância de: ouvir mais do que falar, valorizar a opinião
de todos os colegas e trabalhar melhor em grupo, de modo cooperativo. Assim, puderam
perceber, numa vivência concreta, como são mais fortes e eficientes juntos!
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Mapa mental
Desenvolver procedimentos de estudo é um objetivo importante em toda a
escolaridade, quanto mais recursos os alunos tiverem, maior será a capacidade de aprenderem
a estudar. Por isso, além de orientá-los com a organização dos cadernos, pastas e registros
para que, no próximo ano, possam fazer isso com autonomia, tivemos algumas aulas dirigidas
à confecção de mapas mentais. “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 e 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 daquele
dia, observando, assim, entre outros benefícios, como essa produção pode ajudar no
planejamento do texto e do próprio raciocínio. Esse modo de registro fez sucesso entre os
alunos! Algumas crianças, aliás, utilizaram-se desse recurso para começar a fazer anotações de
aulas e realizar o planejamento do relatório de lição de casa. Em nossas aulas, os mapas
estiveram presentes em diversos momentos, alguns foram construídos coletivamente; outros
por mim, para explicar e relacionar conteúdos na lousa; e, claro, outros pelos próprios alunos.
Dessa forma, foi possível usarmos esse recurso em diversas aulas para planejar, anotar,
registrar aprendizados e, também, para avançar no estudo do jornal.
PROJETO ANUAL – “Produzindo e Compartilhando Conhecimento: bibliotecas e seus
lugares”.
Para trabalhar este tema, iniciamos o desenvolvimento de três assuntos principais:
Estudo das Cidades, Projeto do Jornal e Rodas de biblioteca.
Estudo das Cidades
Iniciamos essa investigação com a seguinte questão: “O que é uma cidade?”. Surgiram
diversos registros interessantes e variados, com escrita e desenho. Tivemos, então, o
compartilhamento dessas ideias, o que propiciou uma bela discussão coletiva, finalizando
com a leitura da definição de cidade no dicionário: “aglomeração humana localizada numa

área geográfica circunscrita e que tem numerosas casas, próximas entre si, destinadas à
moradia e/ou a atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e a outras não
relacionadas com a exploração direta do solo; urbe”. Foi interessante notar como esse
significado complementava a nossa discussão, especialmente, em aspectos relacionados ao
limite de território, quantidade de pessoas, estrutura da cidade e atividades que ocorrem nela.
Os alunos levantaram, também, dúvidas sobre quem deve governar/administrar a cidade e
sobre a cobrança de impostos. Para que servem ou deveriam servir? Em seguida, fizemos uma
sequência de estudo de alguns textos, retirados do livro “A vida nas cidades”, da série
Repensando a Geografia, de Eliseu Savério Spósito. As propostas começavam sempre com
uma pergunta disparadora que seria respondida melhor conforme fosse realizada a leitura do
texto. A partir disso, os estudantes puderam realizar um trabalho essencial de compreensão e
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interpretação de texto, destacando informações relevantes, elegendo palavras-chave e
realizando registros apoiados, inclusive, no recurso do mapa mental. Veja, abaixo, a título de
exemplo, um mapa mental que foi usado para sintetizar as informações principais do texto
“Por que a cidade existe?”

“Cada cidade tem sua história, seu nome, sua origem, sua identidade, sua estrutura,
como tem cidades mais bagunçadas, outras mais arrumadas, planejadas, bonitas, feias,
cheias de prédios, cheias de mato, com muitas pessoas ou com poucas pessoas...”
(trecho do relatório de um aluno)
Os alunos trabalharam de formas variadas: coletivamente, individualmente e em duplas.
Fazer um mapa mental em dupla sobre o poder público e a organização de uma cidade foi
um desafio importante e eles alcançaram excelentes resultados.
É importante destacar que esse trabalho desencadeou ricas discussões, retomando
conteúdos previamente já explorados, despertando novos temas de curiosidade e
provocando uma série de reflexões e relações entre assuntos conhecidos e desconhecidos.
Foram momentos intensos, produtivos e complexos, nos quais abordamos pontos como: as
grandes navegações e os monstros marinhos que acreditavam existir à época, a apreciação de
mapas antigos, o Cabo da Tormenta que viria a se chamar Cabo da Boa Esperança; o
comércio antes das grandes navegações, passando pelas viagens de Marco Pollo, as especiarias
vindas da Índias e, até mesmo, sobre o valor que o sal possuía há muito tempo atrás (dando
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origem ao que chamamos hoje de salário);
o que foi o Tratado de Tordesilhas, a
desconfiança de que os portugueses já sabiam que existiam terras por aqui, antes mesmo da
chegada de Pedro Álvares Cabral; a relação dos portugueses com os índios quando aqui
chegaram, a exploração, o pau-brasil que deu nome ao nosso país; a existência dos
bandeirantes, com destaque para Raposo Tavares que, por sua vez, deu nome a uma rodovia
bastante conhecida por nós; a matança de índios, os jesuítas e a catequização, os interesses
de Portugal nessa “missão”; os navios negreiros e a escravidão; a fundação das cidades de
Minas Gerais, na época de descoberta de ouro e os problemas atuais enfrentados por diversas
cidades desse estado, como Mariana e Brumadinho, com barragens sendo rompidas; a
situação da crise da água potável do Rio de Janeiro e a responsabilidade de seus governantes
nessa situação; entre tantos outros assuntos. Todos iniciados a partir da tentativa de imaginar
os contextos em que as cidades foram criadas e de como elas se organizam ou deveriam se
organizar para abrigar seus cidadãos.
Outro ponto importante nessas aulas foi a discussão sobre o que é preciso observar para
conhecer melhor uma cidade, suas geografia, dinâmica e paisagem, não apenas natural, mas
de ocupação humana e de construções. Nessa linha de raciocínio, os alunos observaram, por
exemplo, que Cotia possui ruas estreitas, muitas partes sem calçadas, dificultando e, às vezes,
impossibilitando o acesso e o deslocamento seguro aos pedestres. E, os desdobramentos
continuaram... “Mas todos não deveriam ter as mesmas condições de transitar pela cidade?
Como o dinheiro dos impostos são usados? Quais são os impostos que ficam para as cidades?
Qual deveria ser a função do poder público? Quem governa nossas cidades? Como eles
chegam lá?”. Chegando a uma questão bastante polêmica: “O voto deve ser obrigatório?”.
Aproveitei esse assunto, que dividiu bastante a opinião das crianças, para incentivá-los a
pensar em argumentos para defenderem suas ideias, seja para que lado fosse. Por
coincidência, o nono ano estava estudando, com a professora de Língua Portuguesa, como
escrever um artigo de opinião. Então, o quinto ano ganhou de presente uma aula bastante
elucidativa sobre a diferença entre, simplesmente, emitir uma opinião e defendê-la, com
argumentos válidos. Esse encontro favoreceu, também, nosso estudo relacionado ao jornal,
ficando mais clara a diferença entre notícia e coluna.
Projeto do Jornal
O jornal é um meio de comunicação importante que ajuda a compartilhar muitas
informações e conhecimento, uma “biblioteca dos acontecimentos”. Desde o primeiro dia de
aula, os alunos mostraram-se animados e ansiosos para começarem esse projeto! Lembrando
do ano passado, diziam que também queriam fazer um jornal que fosse lido por todos da
Escola. 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 notícia, quais outros gêneros textuais ele
comporta, como se organiza etc. Conteúdos esses que se aprofundarão no decorrer do ano,
conforme forem praticando a escrita do próprio jornal.
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Desde a primeira semana de aula, foram diversas atividades direcionadas a ele: leitura
de versões impressas (coletiva, em dupla, individual), exploração dos cadernos para descobrir
como se organizam, análise de notícias para identificar sua estrutura, levantamento dos tipos
de informações que contém etc.

“Adorei essa aula porque nunca tinha gostado tanto de ler um jornal assim na minha
vida!”
Acima: trecho retirado do relatório de um aluno, após aula em que conheceram o
JOCA, Jornal para Crianças e Adolescentes. Em dupla, deveriam escolher uma notícia para
compartilhar com o restante do grupo.
Abaixo: mapa mental construído coletivamente sobre a organização do 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). Quando as aulas foram
suspensas estávamos nos familiarizando com esses aspectos e é a partir daí que as orientações
continuarão e enfrentaremos o desafio de fazer o primeiro jornal virtual. No entanto, será,
também, uma grande oportunidade de exercer o papel que lhe é devido, de comunicar,
circulando informações entre as pessoas! Toda a comunidade da Escola deve estar querendo
ter notícias uns dos outros e, ao mesmo tempo, poderá usar o nosso jornal como um veículo
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de comunicação, ao publicar algo através dele. Então, em breve, vocês terão “notícias” sobre
esse projeto dinâmico, envolvente que, tenho certeza, fará com que os alunos do quinto ano
se orgulhem!
Rodas de biblioteca
Iniciamos o ano formando nossa biblioteca de sala, classificamos os livros em categorias,
como os de suspense/mistério, aventura, de fantasia/imaginação, clássicos da literatura,
coleções, entre outros, como dicionários. Além disso, abrimos um espaço para os “TOP 10”
do quinto ano, como apelidamos uma coletânea que faremos até o final do ano dos livros
preferidos do grupo. A ideia é que os alunos façam um manual de indicações dos livros que
lhe são especiais, o qual será ofertado aos estudantes do quinto ano de 2021.
MATEMÁTICA
Em relação ao trabalho de matemática, este período foi dedicado ao estudo das quatro
operações e as relações que elas envolvem, retomando os procedimentos da conta armada,
não de forma mecânica, mas com a finalidade de fazê-los compreender o que significa todo
esse processo! Além disso, foi necessário consolidar conteúdos sobre o sistema de numeração,
valor posicional, composição e decomposição de números, para, partindo daí, para explorar
esses conceitos e ampliar estratégias de cálculo. Uma discussão importante foi perceber que,
ao resolvermos a conta armada, estamos organizando, de uma forma mais econômica, a
mesma conta que fazemos quando a realizamos por decomposição, como no exemplo
abaixo:

Além das resoluções de problemas que foram propostas frequentes, um outro fio condutor
do trabalho de matemática, que ganha relevância quando pensamos em compartilhar
conhecimento, foi a confecção de gráficos.
Após anotarmos as datas de aniversários das pessoas da sala, o desafio foi construir um
gráfico que representasse, visualmente e de modo claro, todas essas informações. As primeiras
produções foram compartilhadas e analisadas. Alguns problemas foram detectados-por
exemplo, em alguns deles, não dava para saber em qual dia a pessoa fazia aniversário, ou
ficava difícil encontrar essa informação. Em outros, o nome do aniversariante do dia não
ficava claro. Algumas perguntas surgiram: “Qual a melhor escala?”, “Como fazer essa
diagramação?”, “Em que ordem colocar os dados?”. Observando e comparando todas as
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produções, um aspecto que concluímos ser fundamental foi a organização, tanto dos traços
em si (com régua e escala), quanto da diagramação, colocando os dados em ordem crescente,
utilizando cores e incluindo informações em espaços ajustados. Após essa discussão, os alunos
fizeram novos gráficos para colocarmos no nosso mural. Todos apresentaram evolução,
tornando-se mais organizados e, embora com configurações diferentes, obedeceram aos
aspectos discutidos.
DESPEDIDA
Para encerrar este relatório, digo que espero revê-los em breve e acredito que essa
situação atual que vivemos, embora difícil, possa contribuir para que sejamos realistas
esperançosos! Isso é o que desejo para vocês.
Um forte abraço, com carinho,
Sandra
Ciências
“O pão e o vinho são feitos por fungos.
Seres adoráveis!”
O ano mal tinha começado e eu já percebia uma turma muito alegre e entusiasmada
em iniciar logo os trabalhos. Em nossas primeiras aulas, pedi que o grupo escolhesse um
cenário da Escola de que gostasse e o descrevesse em seus mínimos detalhes. Retomamos
algumas orientações desse tipo de atividade, como usar os cinco sentidos de forma a orientar
a descrição, bem como privilegiar características e aspectos observáveis por qualquer um,
aqueles que chamamos de “objetivos”. Os resultados desse trabalho foram guardados para
futura comparação. Em seguida, demos início, de fato, aos estudos do trimestre: Ecologia.
Compreender como os seres vivos se relacionam entre si e com o meio ambiente foi o foco
dos encontros seguintes. Escolhi, como exemplo para esse momento, o grupo dos fungos.
Discutimos os critérios que seriam utilizados para definir o que é um ser vivo. Nessas aulas,
ocorreu um fato interessante: alguns alunos começaram a rir e fazer brincadeiras por conta
de palavras surgidas nesses debates. “Fezes”, “urina”, entre inúmeras outras, são palavras
importantes para a Ciência e, no nosso caso, fundamentais para definir processos típicos da
vida. Assim, conversei com o grupo sobre a necessidade de nos comunicarmos
adequadamente, bem como de tratar desses assuntos em nossas aulas numa perspectiva
científica. Superado esse momento, retomei algumas das descrições feitas pela turma e
caminhamos pelo terreno da Escola. Apontei para alguns cogumelos, “puns-de-lobo” (mais
risos!) e orelhas-de-pau que encontramos durante a caminhada e discutimos sobre a existência
de seres “invisíveis”, aqueles que não vemos (por serem muito pequenos, ou, por não se
destacarem no ambiente). Eu ainda não imaginava que, pouco mais de um mês depois,
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estaríamos, todos, impedidos de nos reunir na Escola justamente por causa de um ser vivo 1
invisível. Nas aulas seguintes, lemos alguns textos em que os alunos descobriram que o maior
organismo do mundo é um fungo e conheceram parte da biologia deste grupo. Ao longo
desta atividade, apontei, também, para alguns procedimentos importantes de estudo do
texto, como o registro de dúvidas, a busca de palavras no dicionário, a atenção durante a
tarefa, entre outros procedimentos. A atividade pensada para finalizar essa primeira etapa
era a preparação de um pão na Escola. Entre descobertas, brincadeiras e descrições, acredito
que seria um momento importante para o grupo aproximar-se ainda mais e observar
transformações fora e dentro deles. Acabou ficando como tarefa para casa... Não sei se todos
conseguiram fazer, mas acredito que seja uma ótima atividade para ocorrer em família. Não
me parece que tantas culturas e religiões tenham escolhido as refeições, o “partilhar o pão”,
como ritual de aproximação, de intimidade, de cuidado de uns com os outros. Acho que é
algo que todos precisamos no momento...
Um abraço saudoso!
Que reencontremo-nos em breve!
Leonardo
Inglês

Diante do fato de que o primeiro contato oficial com a língua inglesa na Escola Ágora
é no quinto ano, a proposta de trabalho para essa série prevê o planejamento das aulas
orientado para uma relação de vivências da língua em que o aspecto lúdico do idioma e a
sensibilização para seu aprendizado ocupem um lugar central. A pequena ilustração que
aparece no topo desta página trás as palavras: play, learn and grow together. Ela foi escolhida
para abrir este relatório por ilustrar como a aprendizagem do inglês é planejada para o quinto
ano, ao menos para os meses iniciais. O foco dos nossos encontros, a partir do início do ano,
deu-se mediante atividades que ensejavam, justamente, o que dizem as palavras na imagem:
“brincar, aprender e crescer juntos”. Boa parte das propostas vivenciadas pelo grupo, desde
a primeira aula, concentrou-se em abordar o idioma através de brincadeiras, vídeos e músicas,
de modo a oferecer oportunidades para as crianças se sentirem mais “em casa” com o idioma;
1

Na Biologia, a classificação de vírus como ser vivo é bastante controversa, uma vez que, fora das células hospedeiras,
as partículas virais são incapazes de realizar qualquer atividade biológica.
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para que pudessem vivenciá-lo e, assim, desenvolver vínculos afetivos com o processo de
aquisição da língua.
Nesse processo, a presença do professor se caracteriza, fundamentalmente, como aquela
de mediador, como aquele que, inicialmente, apresenta manifestações da língua em diferentes
formas e contextos sem demandar que as crianças desenvolvam o contato com o idioma de
maneira a reproduzi-lo automaticamente, sem antes vivê-lo gradualmente, sem antes
experimentar palavras e frases de maneira a acolher o idioma, sentir-se em casa com ele.
Ao longo das primeiras semanas do trimestre, foram realizadas atividades que
respeitassem essa maneira de apresentar a língua inglesa às crianças.
As primeiras aulas foram momentos de sondagem; escutei e registrei de cada aluno, suas
experiências anteriores com o inglês. Esses momentos foram cruciais para que os trabalho
durante o trimestre pudesse ser desenhado.
Na sequência, apresentou-se o tema do projeto anual da Escola, que trouxe, para o
centro de nossas reflexões, o tema do produzir e compartilhar conhecimentos. Para tanto,
nosso ponto de partida foi o alfabeto inglês.
Após um breve relato sobre as origens desse alfabeto, foi dada a conhecer a pronúncia
das letras que o compõem, agrupadas por identidade sonora como por exemplo: A/H/J/K....
(letras com o ditongo “ei” em seu nome). Assistimos a vídeos e ouvimos canções que
apresentaram, de maneira bastante lúdica, a pronúncia das letras. Como desdobramento da
atividade, os alunos foram orientados a soletrar os nomes da professora e dos colegas.
Posteriormente, o grupo realizou exercícios em que deveriam soletrar palavras conhecidas,
relacionadas a imagens que as ilustravam.
Em nossas últimas aulas, iniciamos uma sequência didática relacionada aos pronomes
pessoais e o verbo to be. A partir de fichas ilustradas com imagens e quadros explicativos,
passamos a explorar essa base elementar do idioma, levando em consideração as quatro
habilidades centrais para a comunicação efetiva em um idioma: audição, leitura, escrita e fala.
A maioria dos alunos do quinto ano participou ativamente das propostas, embora
alguns ainda estivessem um pouco aflitos com a perspectiva de aprender uma outra língua e
ansiosos para entender o que se espera deles. Conversamos, algumas vezes, para que
pudessem se acalmar nesse sentido; foi importante explicitar que não esperamos deles que
saiam falando a língua do dia para a noite, que haverá, até o nono ano, um processo gradual
para que possam ir se ambientando e se apropriando do inglês.
O trabalho com essa turma tem sido instigante e prazeroso. Os alunos são interessados,
curiosos e respeitosos. Alguns precisaram de atenção especial no que diz respeito ao registro
de informações e ao cumprimento de tarefas. Outros, precisaram de um acompanhamento
mais cuidadoso diante de suas dificuldades específicas com o idioma. De forma geral, no
entanto, o grupo todo revelou um desejo intenso de se aproximar do inglês, característica
imprescindível para que possamos caminhar em direção a estabelecer vínculos mais
significativos com esse percurso de aprendizagem.
Lauren
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Relatório do Trabalho do Sexto Ano
Língua Portuguesa

Mitologias: contos de muitos mundos
Passagens são sempre importantes e elas marcam novos começos. Com muitas
novidades de organização, rotina e convivência, demos início, a turma do sexto ano e eu, a
um novo momento, cheio de novidades e descobertas. Eles em um novo segmento, eu como
professora da Escola Ágora.
Para iniciar essa nova etapa, nada melhor do que apresentar-se. Refletir sobre si mesmo
enquanto estudante e sujeito do mundo. Os alunos foram, então, convocados a fazer
entrevistas com os colegas, a partir de diversas perguntas que os faziam refletir sobre o modo
como aprendem e como gostam de aprender. De posse das anotações do colega, tiverem
bons elementos para escrever o próprio perfil de estudante. O resultado foi um bom
diagnóstico para entender a turma e cada aluno individualmente.
Logo depois, a convivência foi o foco de nossas aulas. Os alunos, em diferentes grupos,
passando por diferentes temas, discutiram e levantaram regras e combinados sobre a
organização da rotina e o uso dos materiais, as expectativas sobre a dedicação da turma,
questões de convívio e a escrita de relatórios. Depois de discutir e opinar, criamos juntos um
chão em comum: os combinados da sala.
Assim, pudemos entrar no mundo das histórias. Como porta de entrada para o estudo
de narrativas, o sexto ano fez a leitura de diversas histórias de mitologias diferentes. A
importância da narrativa oral, o sentido de pertencimento, a construção de outras formas de
conhecimento e maneiras diferentes de ver o mundo foram colocadas em jogo nas leituras
que fizemos em sala das histórias de mitologias grega, africana, indígena, latino-americana.
Enquanto líamos diferentes histórias, a turma foi aprendendo diversas estratégias de
leitura: selecionar palavras, criar frases e sínteses, parafrasear enredos, formular questões. Para
isso, usamos variadas formas de anotação (lista, mapa mental, textos curtos). Estudamos,
assim, as condições de produção dos mitos, seus eixos temáticos, sua forma de composição e
estilo.
Outro importante tema de estudo foi a ortografia, afinal para que ela serve? Por que
devemos respeitá-la? Quais as relações entre fonemas e grafemas?
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Estamos, pouco a pouco, revisando regras e refletindo sobre as irregularidades, para
que os alunos, com autonomia, possam resolver suas dúvidas ortográficas. Para isso, a dúvida
foi colocada como possibilidade de gerar respostas. Ter dúvidas sobre a escrita das palavras
é um bom passo para superar os erros ortográficos.
Assim foi o início do nosso semestre, tendo como espaço físico a Escola e a natureza
que nos rodeia. A turma, sempre animada e caprichosa, recebeu bem todas as atividades,
com uma boa participação e bons diálogos. Muito integrados entre si, os alunos do sexto ano
mostraram muita energia e vontade de conhecer e aprender.
Maíra
Inglês

Que faz com que o teu ar
Pareça mais um olhar,
Suave mistério amoroso,
Cidade de meu andar
Mário Quintana

O ponto de partida para o trabalho com o sexto ano, no primeiro trimestre, foi a leitura
de pequenos textos e atividades sobre cidades, centros de intensa produção de conhecimento.
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.
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.
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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.
Através das atividades que vem sendo atribuídas e das que virão, 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

Ciências
“Nas noites mais escuras,
dirija seu olhar às estrelas.
Elas brilharão como nunca.”
Crescer faz parte da vida. Em alguns momentos, é normal haver resistência. Em outros,
entusiasmo frente às novas perspectivas. Encontrei os alunos do sexto ano, em fevereiro,
entusiasmados com a nova série, os novos professores e, inclusive, as novas responsabilidades.
Já em nossos primeiros encontros, demonstraram uma postura bastante atenta e
comprometida. Dedicaram-se às propostas e embarcaram nos estudos de Astronomia como
quem se prepara para uma viagem. E, nessa preparação, pensaram em como convencer um
terraplanista de que vivemos em uma esfera2:
- Basta pedir para um astronauta fazer uma “live” do espaço mostrando o formato da
Terra!
- Se fosse plana, durante o dia, seria dia no mundo inteiro e, à noite, a mesma coisa!
Passadas essas primeiras discussões, voltamo-nos a conhecer parte da história da pesquisa
astronômica, o que acabou nos levando à grande biblioteca de Alexandria...
Não é de se estranhar que, num ano em que estudamos bibliotecas, Alexandria seja
lembrada. No contexto das aulas de Ciências, o projeto do ano aborda dois aspectos:
1. O modo como o conhecimento científico é produzido, catalogado e referido.

2

A Terra não é uma esfera propriamente dita. O termo mais adequado para descrever seu formato é “geoide” (uma
esfera com os polos “achatados”), mas, para efeito de argumentação em contraposição ao terraplanismo, a palavra
“esfera” atende aos requisitos e é mais simples de ser utilizada.
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2. Estratégias para estudar, visando ampliar a autonomia do grupo para pesquisa e
registro de descobertas.
Por conta disso, preparei alguns textos a
serem discutidos com a turma, que tratavam
sobre a história da Astronomia. Conhecemos o
trabalho de Eratóstenes ao calcular o tamanho da
Terra. Em uma dessas aulas de trabalho com o
texto, lemos uma ficha em conjunto. Projetei-o
na televisão e esmiuçamos estratégias de estudo
de texto, anotações e possibilidades de registro
para aproveitar ao máximo nossas leituras. Os
alunos foram chamados a opinar, compartilhar
os próprios apontamentos e procedimentos. A
imagem ao lado mostra uma parte do resultado
dessa aula.
Nas aulas seguintes, assistimos a trechos do
filme “Alexandria” (“Ágora”, no original), onde os alunos foram apresentados à sociedade
de Alexandria no final do século V e a alguns trabalhos e hipóteses em relação à filósofa
Hipátia. Ao término de cada trecho, os alunos foram convidados a nomear o segmento e
registrar os aspectos mais importantes nele tratados. Discutimos as descobertas apresentadas
na película, instrumentos de medida e observação do céu e começamos o trabalho com
modelos científicos, utilizando-os para elaborar explicações sobre fenômenos observados a
partir da Terra e o modo como podemos abordá-los. Fizemos, também, observações na
Escola, como registrar o tamanho e posição da sombra que alguns alunos projetavam no chão
em horários diferentes, e demos início a alguns combinados de observação do céu. Parte
dessas propostas seguem sendo desenvolvidas em casa, em convites constantes de apreciação,
análise e imaginação. Tenho recebido relatos e trabalhos belíssimos.
Que reencontremo-nos logo!
Um abraço!
Leonardo
Matemática
Os conteúdos estudados neste período inicial foram: quatro operações básicas;
tratamento da informação (organização e apresentação de dados); bloco retangular;
múltiplos e divisores.
Além disso, os alunos tiveram oportunidade de expor suas expectativas sobre o
aprendizado de matemática nesse novo ciclo. Desde o começo de nossas aulas, chamei
atenção da turma para o fato de que a matemática está intrinsicamente ligada, de forma
implícita ou explícita, a qualquer edificação erigida desde o começo da história da
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humanidade, o que favoreceria a articulação de nossas aulas ao projeto anual, ligado à
construção de uma biblioteca.
Nas duas primeiras semanas de aula, demos ênfase às quatro operações fundamentais:
adição, subtração, multiplicação e divisão. Para isso, revisamos os conteúdos estudados no
ensino fundamental I e aprofundamos os significados dessas operações, utilizando-as na
resolução de problemas. Os alunos tiveram oportunidade de expor suas expectativas sobre o
aprendizado de matemática no novo ciclo e demonstraram interesse pela geometria, bem
como sobre como será a exploração desta área no sexto ano.
Estudamos sequências estimulando a percepção de padrões e de possíveis
generalizações. Traçamos estratégias de raciocínio em busca de padrões que são a base para
muitas descobertas na matemática e em outras ciências. Utilizamos as sequências de figuras e
números para desenvolver a habilidade de generalização e, também, para a compreensão do
conceito de múltiplos e suas propriedades.
Para auxiliar o aprimoramento dos estudos em todos os âmbitos (na escola, em casa e
quanto à organização pessoal), trabalhamos o uso dos mapas mentais, que são métodos
gráficos para mostrar teorias ou sequências de pensamentos. Também é uma estratégia para
organização visual das ideias por meio de palavras-chave, cores, imagens, símbolos e figuras.
Este grupo já teve oportunidade de estudar esse assunto no ano passado. Neste ano, poderá
aprimorar ainda mais o uso dessa estratégia. O livro “Você sabe estudar?”, de Claudio de
Moura Castro, serviu de apoio para esse recorte formativo.
Os alunos dessa turma 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. Têm um perfil bastante promissor, muita
habilidade na organização dos materiais, investimento na elaboração de anotações e
participam bem das discussões em sala. São ávidos pelo conhecimento matemático, sempre
prontos a novas experiências e problemas complexos.
Wagner
História
Por muitos motivos, este foi um trimestre atípico. A despeito do principal deles, comum
à toda sociedade brasileira, a breve trajetória percorrida pelo sexto ano, em nossas aulas
presenciais, foi marcada por características que fizeram dela, também, algo peculiar, no bom
sentido do termo. No mês de fevereiro e início de março, nossas aulas foram permeadas por
certo entusiasmo, compartilhado por parte significativa dos alunos, frente à nova etapa do
percurso escolar. De maneira geral, os encontros foram favorecidos por algumas dinâmicas
investigativas e por outras, ilustrativas, que tinham como objetivo sensibilizar os estudantes
no que diz respeito à especificidade de nossa disciplina, em contraste com as demais áreas do
conhecimento. O engajamento dos estudantes frente às tarefas de sala fortaleceu o potencial
formativo do que foi trabalhado até aqui, o que é um ótimo sinal, pois abordamos assuntos
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e procedimentos que continuarão a ser importantes nas próximas séries do Ensino
Fundamental.
Na esfera do projeto anual (“Produzindo e compartilhando conhecimento: bibliotecas
e seus lugares”), foi preciso enfrentar uma questão, a um só tempo frutífera e desafiadora:
o tema principal do projeto, que relaciona as bibliotecas aos ambientes urbanos, é tão
adequado aos conteúdos do currículo regular da disciplina que foi necessário tomar cuidado
para que eles não se misturassem, fazendo com que o projeto desaparecesse.
As primeiras aulas do trimestre buscaram desenvolver a ideia de que a História, tal
como os mágicos ou detetives, segue pistas para descobrir algo. Porém, diferentemente desses
profissionais, em nossa área, emprega-se fontes (materiais, visuais, escritas, sonoras e orais)
para descobrir sobre acontecimentos passados. Por abordar acontecimentos, ela depende de
quem os produziu, isto é, o homem. Porém, nosso estudo não se inicia com o surgimento da
espécie humana, mas, sim, quando ela inventa algo capaz de contar sua própria história
(como um dos alunos observou): a escrita inaugura um novo tempo, alvo de nossas atenções,
separado do período anterior, denominado “Pré-História”.
A invenção da escrita representou, durante muito tempo, um marco para os
estudiosos. O mesmo ocorreu com o modo de vida em cidades, em que aquela forma de
registro teve sua razão de ser. Essa é uma das linhas mestras do ensino de História no curso
do sexto ano, sendo um eixo transversal às civilizações da Antiguidade, estudadas nessa série
escolar. No entanto, outros pensadores questionam o status dado a tais invenções, capaz de
diminuir a relevância de modos de vida não urbanos e das formas não escritas de produção
de conhecimento.
Esse assunto, que reúne os recortes temáticos da área com os do projeto, foi abordado
por um texto que trata da descoberta de um tipo específico de terra, “a terra preta”. Nos
séculos VI e VII d. C., ela foi produzida por seres humanos a partir da adição de ossos e de
carvão vegetal ao solo, na região amazônica, tornando-o mais fértil e possibilitando o
aumento populacional. Embora seja alvo de diversas críticas, esse texto foi importante em
termos didáticos: ele contrapõe o caso de populações amazônicas com outras que chegaram
a adotar um modo de vida urbano; cita, ademais, fontes históricas de diferentes naturezas e,
por fim, levantou, por nossa parte, algumas indagações: a produção da terra preta indica que
o território brasileiro pode ter abrigado sociedades maiores do que pequenas comunidades
agrícolas, antes da chegada dos europeus; isso significa que as populações produtoras da terra
preta foram mais desenvolvidas do que os povos que não viveram em cidades? Ou,
diferentemente, a produção da terra preta é por si só signo de desenvolvimento, pois criou
melhores condições de vida?
Essa atividade ilustra, em pequena escala, algumas discussões que levamos adiante. No
mais das vezes, o grupo mostrou-se motivado: alguns olhos brilharam quando vimos cenas
do documentário “A caverna dos sonhos esquecidos”, ou, na ocasião em que analisamos a
réplica de um vestígio de cerâmica, pré-histórico. Outro fator particular dessa turma é que
uma parte dos alunos adota ótimos hábitos de estudo, como a realização de anotações
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independentes. Que, ao longo de 2020, essas práticas e o “maravilhamento” que o grupo
vem revelando sirvam de alimento frente aos desafios que, naturalmente, virão e, mesmo, às
adversidades, como a que estamos vivendo no momento.
Anita
Geografia
Desde o início, nossos encontros vêm sendo bastante produtivos e dinâmicos. O
trabalho focou a história do conhecimento geográfico, assim, viajamos para um passado
remoto e descobrimos, na Mesopotâmia, o mapa de Ga-Sur (3.800 a 2.500 a.C.).

Depois de alguns percursos pelo mundo antigo, resolvemos parar em Alexandria e lá
estava o bibliotecário mais famoso da época, Eratóstenes3, hoje, reconhecidamente, o
primeiro a ter medido a circunferência da Terra com uma diminuta margem de erro, tendo
em vista o restrito recurso técnico do período.

Para esse estudo, utilizei diversas fontes e linguagens que serão, em parte, descritas neste
relato. Além da história do bibliotecário, também nos dedicamos a conhecer sua Biblioteca
por meio de filmes/documentários e vídeos produzidos pelo TED: Ideas Worth spreading4.

Lasky, K. (2001). O bibliotecário que mediu a Terra. Rio de Janeiro: Salamandra. (Adaptado,
fevereiro/2020)
4 A Biblioteca de Alexandria, Elizabeth Cox · Educator.
3
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Num dado momento, alguns alunos perguntaram-me se essa biblioteca havia existido
de fato. Outros estudantes questionaram, inclusive, se a cidade de Alexandria ainda estava lá,
no mesmo lugar. Isso porque souberam que um possível terremoto (e maremoto) teria sido
o responsável pelo seu desaparecimento, além, é claro, dos vários incêndios que sofreu.
Resolvemos testar o cálculo de Eratóstenes confrontando as medidas da Terra (extensão
da linha do equador) entre si, em planisférios de escalas distintas. Foi uma ótima
oportunidade para introduzir a noção de escala, ou melhor, as ideias de
proporção/realidade/representação/distorção!
Na sequência, retomando as discussões sobre Geodésia, identificamos, por meio da
elaboração de desenhos esquemáticos, os hemisférios e demais conceitos e preceitos básicos
de orientação espacial.
Eratóstenes foi o primeiro de uma série de personagens essenciais na construção do saber
geográfico, que pretendemos conhecer biograficamente, no decorrer do ano.
Chegamos ao Rio de Janeiro do ano 1810, porém, ainda estamos no começo da visita
ao acervo cartográfico da Biblioteca Nacional, visto que fomos surpreendidos pela necessária
medida de quarentena, quando estávamos observando alguns exemplares da Antiguidade e
da Idade Média. Ainda assim, os alunos puderam conhecer sua arquitetura e saber um tanto
de sua história. Desse rico patrimônio de imagens do mundo, apresentei-lhes o mapa de
Sebastian Ruesta (1654)5 para que pudessem estabelecer comparações e correlações entre este
e a atual representação da América do Sul. Os alunos ficaram admirados com tamanha
semelhança no formato, identificaram toponímias com auxílio de uma lupa, reconheceram
linhas imaginárias, demarcações políticas, rios e acidentes geográficos; verificaram distorções
e questionaram bastante o fato de não haver divisões administrativas ou fronteiriças, bem
como a ausência de alguns países.

Mesmo à distância, esses estudantes seguem explorando a história da cartografia,
inaugurando a Era Moderna e fazendo contato com a tecnologia naval e cartográfica que
5

Trata-se de um pergaminho manuscrito, note-se o selo da Chancelaria Real Espanhola, de 1662, e a aproximação
extrema à demarcação do Equador e do Meridiano de Tordesilhas, acreditando–se que esteja baseado em um mapa
de Antonio Herrera, de 1600.
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levou à ampliação do mapa do mundo. Paralelamente, os alunos têm executado leituras mais
minuciosas de mapas atuais, por ora, do Brasil e da América do Sul.
A turma do sexto ano é composta de alunos dotados de admirável interesse pelo
conhecimento, facilidade para expor ideias (entre si e com a professora), abertura diante das
propostas e dos desafios. No cotidiano, venho observando adesão aos combinados de tarefas
e zelo pelos próprios materiais.
Com práticas mais interativas, pretendo tornar esse momento de distanciamento o mais
proveitoso possível, sobretudo, mantendo-os conectados com a geografia, desenvolvendo e
ampliando a visão que eles têm do mundo!
Abraços,
Mônica

Relatório do Trabalho do Sétimo Ano
Língua Portuguesa
Entre pistas e suspeitos: Contos de mistério e terror.
Construir conhecimento através da leitura, compartilhar diferentes mundos e histórias,
ler para muitos, sentir medo, duvidar, encontrar pistas, desvendar mistérios através da
literatura. Partindo do projeto anual, o objetivo deste primeiro período no sétimo ano foi
investigar e contar boas histórias, ler e escrever contos de terror e mistério que possam ser
espalhados por toda a Escola.
Diante da novidade de ter uma nova professora, nada melhor do que começar
apresentando-se. Refletir sobre si mesmo enquanto estudante e sujeito do mundo. Os alunos
foram convocados a fazer entrevistas com os colegas, a partir de diversas perguntas que os
convidavam a refletir sobre o modo como aprendem e como gostam de aprender. De posse
dessas anotações, tiveram elementos para escrever o próprio perfil de estudante. O resultado
foi um bom diagnóstico para entender a turma e cada aluno individualmente.
Logo depois, a convivência foi o foco de nossas aulas. Os alunos, em diferentes grupos,
passando por diferentes temas, discutiram e levantaram regras e combinados sobre a
organização da rotina e o uso dos materiais, as expectativas sobre a dedicação da turma,
questões de convívio e expectativas sobre relatórios. Depois de discutir e opinar, criamos
juntos um chão em comum: os combinados da sala. A convivência, inclusive, será um foco
importante de trabalho no sétimo ano, principalmente, o trabalho em grupo.
Começamos assim, com muito ânimo e animação por parte de toda a turma, a perseguir
nosso objetivo do trimestre: conviver, ler, escrever e compartilhar contos de mistério e terror.
A partir das hipóteses iniciais sobre os principais elementos de uma boa história, lemos o
conto "A mão", de Guy de Maupassant. Durante a leitura, os alunos experimentaram diversas
formas de registro (desenho, palavra-chave, paráfrase, trecho escolhido) e, dessa forma,
levantaram os elementos-chave para a construção desse tipo de narrativa. Logo depois da
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leitura, os jovens foram colocados no papel de escritor de contos, em uma criação coletiva.
Por compartilhar personagens, cenários, pistas e mistérios, as histórias ganharam vida.
Depois, foi a vez da leitura de " Assombrações de agosto", de Gabriel García Marquez.
Além de uma profunda discussão sobre os elementos da narrativa, principalmente o tempo,
demos início a nossas gravações de histórias. Coletivamente, escolhemos trechos importantes,
pensamos nos barulhos, nos sons e nas formas de leitura e expressão, pois, através da leitura
em voz alta, os elementos que estudamos precisavam ficar claros para os ouvintes.
Os alunos foram, então, divididos em pequenos grupos e escolheram uma história que
haviam escrito conjuntamente para sonorizar. Começaram um planejamento e, depois,
fizeram as gravações, com sons, pausas e expressões, de modo a criar suspense e mistério. As
gravações e aulas foram muito divertidas e proveitosas, principalmente, por estarmos todos
engajados em uma construção coletiva. As leituras e gravações, bem como a escrita de contos
de terror e mistério, continuam sendo nosso foco nos roteiros da quarentena.
O sétimo ano é uma turma bastante diversificada. Como grupo, apresentam alguns
conflitos, mas, todos se conhecem bem e sabem que precisam almejar o respeito à
diversidade. São bastante animados e gostam de histórias e de criar coisas novas. O
investimento no trabalho cooperativo é importante nessa sala, para que todos se sintam
contemplados e respeitados. Seguiremos em busca disso.

Maíra
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Inglês

Taken from: https://ilovetypography.com/2010/08/07/where-does-the-alphabet-come-from/

Uma palavra escrita é a mais fina das relíquias.
Henry David Thoreau

Durante as semanas iniciais do primeiro trimestre, o trabalho de língua inglesa com o
sétimo ano concentrou-se no estudo das origens da escrita e no desenvolvimento de nosso
alfabeto, o alfabeto latino. Quais foram os primeiros registros escritos de que se tem conta?

Por quais caminhos percorreram os alfabetos para que adquirissem a forma que têm hoje?
Essas foram algumas das perguntas que nortearam as atividades realizadas pelo grupo, ao
longo de nossas primeiras aulas.
A partir de leituras, de estudos de imagens de alfabetos antigos e vídeos, nossos esforços
concentraram-se em percorrer parte do caminho feito pela escrita para que se tornasse um
hábito tão predominante na produção e compartilhamento de conhecimento, em diversos
âmbitos da cultura de tantos países.
Iniciamos nossas reflexões a partir de um vídeo sobre a história da escrita (Alphabet:
The Story of Writing, por Donald Jackson) que ilustrava aspectos variados envolvidos na
evolução da escrita, como o desenvolvimento da tecnologia do papel e de ferramentas para
possibilitar essa habilidade.

Taken from:
http://4.bp.blogspot.com/_ObAHTdIfi8s/TBWZNhaMhI/AAAAAAAAA80/QR0tYV8SurM/s1600/Cuneiform.jpg
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A partir do material selecionado, pudemos começar a compreender as origens dessa
forma de comunicação tão fundamental em nosso cotidiano. Tanto os textos introdutórios
quanto os vídeos usados tinham, como característica principal, o fato de serem bastante
ilustrativos, acompanhados de datas e palavras-chave, para que fossem contempladas as
diferentes proficiências de todos da turma. As trajetórias da escrita e do alfabeto até os nossos
dias foram, primeiramente traçadas sob os aspectos auditivos e visuais, para depois serem
retomados em aulas expositivas. Ao final desse percurso, os alunos receberam fichas de
trabalho em que esses conhecimentos foram sistematizados em textos e esquemas ilustrativos
em um material que foi criado a partir do livro Ox, House, Stick: The History of the Alphabet
(Boi, Casa, Graveto: A História do Alfabeto) de Don Robb e Anne Smith. A leitura
compartilhada foi a principal maneira de abordagem, justamente para que se pudesse,
também, aproveitar o ensejo para desenvolver estratégias de leitura diante de textos originais
em inglês. Durante os vídeos, discussões e leituras, esses estudantes foram frequentemente
orientados a fazer glossários com as palavras desconhecidas e com as palavras-chaves.
Em uma próxima etapa, passamos a realizar atividades a respeito da relação da
produção de conhecimentos e a vida nas cidades. As propostas relacionadas a esse assunto
foram encaminhadas de modo a dar continuidade às práticas com o idioma e compreender
esses espaços como centros de produção e recepção de informações.
O trabalho com essa turma tem sido instigante e prazeroso. Os alunos de demonstraram
envolvidos nas propostas e curiosos sobre esses sistemas e lugares onde compartilhamos,
coletivamente, dos desenhos da história da humanidade. Muitos contribuíram com
informações que vinham adquirindo a respeito desses tópicos, em outras disciplinas ou
conhecimentos que trouxeram do convívio familiar. Nossos próximos passos, na disciplina,
darão continuidade ao estudo da vida nas cidades e os lugares de construção e difusão de
saberes. Além desse trabalho, daremos prosseguimento ao trabalho com o material didático
adotado para o sétimo ano, Oxford Discover – Writing and Spelling 2. Será a partir dele que
faremos leituras, exercícios de escrita e desenvolvimento de conhecimentos sobre gramática.
Lauren
Ciências
“Quem se identificou com o macaquinho?”
Todas as mãos se levantaram...
Aprender não é simples. É preciso disposição, abertura, empenho e método. No início
deste ano, encontrei um grupo bastante consciente das próprias possibilidades e disposto a
superar alguns dos desafios apresentados para a turma.
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Como atividade de início de curso, li trechos do capítulo inicial do livro “O que
aconteceu na Terra”6, em que são descritas a formação do Sistema Solar e da Terra, bem
como as condições em que nosso planeta se encontrava no início de sua “vida”. Pedi para
que os alunos fizessem registros espontâneos da leitura e anotassem dúvidas para que fossem
esclarecidas num segundo momento. Reli o texto, dessa vez, abrindo espaço para que a turma
interagisse com explicações e questionamentos. Já nesses primeiros encontros, ouvi perguntas
e comentários sobre como detalhar melhor processos, sugestões de complementação,
ilustrações e outras formas de registro. Isso se repetiu nas atividades seguintes, quando
passamos a esmiuçar o passado da Terra e as transformações ocorridas até o surgimento das
primeiras formas de vida. Mostrei ao grupo um fóssil de Trilobita e passamos, então, a
investigar a evolução da vida na Terra.
Enquanto seguíamos com nossos estudos sobre a Paleontologia, apresentei ao grupo a
proposta do Projeto Galileu, herdeiro do Projeto da Vinci, que desenvolvemos no último
ano. Fizemos dois encontros para avaliar os pontos positivos e aqueles que deveriam ser
aperfeiçoados em relação ao ano passado. A discussão foi bastante objetiva e coerente,
havendo bastante concordância em relação aos principais tópicos levantados. Combinamos
que os temas seriam menos abrangentes num primeiro momento, para garantir que houvesse
material disponível em todos os encontros; eu aproveitaria, essas atividades para incluir,
também, procedimentos importantes para a Ciência, como a elaboração de argumentos.
Além disso, propus que os trabalhos ocorressem em grupo, de modo que eu possa auxiliá-los
de forma mais próxima. A princípio, a turma se mostrou mais resistente em relação a essa
proposta. Houve unanimidade na preferência por trabalhos individuais. É mais fácil
concordar consigo mesmo...
Dada a maior abertura que percebi no grupo neste ano, julguei que seria válido iniciar
esse projeto conhecendo, justamente, trabalhos científicos relacionados à vida em grupo. Para
isso, separei um texto chamado “Macacos têm aversão à injustiça”7, em que é relatado um
experimento realizado com vários grupos de animais sociais. Assistimos ao vídeo mencionado
no texto8. Já durante a apresentação do experimento, muitos alunos se divertiram,
comentando as reações observadas. Eles se identificaram com os macacos e comentaram
como se sentem frente a situações de injustiça. Foi uma atividade muito rica. Percebi a turma
realmente envolvida e disposta a compreender tais fenômenos. Uma vez compreendidos,
passamos a discutir a forma como o protesto pode ocorrer de modo a se garantir maior
chance de sucesso na superação da controvérsia. Aprender a estudar e a conviver são
requisitos de nossa época. Ainda mais agora, em tempos de quarentena. Os alunos do sétimo
ano mostraram-se abertos e dedicados neste início de ano, produziram ótimos registros e
empenharam-se no objetivo de aproveitar ao máximo nossos encontros. Mesmo com a
6

Cristopher Lloyd. O que aconteceu na Terra? Intrínseca. 2011
Fernando Reinach. Folha de lótus, escorregador de mosquito e outras 96 crônicas sobre o comportamento dos
seres vivos. São Paulo. Companhia das Letras. 2018.
8
Disponível em https://youtu.be/meiU6TxysCg
7
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suspensão das aulas presenciais, continuo recebendo retornos importantes de meus alunos,
que vêm produzindo registros e relatos muito qualificados das propostas que receberam.
O retorno não tardará!
Abraços fortes e até a próxima!
Leonardo
Matemática
Os conteúdos estudados na etapa inicial do trimestre foram: padrões, divisibilidade,
operações com números decimais, padrão de Gauss, tratamento da informação (padrões e
possibilidades).
Merece destaque o estudo sobre padrões e possibilidades. Estudamos o príncipio que
rege as senhas bancárias e códigos — como o das placas de automóveis ou do CEP (Código
de Endereçamento Postal). Verificamos que, para cada tipo de senha ou de código, pode
haver milhões de possibilidades distintas. Um exemplo é o código das placas que identificam
veículos automotores para que percebessem essa realidade, fizemos o estudo de um
problema:
Quantos códigos de 3 letras são possíveis formar usando apenas as letras X e Y?
Inicialmente, os alunos tentaram responder a essa questão montando todas as
possibilidades, recorrendo a estratégias pessoais. Muitos conseguiram chegar à resposta,
utilizando a contagem de possibilidades. Em seguida, foram apresentados a novos recursos,
como tabelas e a árvore de possibilidades:

A partir da árvore de possibilidades, os alunos foram desafiados a descobrir outras
maneiras para executar essa contagem. A maioria das conclusões passaram pelas observações:
A árvore começa com dois ramos, que correspondem a duas possibilidades para X e
duas para Y; assim, de cada um desses ramos, partem outros dois, que correspondem a quatro
possibilidades para as duas primeiras letras, 2 x 2 = 22= 4. De cada um desses quatro ramos,
saem dois novos ; isso significa que o total de possibilidades é 2 · 2 · 2 = 23 = 8.
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Chegamos à conclusão de que esse raciocínio permite perceber um padrão nesse tipo
de problema. Voltando à questão das placas de automóveis, para que as três primeiras letras
fossem formadas com as 26 letras do alfabeto, o padrão seria uma árvore que começaria com
26 galhos. De cada um deles, sairiam 26 novos galhos e, de cada um destes, ainda outros 26,
26 x 26 x 26 = 17 756! Isso apenas para os três primeiros números.
Os alunos envolveram-se bastante nessa atividade, colaborando para a construção dessa
conclusão. Surgiram questionamentos bem importantes, tais como:

As senhas de banco funcionam da mesma maneira?
Os computadores ajudam na organização das senhas?
Existe algum aplicativo que consegue gerar e/ou descobrir códigos e senhas?
A megasena segue este mesmo padrão?
A análise de padrões e possibilidades amplia a capacidade de generalizar, desenvolve o
raciocínio combinatório, estimula a organização de pensamento e é base para estudos
posteriores de estatística e probabilidade!
Outro momento importante foi a investigação feita para auxiliar no aprimoramento
dos estudos em todos os âmbitos (na escola, em casa e na organização pessoal). Para isso,
trabalhamos o uso dos mapas mentais, que são métodos gráficos para mostrar teorias ou
sequências de pensamentos. Também é uma estratégia para organização visual das ideias por
meio de palavras-chave, cores, imagens, símbolos e figuras. O livro “Você sabe estudar?”, de
Claudio de Moura Castro, serviu de apoio para o entendimento desse recurso.
O grupo do sétimo ano demonstrou progresso durante o período decorrido até aqui,
avançando, de modo significativo, no que se refere à disposição frente a novos desafios.
Nesse sentido, contribuiu muito a base sólida de conhecimentos matemáticos que construíram
no sexto ano. No entanto, ainda precisam controlar a ansiedade e o imediatismo que surgem,
em alguns momentos, no processo de resolução de problemas mais complexos. Tenho
procurado oferecer-lhes orientações para que evoluam nesse sentido.
Wagner
História
As aulas de fevereiro e início de março foram marcadas por certo entusiasmo, no sétimo
ano: em comparação ao final do ano passado, foi nítido como, na volta das férias, os alunos
estavam descansados, o que contribuiu para a fluidez dos nossos encontros. O tema do
projeto anual (“Produzindo e compartilhando conhecimento: bibliotecas e seus lugares”)
somou-se aos assuntos de História, fortalecendo-os, aprofundando-os A opção de relacionar
diretamente o recorte do projeto ao currículo habitual da disciplina foi incentivada pelo
engajamento que o grupo revelou em algumas atividades de sala, mostrando-se atento e
muito participativo. Neste trimestre, também exploramos recursos fundamentais à nossa área
de estudo, a saber: a linha do tempo, a pirâmide social e os mapas mentais. Uma vez que
serão empregados pelo restante da vida escolar dos estudantes, esses aprendizados guardam
potencial formativo.
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Nas aulas voltadas ao exame dos romanos da Antiguidade, os alunos revelaram-se
confortáveis para discorrer sobre questões mais concretas e ilustrativas, tais como: práticas
cotidianas, diferenças sociais entre patrícios e plebeus, escrita e formulação de leis, entre
outras. O diferencial em relação ao ano anterior foi que, desta vez, nos detivemos mais tempo
que o previsto em algumas questões, por conta da participação efusiva do grupo. Houve,
portanto, o fortalecimento da relação estabelecida com esse conhecimento específico. Por
outro lado, foi mais trabalhoso discorrer sobre o conceito de “república”, pois ele possui
diversas implicações, relevantes até hoje. Mesmo assim, o desafio foi lançado e soa
emblemático no início do sétimo ano, período no qual os jovens são instigados a, cada vez
mais, lidar com noções que exigem certa abstração.
Frente ao projeto anual, retomamos a relação, tantas vezes traçada no ano anterior,
entre a origem da escrita (que levará ao surgimento das bibliotecas) e o modo de vida em
cidades. Destacamos a produção de excedente agrícola e a divisão de tarefas como marcos
importantes na transição do modo de vida nas aldeias para as cidades, ao final da PréHistória. Na sequência, empregamos marcadores temporais para situar a invenção da escrita
e de algumas de suas variantes (cuneiforme, hieroglífica, alfabética) na linha do tempo.
Tratamos, ademais, sobre a criação de bibliotecas na Roma Antiga, que acompanhou o
processo de fortalecimento do regime republicano, naquela sociedade: a preocupação dos
governantes em construir locais destinados ao conhecimento foi sendo permeada pela
transformação do saber em algo público, aberto a todos, de forma análoga ao que ocorreu
no processo de estabelecimento de um regime político guiado por várias pessoas e atento ao
bem comum. Assim, uma breve história sobre as bibliotecas romanas da Antiguidade mostrou
de que forma esses locais deixaram de ser coleções privadas e especializadas para se tornarem
espaços de encontro (sendo, inclusive, incorporadas aos banhos públicos) que, no período
imperial, também tornaram-se instrumentos de disseminação da cultura latina pelos territórios
conquistados.
No que diz respeito às questões procedimentais (e, também, formativas), retomamos o
emprego de fichamento de textos e iniciamos a elaboração conjunta de mapas mentais, isto
é, esquemas que têm como objetivo abordar temas por meio de palavras-chave e do
estabelecimento de relações entre elas. Essa importante estratégia de estudo precisará ser
retomada outras vezes e o mesmo deve ocorrer com o uso da linha do tempo. Vale lembrar
que as dúvidas são muito importantes para a aprendizagem e devem ser encaminhadas à
Escola, sobretudo nesse momento.
Anita
Geografia
Neste ano, nossos encontros tornaram-se fluidos e proveitosos. O trabalho focou a
história do conhecimento geográfico, assim, viajamos para um passado remoto e
descobrimos, na Mesopotâmia, o mapa de Ga-Sur (3.800 a 2.500 a.C.).
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Depois de alguns percursos pelo mundo antigo, resolvemos parar em Alexandria e lá
estava o bibliotecário mais famoso da época, Eratóstenes 9, hoje, reconhecidamente, o
primeiro a ter medido a circunferência da Terra com uma diminuta margem de erro, tendo
em vista o restrito recurso técnico do período.

Para esse estudo, utilizei diversas fontes e linguagens que serão, em parte, descritas neste
relato. Além da história do bibliotecário, também nos dedicamos a conhecer sua Biblioteca
por meio de filmes/documentários e vídeos produzidos pelo TED: Ideas Worth spreading10.
Eratóstenes foi o primeiro de uma série de personagens essenciais na construção do saber
geográfico, que pretendemos conhecer biograficamente, no decorrer do ano.
Chegamos ao Rio de Janeiro do ano 1810, porém, ainda estamos no começo da visita
ao acervo cartográfico da Biblioteca Nacional, visto que fomos surpreendidos pela necessária
medida de quarentena, quando estávamos observando alguns exemplares da Antiguidade e
da Idade Média. Ainda assim, os alunos puderam conhecer sua arquitetura e saber um tanto
de sua história. Desse rico patrimônio de imagens do mundo, apresentei-lhes o mapa de
Sebastian Ruesta (1654)11 para que pudessem estabelecer comparações e correlações entre este
e a atual representação da América do Sul. Tal prática revelou diversos pontos de vista, entre
olhares mais e menos aguçados, os alunos elogiaram a percepção e a genialidade dos
Lasky, K. (2001). O bibliotecário que mediu a Terra. Rio de Janeiro: Salamandra. (Adaptado,
fevereiro/2020)
10 A Biblioteca de Alexandria, Elizabeth Cox · Educator.
11
Trata-se de um pergaminho manuscrito, note-se o selo da Chancelaria Real Espanhola, de 1662, e a aproximação
extrema à demarcação do Equador e do Meridiano de Tordesilhas, acreditando–se que esteja baseado em um mapa
de Antonio Herrera, de 1600.
9
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cartógrafos do passado. Observaram a semelhança no formato, identificaram toponímias com
auxílio de uma lupa, reconheceram linhas imaginárias, demarcações políticas, rios e acidentes
geográficos; verificaram distorções e arriscaram algumas hipóteses sobre o fato de não haver
divisões administrativas ou fronteiriças, bem como a ausência de alguns países. O aprendizado
em História foi, por eles, bastante acionado!

Durante o curso, também começamos a desenvolver noções sobre processos geológicos.
Os educandos restauraram o tradicional glossário, desenharam vários esquemas conceituais,
analisaram mapas temáticos, debateram, questionaram e inferiram sobre a gênese de eventos
naturais.
Desde que as aulas sofreram mudanças com a medida de quarentena, esses estudantes
têm trabalhado com textos ilustrados, mapas, slides e filmes/documentários abordando os
conteúdos que iniciamos em sala. Este material vem cumprindo dupla função: revisar e
ampliar!
Os alunos iniciaram o ano mais autônomos e envolvidos com os assuntos das aulas. A
minha percepção é a de que esse grupo está mais harmonioso, sem falas atropeladas por
outras, como no passado. A rotina de tarefas vinha sendo devidamente cumprida, reflexo de
posturas mais maduras e comprometidas com o próprio aprendizado.
Apesar da falta que as aulas presenciais fazem, seguimos investindo nessa conexão dos
alunos com a geografia, garantindo aquilo que é essencial para evoluírem nessa área do
conhecimento.
Abraços,
Mônica
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Relatório do Trabalho do Oitavo Ano
Língua Portuguesa
Memórias Literárias

A vida é matéria-prima para a literatura. Qual é o impacto do tempo passado na
percepção do presente na narração? Como o distanciamento do tempo da história para o
tempo do relato se reflete na seleção dos fatos narrados e na maneira como são narrados?
Como o plano da expressão e seus efeitos de sentido influenciam na percepção dos leitores?
Tais perguntas serviram como guias para os estudos sobre a literatura no oitavo ano.
Para iniciar o ano e as devidas apresentações, a turma respondeu um questionário com
muitas perguntas, de tipo subjetivas, que buscavam que cada jovem refletisse sobre o seu
lugar no mundo, suas percepções e sentimentos. Depois de compartilhar com todos do grupo
algumas das respostas sobre os gostos, hobbies e desejos, cada um escreveu sua autobiografia
literária. Para isso, além do questionário, discutimos em sala dois poemas autobiográficos:
um de Graciliano Ramos, importante escritor da literatura brasileira, e outro, de Jennyfer
Nascimento, uma jovem poeta. Os alunos leram os poemas como escritores e puderam,
assim, aventurar-se no mundo da escrita.
Tais atividades foram a porta de entrada para pensarmos onde as memórias ficam
guardadas: elas ficam guardadas apenas na cabeça? Elas estão no corpo? Nos objetos?
Fizemos, assim, coletivamente, um mapa de um corpo para que todos compartilhassem
memórias. Os alunos trouxeram também objetos que guardam lembranças e colocamos tudo
no nosso mapa coletivo. Pudemos, ainda, ler juntos dois importantes textos de memória de
Graciliano Ramos: Um cinturão, que conta o primeiro contato do narrador com a justiça (ou
injustiça), e Os astrônomos, as lembranças das primeiras letras e histórias.
A leitura desses dois importantes textos deu-se com os alunos registrando as pérolas
da linguagem. Quais trechos e frases impactam o leitor? Quais expressões formam imagens
com palavras? Além de ter como foco central a escrita de memórias, discutimos juntos, a
partir da seleção dessas pérolas, a expressividade do texto.
Conversamos de modo aprofundado sobre as memórias de letras e histórias. Como
parte da comemoração dos 35 anos da Escola, o oitavo ano fará um capítulo sobre as
memórias de leitura da Ágora. Para isso, os alunos fizeram um planejamento de entrevistas
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com alunos e funcionários. Em pequenos grupos, refletiram sobre os procedimentos de uma
boa entrevista e já se arriscaram a fazer algumas.
O trabalho com o relatório com oitavo ano também foi bastante significativo. Como
forma de experimentar diferentes linguagens, os alunos puderam escolher gêneros diversos
para relatar suas formas de aprender, engajando-se com a construção do conhecimento.
Percebo que a turma é muito interessada, participava, aberta ao diálogo e às
propostas. Os alunos mostram-se bastante autônomos para desenvolver as atividades. É
sempre muito prazeroso estar na sala de aula com todo o grupo.
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Maíra
Inglês

A história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória,
mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos.
Cícero

Durante as semanas iniciais do primeiro trimestre, o trabalho de língua inglesa com o
oitavo ano concentrou-se no estudo das origens do dinheiro, da forma como o conhecemos
hoje. Como se fazia comércio na antiguidade? O dinheiro tem história? Quais caminhos foram

traçados, na história da subsistência humana, para que chegássemos à forma das moedas
nacionais que temos hoje?
A partir de leituras, de estudos de imagens de moedas e cédulas antigas, nossos esforços
concentraram-se em percorrer parte do caminho trilhado pelo dinheiro a ponto de se tornar
um hábito tão predominante na produção e compartilhamento de conhecimento, em
diversos âmbitos da vida cotidiana em tantos lugares do mundo.
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Nosso estudo iniciou-se a partir de vídeos que retratavam as maneiras, através das quais,
as pessoas faziam trocas na antiguidade e eventos históricos que levaram ao uso cotidiano de
moedas e cédulas para realizar trocas similares.
Na sequência, iniciamos leituras a partir do texto The History of Money – A Better Way
of Getting Things (A História do Dinheiro – Uma Maneira Melhor para Adquirirmos as
Coisas), material selecionado para fomentar nossas investigações sobre esse tema. Mediante
essa proposta, pudemos começar a compreender as origens dessa forma de estabelecer trocas,
tão fundamental em nosso dia-a-dia. Tanto os textos introdutórios quanto os vídeos usados
tinham, como característica principal, o fato de serem bastante ilustrativos, acompanhados
de datas e palavras-chave, para que fossem contempladas as diferentes proficiências de todos
da turma. O percurso do dinheiro, também considerado aqui, como forma de produção e
transmissão de conhecimentos, foi planejado de modo a oferecer aos alunos fichas de
trabalho em que esse percurso foi sistematizado em textos e esquemas ilustrativos. A leitura
compartilhada foi a principal maneira de abordagem, justamente para que se pudesse,
também, aproveitar o ensejo para desenvolver estratégias de leitura diante de textos originais
em inglês. Durante os vídeos, discussões e leituras, esses estudantes foram frequentemente
orientados a fazer glossários com as palavras desconhecidas e com as palavras-chaves.
Em uma próxima etapa, passamos a estudar histórias e fábulas que registraram, ao longo
dos séculos, as relações que mulheres e homens estabeleceram com o ouro, o dinheiro e
outras riquezas. Essas atividades foram encaminhadas de modo a dar continuidade às práticas
com o idioma e de ter contato com perspectivas literárias que trataram do tópico em questão.
O trabalho com essa turma tem sido bastante proveitoso. Os alunos de demonstraram
envolvidos nas propostas e curiosos sobre as origens dessa prática tão prosaica e, ao mesmo
tempo, importante em nossos dias. Muitos contribuíram com informações que vinham
adquirindo a respeito desses tópicos, em outras disciplinas ou conhecimentos que trouxeram
do convívio familiar. Nossos próximos passos, na disciplina, darão continuidade a nossos
estudos sobre formas de compartilhar e produzir conhecimento testemunhadas ao longo da
história da humanidade. Além desse trabalho, daremos prosseguimento ao trabalho com o
material didático adotado para o sétimo ano, composto pelos livros Oxford Discover –
Writing and Spelling 3 e Oxford Discover - Grammar. Será a partir dele que faremos leituras,
exercícios de escrita e desenvolvimento de conhecimentos sobre gramática.
Lauren
Ciências
A epidemia é dinâmica!”
Drauzio Varella
O estudo do corpo humano, sua fisiologia e as escolhas que fazemos ao longo da vida
fazem parte de um currículo bastante tradicional do oitavo ano. Por conta disso, todo ano,
procuro variar o enfoque do trabalho, as fontes de informação, bem como adequar as
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propostas à necessidade de cada grupo. Por conta das notícias vindas da China, iniciei o
planejamento em janeiro me informando sobre o coronavírus e como ele poderia servir de
entrada para o estudo de doenças, do funcionamento do sistema imune e das vacinas. Eu
ainda não sabia o que estava por vir... (alguém sabia?)
As aulas se iniciaram e as notícias começaram a chegar. Percebi, rapidamente, que seria
preciso mudar o foco das aulas. Estávamos diante de uma situação muito singular!
Aproveitei as novas condições para discutir com o grupo o modo de funcionamento da
Ciência: passamos a consultar sites de referência onde os dados da epidemia eram reunidos.
Discutimos a interligação entre nações e o papel da Ciência como orientadora de políticas
públicas. Como um país determina quem pode, ou não, entrar? Quais os procedimentos
sanitários em aeroportos? Todos os países devem segui-los?
Observamos estudos de evolução do vírus e coleta de dados em tempo real. De repente,
muito do que haviam aprendido comigo sobre o funcionamento científico foi reformulado:
revisão entre pares, etapas de testagem de medicamentos, publicação de descobertas... A
urgência modificou a Ciência e, como não poderia deixar de ser, nossas aulas também. De
repente, gráficos de tendências e logarítmicos invadiram nossas discussões, ponderávamos
sobre a capacidade de previsão de algo tão pouco conhecido e do papel fundamental da
divulgação científica: como poderíamos divulgar essas descobertas? O que deveria ser
comunicado? Como?
Foi um período muito intenso! Como sempre acontece, situações tão diferentes trazem
inúmeras vantagens também: recebi um grupo extremamente atento, curioso, participativo e
comprometido em nossos encontros. Conseguimos discutir com muita calma, organização e
o cuidado que o tema merecia e merece. Tratamos de formas de estudar, interpretação de
gráficos e uso de modelos científicos. Todos se ouviram com atenção e empenho.
Parece incrível que tudo tenha acontecido em tão pouco tempo!
Paralelamente a isso tudo, ainda tínhamos as aulas em conjunto com o nono ano. Esses
encontros têm um caráter bastante diverso. Demos início a dois projetos: a construção de
novas mesas de luz para a Escola e um projeto de debates e argumentação, cujo tema inicial
foi a autorização do comércio de medicamentos baseados em canabidiol, substância sem
efeitos psicoativos, derivada da planta da maconha, a Cannabis sativa.
Conhecer um problema, estabelecer prioridades, planejar intervenções, testar hipóteses
e aplicar eventuais correções são etapas de um bom trabalho de Ciências, e etapas pelas quais
as equipes começaram a passar ao projetar as novas mesas de luz para a Escola. Conversei
com Cíntia e Fabi, professoras de artes, para saber quais eram as demandas delas para que as
mesas de luz fossem adequadas ao uso em aula. Além disso, propus alguns desafios: que elas
funcionassem, também, sem estarem diretamente ligadas às tomadas e que fossem o mais
leves possível. A discussão nos grupos foi muito rica e os projetos finalizados. As próximas
etapas incluem a montagem e teste dos protótipos, bem como a construção final dos
equipamentos.
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Já o projeto de debates, teve início com a leitura de um artigo que contava a luta de
uma família para conseguir medicamentos para tratar uma doença rara de sua filha. O texto
foi entregue para leitura em casa e iniciamos a discussão na classe. Foi interessante perceber
como todos foram, de alguma forma, tocados pela situação. Muitos deles disseram que eu
havia indicado um texto muito triste! É importante que saibam que há discussões teóricas,
mas elas impactam, diretamente, a vida de muitas famílias! As turmas receberam, também,
um texto em que são apresentados contrapontos importantes à comercialização e produção
desses medicamentos. Retomaremos essas discussões o quanto antes!
Apesar do tempo limitado por conta da quarentena, acredito que os encontros do início
do ano propiciaram condições para que essa turma acompanhe de forma mais serena o
avanço da epidemia e as consequências de cada ato que tomamos. Percebi uma classe
empenhada e mais empática aos desafios que temos diante de nós. Temos uma oportunidade
enorme de fazer a diferença e pessoas bem informadas são condição fundamental para que
isso ocorra.
A quarentena vai acabar.
Mais desafios virão.
Eles serão superados.
Juntos!
Até breve!
Leonardo
Matemática
Os conteúdos estudados na fase inicial do trimestre foram: múltiplos, divisores,
mínimo múltiplo comum e operações envolvendo frações.
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 m.m.c. de dois números consecutivos é o produto
deles. Abaixo duas situações em que foram estudados esses conceitos:
Em uma corrida de Fórmula 1, um piloto brasileiro completava uma volta na pista a cada 84
segundos. Mas, um piloto alemão, com um carro mais veloz, dava uma volta a cada 66 segundos.
Sabendo que eles largaram juntos, quanto tempo depois passaram juntos novamente pelo ponto de
partida? Nesse momento, quantas voltas cada um completou?
João é piloto de avião. Ele faz a rota São Paulo-Manaus a cada 15 dias. Paulo é comissário de
bordo na mesma companhia aérea. Ele trabalha no voo São Paulo-Manaus a cada 12 dias. João e
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Paulo estavam no mesmo voo São Paulo-Manaus no dia 1o de maio. Em que dia de junho eles se
reencontrarão a bordo?

Inicialmente, os alunos tentaram resolver ambos os casos intuitivamente, utilizando-se
de adições e multiplicações. Após algumas intervenções, conseguiram perceber que, por
exemplo, no primeiro exercício, mesmo com a diferença de tempo entre os pilotos eles se
encontrariam novamente. Apenas precisaríamos calcular em que minuto aconteceria. Assim
perceberam que o cálculo do mínimo múltiplo comum seria ideal para resolução do
problema. Desse modo, compreenderam a importância do uso dessa técnica. Analogamente,
conseguiram resolver o segundo problema.
Outro momento importante foi o trabalho feito para auxiliar no aprimoramento dos
estudos em todos os âmbitos (na escola, em casa e na organização pessoal). Para isso,
trabalhamos o uso dos mapas mentais, que são métodos gráficos para mostrar teorias ou
sequências de pensamentos. Também, é uma estratégia para organização visual das ideias por
meio de palavras-chave, cores, imagens, símbolos e figuras. O livro “Você sabe estudar?”, de
Claudio de Moura Castro, serviu de apoio para o entendimento desse recurso.
Este ano, o oitavo ano ficou responsável por auxiliar na finalização da casa na árvore.
Tomaram contato com alguns conceitos geométricos envolvidos nessa construção, os quais
foram apresentados pelo nono ano e pelos arquitetos, que estão no projeto desde seu início.
O dinamismo e a proatividade do grupo no trabalho manual estão sendo muito importantes
nesse momento.
O grupo do oitavo ano mostrou amadurecimento e destacou-se no cuidado com as
anotações pessoais, revelando maior envolvimento diante de desafios mais complexos, bem
como atenção e concentração nas discussões propostas em sala.
Wagner
História
Apesar de o trimestre ter sido interrompido de maneira abrupta e inesperada, seu início
foi promissor, no oitavo ano. No mês de fevereiro e início de março, foi possível enxergar
potencial formativo nas atividades que levamos adiante, à medida que elas despertaram uma
postura engajada de parte significativa dos alunos. No âmbito do projeto anual (“Produzindo
e compartilhando conhecimento: bibliotecas e seus lugares”), vivenciamos uma novidade que
pode ser, igualmente, transformadora: as aulas destinadas ao projeto passaram a ser feitas
conjuntamente com a turma do nono ano. Esse compartilhamento foi desafiador, pela
modificação das dinâmicas habituais, mas, vale notar que ele promoveu alguns encontros
interessantes.
O fio condutor do conteúdo de nossa disciplina foi a reflexão acerca dos aspectos do
passado colonial que produziram reminiscências relevantes para a História do Brasil e para a
atualidade nacional. Nesse sentido, trabalhamos com quatro noções centrais para a
instauração do sistema colonial, cujos significados continuam fundamentais no tempo
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presente: monopólio, latifúndio, monocultura e tráfico negreiro. As aulas transitaram entre
momentos em que lidamos com aspectos mais concretos de nosso passado, e outros, de maior
abstração.
Dentre as dinâmicas mais ilustrativas, poderia ser citada a atividade em que pedi para
os alunos escreverem o nome de cinco personagens que eles conheciam de nossa história
nacional; na sequência, contrapusemos os nomes lembrados por eles ao samba-enredo da
Mangueira, do carnaval de 2019, que endossa a necessidade de falarmos das pessoas que
participaram de acontecimentos pretéritos e que, muitas vezes, foram esquecidas ou
silenciadas. Seguindo a sugestão da letra musical, os alunos ouviram a história de vida de Luís
Gama que somou, às biografias estudadas no final do ano passado, as trajetórias de africanos
e afrodescendentes. Ainda no âmbito dessas discussões mais concretas e ilustrativas,
realizamos o desenho de um engenho de açúcar, com suas principais construções.
No que diz respeito às atividades que exigiram maior abstração, lidamos com os
conceitos já mencionados, diferenciando seu significado habitual das particularidades de cada
um deles no contexto colonial. Outra noção essencial aos estudos daqui em diante e que foi
apresentada aos alunos foi o conceito de capital.
Parcela considerável do grupo aderiu de forma proveitosa às aulas, por meio de
participações orais. A etapa mais desafiadora do período foi a escrita de um breve comentário
crítico sobre as consequências, em nosso país, dos mais de três séculos de escravidão mercantil.
No entanto, é natural que algumas dificuldades apareçam neste momento, pois começamos
a buscar a construção de um olhar crítico mais profundo, que implica diversos mecanismos:
adotar critérios, criar distinções, problematizar, indagar sobre a existência de outras
perspectivas, avaliar aspectos positivos e negativos...
Nas aulas feitas em parceria com o nono ano, movidas pelo recorte do projeto anual,
começamos a refletir sobre as cidades enquanto espaços que guardam ambiguidades: ao
mesmo tempo em que originaram-se como locais de produção e sistematização de
conhecimentos escritos, as cidades também tornaram-se, na contemporaneidade, palco de
toda sorte de problemas, que vão das desigualdades sociais à produção de lixo e outras
formas de poluição. A fim de aprofundar um pouco os significados desse diagnóstico,
analisamos as primeiras cenas do filme “Manhattan”, de Woody Allen. A ideia inicial era dar
continuidade a essa discussão assistindo a alguns trechos do filme “Tempos Modernos”. A
interrupção das aulas ocorreu antes desse momento. No entanto, mesmo distantes uns dos
outros, os alunos foram orientados a adotar o mesmo procedimento de estudo, em ambos
os filmes. Esse procedimento divide-se em três etapas: a descrição cuidadosa das cenas
assistidas, a pesquisa acerca dos objetos estudados e, por fim, a análise ou interpretação de
tais cenas. No retorno às atividades, precisaremos dar continuidade a esse processo, afinal,
ele requer mediação. Até o momento, os alunos dos oitavo e nono anos partilharam
impressões sobre o filme visto em sala. Daqui em diante, será preciso estabelecer de forma
mais recorrente que tipo de contribuição cada turma pode dar à outra em nossos encontros.
Anita
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Geografia
Nosso estudo foi inaugurado com duas breves biografias de uma série que pretendemos
desenvolver ao longo do ano: Claudio Ptolomeu12 e Eratóstenes13. A ideia é proporcionar aos
alunos uma visão mais abrangente sobre a construção do saber geográfico, que lhes permita
absorver, gradativamente, o método dessa disciplina desde a sua gênese. Ler, analisar e
compreender o mundo não é trabalho fácil; sua complexidade delegou à geografia a tarefa
de reunir saberes de outras ciências, que envolvem tanto a natureza, quanto a sociedade,
para que, então, produzisse uma interpretação mais completa e crítica da realidade. Propus
uma sequência cronológica, começando por esses dois personagens da Antiguidade. Os
alunos estabeleceram contato com o teor de suas principais obras, seus métodos, seus
equívocos e perseverança. A partir de leituras, debates e registros, esses estudantes vêm
desenvolvendo, junto com o nono ano, uma dinâmica produtiva e ampliadora em nossos
encontros semanais. Diante dos alunos mais velhos, têm revelado condutas responsáveis e
implicadas com o conhecimento, realizando suas explanações com aparente segurança e
voltando-se ao texto ou, aos próprios registros, para complementar alguma informação.
A cidade, para alguns autores a maior obra humana, já que pode ser vista por meio de
pontos luminosos, a partir do espaço, é conteúdo obrigatório desse curso. Neste ano, em
especial, partimos de suas origens. Fizemos uma conversa bem calorosa sobre a formação dos
grupos humanos e sua evolução do pré-urbano e urbano, até a atual complexidade social e
econômica. Como suporte desse assunto, os alunos estudaram o primeiro capítulo de uma
das obras da arquiteta e urbanista Raquel Rolnik, “Definição de cidade”14. Repetimos os
procedimentos de registro de leitura e discussão ancorada em perguntas trazidas para a aula.
Iniciamos o estudo de demografia com leitura e interpretação de pirâmides etárias e
outros gráficos e tabelas que retratam dados censitários relativos ao Brasil, estado e cidade de
São Paulo. Outras práticas, como calcular e analisar densidade demográfica e PIB per capita,
também tiveram espaço em nossas aulas.
Às vésperas do período de quarentena, estávamos constituindo os primeiros
combinados para o trabalho inspirado num artigo publicado pelo jornal El País, “As 20
bibliotecas mais impressionantes do mundo”. Percebi a oportunidade de fazer a junção dos
eixos do projeto anual: bibliotecas e seus lugares. Cada aluno de oitavo e nono anos ficou
responsável por pesquisar a cidade que abriga uma dessas bibliotecas. Esse estudo vem sendo
orientado, mesmo à distância; os alunos vêm recebendo algumas referências, podendo,
também, buscar em outras fontes reconhecidas. Já foi combinado que esclarecimento de
dúvidas e recondução do trabalho serão feitos em nossos encontros virtuais. O layout final
ficará a critério de cada aluno, que deverá usar a imaginação e criar uma apresentação bem
Derek Adie Flower. Biblioteca de Alexandria – As histórias da maior biblioteca da Antiguidade. Ed. Nova
Alexandria. São Paulo,2010, p. 127.
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Ibidem, p. 66.
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Rolnik, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, (1ª Ed. 1988, 4ª Ed. 2012)
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ilustrada de sua cidade. Depois de cumpridas todas as fases, os produtos serão compartilhados
entre os alunos dos dois grupos.
Neste ano, observei que a turma chegou mais disposta, mais madura, mais coesa e,
finalmente, menos ruidosa! Trata-se de um grupo com alto potencial de produção, que
continua sendo estimulado, apesar das circunstâncias que ora se impõem.
Abraços,
Mônica

Relatório do Trabalho do Nono Ano
Língua Portuguesa

Refletir sobre o mundo: os artigos de opinião
Os alunos do nono ano estão na reta final de sua trajetória escolar. Uma turma
pequena, com quatro alunos, todos meninos. Estão juntos há muitos anos e conhecem bem
a rotina, os combinados e a cultura da Escola. Por isso, para começar o ano, foi dado a eles
o desafio de apresentar para mim o que já conheciam muito bem. Conversamos, assim, sobre
relatórios, refeitório, festas, turmas, procedimentos, convivência e combinados que fazem
parte da Ágora.
Para além das apresentações da Escola, cada aluno foi convidado a refletir sobre si
mesmo como sujeito do mundo, suas percepções e sentimentos. Responderam a um
questionário com as mais diversas perguntas, muitas delas de caráter subjetivo, e, a partir das
respostas, produziram autobiografias, colocando-se como jovens no mundo. Desde o início
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do ano, a opinião e o ponto de vista de cada um foi importante para nossas discussões em
sala de aula.
O foco do primeiro trimestre do nono ano centrou-se em procedimentos de leitura
de textos argumentativos e produção escrita desse gênero. Textos de opinião, nos dias atuais,
circulam em diversos meios midiáticos, por isso, é importante refletir sobre os movimentos
argumentativos, compreendendo os diferentes pontos de vista para, assim, tomar posições
frente às muitas questões polêmicas que circulam no mundo atual.
O estudo dos gêneros textuais do campo jornalístico serviram como base para definir
os textos argumentativos. Para isto, coletivamente, tentamos decifrar a finalidade e objetivo
de cada texto presente no jornal. Começamos diferenciando notícias de textos de opinião.
Assim, a leitura do jornal na sua forma física foi muito importante para levantarmos e
estudarmos cada gênero que o compõe.
Lemos textos com temas polêmicos da atualidade e, a partir dessas discussões, os
alunos identificaram a estrutura de textos argumentativos. Para terminar esse estudo inicial,
prepararam uma apresentação oral para o quinto ano, série que tem como tema o estudo do
jornal. Além de planejar coletivamente uma apresentação formal, o nono ano precisou fazer
uma síntese e a retomada de toda sequência de estudo.
Planejar uma apresentação e expor os conteúdos foi um desafio muito importante
para a turma, que engajou-se na atividade. A aula foi muito proveitosa, com calorosas
discussões. Os alunos de nono ano tiveram a responsabilidade de conduzir os turnos de fala,
propor perguntas, sintetizar opiniões. Tal atividade foi um importante fechamento para essa
primeira etapa de nosso estudo.
A convivência com o grupo ano tem sido sempre muito prazerosa. A turma guarda
boas surpresas quando engaja-se na produção das atividades. Vejo que todos estão muito
animados com a responsabilidade de estar no último ano de sua trajetória escolar na Ágora.
Maíra
Inglês

Taken from: https://www.123rf.com/photo_6834586_road-map-of-sao-paulo-city-brazil-.html

Eu falo com mapas. E às vezes eles dizem algo de volta para mim. Isso não é tão
estranho quanto parece, nem é algo inédito. Antes dos mapas, o mundo era ilimitado.
Foram mapas que deram forma e fizeram parecer território, como algo que poderia ser
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possuído, não apenas destruído e saqueado. Os mapas faziam com que os lugares nas
margens da imaginação parecessem compreensíveis e passíveis de localização.
Abdulrazak Gurnah in “À beira-mar”
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 leitura e interpretação de mapas, 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 uma
ficha com mapas sobre cidades, 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.
Além dessas propostas, um conjunto de exercícios de escrita e de gramática, a partir do
material adotado para o grupo neste ano, foi encaminhado aos alunos para que pudessem
praticar estruturas gramaticais e gêneros da escrita, paralelamente ao estudo dos temas
mencionados. As atividades selecionadas, foram trabalhadas paralelamente às investigações
sobre mapas e cidades, para que todos estivessem aptos para fazer comentários e descrições
usando as estruturas aprendidas.
As propostas realizadas com o nono ano foram bem aceitas pelo grupo, que trabalhou
com interesse e disposição. A participação de todos, de forma geral, foi significativa, algo que
foi igualmente possível de notar na maioria dos nossos encontros e nos deveres de casa.
Lauren
Ciências
“E=mc²”
Albert Einstein
O nono ano é uma série muito especial em nossa Escola. É nessa idade que nossos alunos
tornam-se chefes de grupo, dedicam-se mais ao cuidado com os mais novos, participam de
decisões junto à equipe de professores e começam a se preparar para novas etapas... Por
conta disso, é sempre um desafio o planejamento desse curso. O que é fundamental que
aprendam agora? O que eles já sabem? O ainda precisa de investimento?
Pensando em todos esses fatores, escolhi para este primeiro trimestre, o tema energia.
É um conceito que transpassa todas as áreas da Ciência e, por conta disso, permite a
exploração de um maior número de habilidades e procedimentos. Iniciamos o trabalho
esmiuçando o que ficou conhecido como teoria do Big Bang. Segundo ela, o Universo se
iniciou com um evento magnífico, em que foram definidos espaço, tempo, matéria e energia.
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Desses quatro componentes fundamentais originou-se todo o campo de estudo das ciências
naturais e, consequentemente, de nossas investigações.
Lemos um pequeno trecho do livro “Breve História de Quase Tudo”15, em que são
descritas as características da singularidade e os eventos iniciais do Big Bang. Já nesse primeiro
encontro, começamos a discutir as limitações e possibilidades de nossa imaginação, bem como
o poder de explicação dos modelos científicos.
Uma vez superado o estranhamento natural dessas discussões, passamos a tentar
compreender o conceito de energia. Fizemos alguns experimentos em classe para observar a
variação de energia de um objeto ao cair de diferentes alturas. O som produzido ao chegar
ao chão é resultado da conversão da energia do movimento (cinética) que precisou ser
liberada para que o objeto parasse. Quanto maior a energia, maior o som produzido pelo
impacto. Conhecemos diferentes tipos de energia (solar, eólica, elétrica, térmica, entre outras)
e os mecanismos envolvidos em sua transformação e transferência. Esse foi um momento
bastante oportuno para detalhar o processo da fotossíntese, em que os vegetais captam
energia luminosa fixando-a em moléculas orgânicas (glicose). Analisamos, também, o que
ocorre ao longo de uma cadeia alimentar, quando a energia é transferida de um ser vivo a
outro e o motivo de ser necessário haver mais biomassa nos organismos produtores do que
nos consumidores para que um ecossistema se mantenha funcional.
Paralelamente a isso tudo, ainda tínhamos as aulas em conjunto com o nono ano. Esses
encontros, têm um caráter bastante diverso. Demos início a dois projetos: a construção de
novas mesas de luz para a Escola e um projeto de debates e argumentação, cujo tema inicial
foi a autorização do comércio de medicamentos baseados em canabidiol, substância sem
efeitos psicoativos, derivada da planta da maconha, a Cannabis sativa.
Conhecer um problema, estabelecer prioridades, planejar intervenções, testar hipóteses
e aplicar eventuais correções são etapas de um bom trabalho de Ciências e etapas pelas quais
as equipes começaram a passar ao projetar as novas mesas de luz para a Escola. Conversei
com a Cíntia e Fabi, professoras de artes, para saber quais eram as demandas delas para que
as mesas de luz fossem adequadas ao uso delas nas aulas. Além disso, propus alguns desafios:
que elas funcionassem, também, sem estarem diretamente ligadas às tomadas e que fossem o
mais leves possível. A discussão nos grupos foi muito rica e os projetos finalizados. As
próximas etapas incluem a montagem e teste dos protótipos, bem como a construção final
dos equipamentos.
Já o projeto de debates teve início com a leitura de um artigo que contava a luta de
uma família para conseguir medicamentos para tratar uma doença rara de sua filha. O texto
foi entregue para leitura em casa e iniciamos a discussão na classe. Foi interessante perceber
como todos foram, de alguma forma, tocados pela situação. Muitos deles disseram que eu
havia indicado um texto muito triste! É importante que saibam que há discussões teóricas,
mas elas impactam, diretamente, a vida de muitas famílias! As turmas receberam, também,
15

Bryson, Bill. Breve História de Quase Tudo. Companhia das Letras. São Paulo. 2005.
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um texto em que são apresentados contrapontos importantes à comercialização e produção
desses medicamentos. Retomaremos essas discussões o quanto antes!
Apesar de breve, o início de nosso ano foi bastante intenso e produtivo. Percebi uma
turma muito dedicada e empenhada diante das propostas, colaborando entre si e para que
nos aprofundássemos com eficiência nas atividades. Mesmo após o início da quarentena, o
grupo se manteve coeso e participativo nos primeiros encontros que realizamos online.
Que reencontremo-nos logo!
Um abraço!
Leonardo
Matemática
Os conteúdos estudados na fase inicial do primeiro trimestre foram: teorema de
Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo, polígonos semelhantes e semelhança no
triângulo retângulo.
O destaque do 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.
Também, merece apreciação o estudo de semelhança
no triângulo retângulo.
Chegamos às relações métricas no triângulo retângulo
construindo, identificando a semelhança e deduzindo as
relações correspondentes. Os desenhos a seguir são
representações do que os alunos fizeram no caderno:
Inicialmente, relembramos os nomes dos lados desse
polígono especial, já estudados no oitavo ano.
O passo seguinte foi identificar que esta figura pode ser dividida em outras duas, se essa
divisão for feita por meio da altura relativa ao vértice oposto à hipotenusa.
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Em seguida, constatamos a semelhança entre esses triângulos:

Com os triângulos devidamente posicionados, para facilitar a visualização na primeira
dedução...
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Facilmente os alunos escreveram todas as relações de proporcionalidade entre os lados
dos triângulos retângulos, como por exemplo:
𝐴𝐻 𝐶𝐻
=
→ 𝐴𝐻2 = 𝐶𝐻. 𝐵𝐻
𝐵𝐻 𝐴𝐻
Todas outras relações foram deduzidas a partir desta.
A dedução de fórmulas é muito importante para que o aluno não fique apenas
decorando as relações matemáticas e, sim, compreenda de onde elas vieram e tenha
condições de reconstruir o desenvolvimento dessa fórmula quando dela precisar. Além disso,
é importante compreender o valor desse caminho para as descobertas científicas. Os alunos
demonstraram entendimento dessas relações e souberam aplicá-las à resolução de problemas
e exercícios. Quando se depararam com a resolução de problemas, foi fundamental que
desenhassem e construíssem as propriedades aprendidas.
O nono ano dedicou-se ao término da casa na árvore, em parceria com os arquitetos,
Cecília e Luís. O grupo também apresentou o projeto para o oitavo ano, que participará da
conclusão dessa construção neste ano. Eles terão como desafio, agora, pensar em como tornar
o acesso mais seguro e estruturar um projeto de domo geodésico para a cobertura.
O quarteto do nono ano teve uma grande evolução neste curto período. Estão
aproveitando a grande vantagem de estarem em um grupo pequeno para fazerem perguntas,
aprofundarem-se nos temas estudados e esclarecerem dúvidas. Percebo que cada um deles,
na sua medida, vem amadurecendo e está consciente de que precisa se preparar para
enfrentar o Ensino Médio.
Wagner
História
Nas aulas do mês de fevereiro e início de março, os alunos vivenciaram algumas
situações comuns àqueles que cursam o nono ano, na Ágora. Se, por um lado, precisaram
enfrentar conteúdos um pouco mais densos e complexos, por outro, também assumiram o
papel de chefes de grupo. Esse último aspecto se fez sentir em pequenas, mas, significativas
ocasiões que acometeram nossas dinâmicas de sala: vezes em que os meninos foram
procurados por alunos mais novos, ou, encarregados de alguma tarefa coletiva na qual
deveriam responsabilizar-se por seus chefiados. No âmbito do projeto anual (“Produzindo e
compartilhando conhecimento: bibliotecas e seus lugares”), as aulas foram partilhadas com o
oitavo ano. Isso renovou dinâmicas considerando que, desde o ano passado, esse grupo
participa de encontros semanais com estudantes de outra série.
Os conteúdos trabalhados partiram da premissa de que, em 2019, essa turma estudou
acontecimentos históricos que levaram ao fortalecimento da burguesia no mundo ocidental,
no século XVIII. Assim, por ora, discorremos sobre dois fenômenos que surgiram nesse
processo e, também, o endossaram: a Revolução Industrial e o desenvolvimento das ideias
liberais nos planos político e econômico. Para o estudo do primeiro, ouvimos a música
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“Time”, de Pink Floyd, e lemos um texto didático colocando em prática um mecanismo
pouco recorrente em nossas aulas, mas que foi de grande valia: a seleção apenas das
informações que abordaram as causas da Revolução. Quando tratamos sobre o liberalismo,
foi muito importante retomar o que significam alguns direitos inalienáveis, que autores
liberais defendiam, tais como a vida, a liberdade e a propriedade. Na esfera econômica,
tangenciamos assuntos da Geografia. Novamente, trazer a discussão conceitual para as
iniciativas sugeridas por autores liberais clássicos e atuais foi imprescindível. Frente à crise
deflagrada pelo novo coronavírus, a discussão acerca da intervenção do Estado na economia
ganhou outros contornos, contemplados num dos materiais das atividades à distância.
Em geral, nossas discussões foram proveitosas e aquelas que contaram com mais
participação dos alunos resguardaram amplo potencial formativo, pois nos levaram a tratar
de noções necessárias à compreensão do tempo presente e dos temas da atualidade como,
por exemplo, o sentido dos termos situação e oposição, na política, ou, a contraposição entre
projetos que valorizam o investimento estatal e aqueles que endossam a iniciativa privada.
Foi entusiasmante notar algo que eu já havia sinalizado a este grupo, no ano passado: apesar
da turma ser pequena, os alunos estão bem entre si e isso vem favorecendo o ritmo e o tom
de nossos encontros.
Nas aulas feitas em parceria com o oitavo ano, movidas pelo recorte do projeto anual,
começamos a refletir sobre as cidades enquanto espaços que guardam ambiguidades: ao
mesmo tempo em que originaram-se como locais de produção e sistematização de
conhecimentos escritos, as cidades também tornaram-se, na contemporaneidade, palco de
toda sorte de problemas, que vão das desigualdades sociais à produção de lixo e outras
formas de poluição. A fim de aprofundar um pouco os significados desse diagnóstico,
analisamos as primeiras cenas do filme “Manhattan”, de Woody Allen. A ideia inicial era dar
continuidade a essa discussão assistindo a alguns trechos do filme “Tempos Modernos”. A
interrupção das aulas ocorreu antes desse momento. No entanto, mesmo distantes uns dos
outros, os alunos foram orientados a adotar o mesmo procedimento no estudo de ambos os
filmes. Esse procedimento divide-se em três etapas: a descrição cuidadosa das cenas assistidas,
a pesquisa acerca dos objetos estudados e, por fim, a análise ou interpretação de tais cenas.
No retorno às atividades, precisaremos dar continuidade a esse processo, afinal, depende de
mediação. Daqui em diante, os alunos do nono ano serão instigados a apresentar, aos
estudantes mais novos, conteúdos com os quais já têm maior familiaridade, dado que estão
um ano à frente do oitavo. Essa deve ser uma maneira de fortalecer o trabalho coletivo.
Anita
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Geografia
Nosso estudo foi inaugurado com duas breves biografias de uma série que pretendemos
desenvolver ao longo do ano: Claudio Ptolomeu16 e Eratóstenes17. A ideia é proporcionar aos
alunos uma visão mais abrangente sobre a construção do saber geográfico, que lhe permita
absorver, gradativamente, o método dessa disciplina desde a sua gênese. Ler, analisar e
compreender o mundo não é trabalho fácil; sua complexidade delegou à geografia a tarefa
de reunir saberes de outras ciências, que envolvem tanto a natureza, quanto a sociedade,
para que, então, produzisse uma interpretação mais completa e crítica da realidade. Propus
uma sequência cronológica, começando por esses dois personagens da Antiguidade. Os
alunos estabeleceram contato com o teor de suas principais obras, seus métodos, seus
equívocos e perseverança. A partir de leituras, debates e registros, esses estudantes vêm
desenvolvendo, junto com o oitavo ano, uma dinâmica produtiva e ampliadora em nossos
encontros semanais. As aulas com esses grupos reunidos proporcionaram discussões
ampliadoras para ambos. Para esta turma de poucos alunos foi bastante significativo no
tocante à expansão de pontos de vista dada a possibilidade de trocas mais amplas. Nesses
debates, eles transmitiram suas ideias com clareza e firmeza. De fato, deixaram uma boa
impressão para o oitavo ano!
A cidade, para alguns autores a maior obra humana, já que pode ser vista por meio de
pontos luminosos, a partir do espaço, é conteúdo obrigatório desse curso. Neste ano, em
especial, partimos de suas origens. Iniciamos nossa conversa estabelecendo as diferenças entre
rural e urbano, campo e cidade, cidade e município. Nessa aula, os alunos desconstruíram
ideias cristalizadas em razão do senso comum, desenvolvendo um repertório mais teóricoconceitual. Em relação à formação dos grupos humanos e sua evolução do pré-urbano e
urbano, até a atual complexidade social e econômica, nos detivemos na questão da divisão
do trabalho que, por sua vez, engendrou a divisão de classes, e dedicamos um bom tempo
para refletir sobre o lugar do trabalho e da técnica no desenvolvimento das primeiras
sociedades. Como suporte para pensar esse assunto, os alunos estudaram o primeiro capítulo
de uma das obras da arquiteta e urbanista Raquel Rolnik, “Definição de cidade”18. Essa parte
da obra contém noções que havíamos abordado no ano passado, todavia, representou uma
necessária revisão, antes de discutirmos o capítulo seguinte, “A cidade do capital”. Repetimos
os procedimentos de registro de leitura e discussão ancorada em perguntas trazidas para a
aula.
Às vésperas do período de quarentena, estávamos restaurando o nosso glossário com a
inclusão de organismos internacionais que povoam as aulas de Atualidades (Organização das
Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial da Saúde,
Organização Mundial do Comércio, União Europeia, Mercosul...) e constituindo os primeiros
Derek Adie Flower. Biblioteca de Alexandria – As histórias da maior biblioteca da Antiguidade. Ed. Nova
Alexandria. São Paulo,2010, p. 127.
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combinados para o trabalho inspirado num artigo publicado pelo jornal El País, “As 20
bibliotecas mais impressionantes do mundo”. Percebi a oportunidade de fazer a junção dos
eixos do projeto anual: bibliotecas e seus lugares. Cada aluno de oitavo e nono anos ficou
responsável por pesquisar a cidade que abriga uma dessas bibliotecas. Esse estudo vem sendo
orientado, mesmo à distância; os alunos vêm recebendo algumas referências, podendo,
também, buscar em outras fontes reconhecidas. Já foi combinado que esclarecimento de
dúvidas e recondução do trabalho serão feitos em nossos encontros virtuais. O layout final
ficará a critério de cada aluno, que deverá usar a imaginação e criar uma apresentação bem
ilustrada de sua cidade. Depois de cumpridas todas as fases, os produtos serão compartilhados
entre os alunos dos dois grupos.
Neste ano, encontrei quatro alunos unidos, trabalhando de forma articulada,
entusiasmados com os assuntos tratados, clamando por seus lugares de chefes de grupo como
há tempos não via; aliás, insistiram para ter aulas de Atualidades em separado, pois
consideram-se com mais bagagem que a outra turma. Nesse ambiente maduro e divertido, as
aulas aconteceram e deixaram saudades nesse tempo de pandemia. Enquanto isso, nos
resignamos às circunstâncias e aproveitamos ao máximo os nossos encontros virtuais.
Abraços,
Mônica

Relatório do Trabalho de Artes – primeiro ao quinto anos
“O sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for seguir a razão, fica
aquietado, acomodado.”
Ariano Suassuna

Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos
Confio que conhecer, valorizar e estar em contato com produções artísticas é muito
importante, sobretudo, neste momento, para todos. A arte nos oferece a poesia, o amor, a
repulsão, a contradição e, por fim, nos permite observar a vida, que pulsa acima de todos os
demais valores. Portanto, vamos colocar esses meninos e meninas para fazer arte!
O primeiro trimestre, dos primeiros anos, na Escola Ágora, é muito especial porque
possibilita aproximações importantes com a natureza, através de transformações lúdicas e
interessantes que a materialidade local nos possibilita.
Apesar da chuva, que teimou em nos acompanhar repetidamente, às segundas-feiras,
ainda assim, nos aproximamos da mata com o objetivo de que desfrutassem de um percurso
ímpar, no qual realizamos uma série de atividades:
- Coletar folhas, gravetos e sementes, excursionando mata adentro
- Representar os materiais coletados utilizando diferentes técnicas e suportes artísticos
- Desenhar afinando a coordenação motora
- Aperfeiçoar o traço, a linha e a expressão
- Modelar, reforçando o gosto por essa importante linguagem artística
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Enfim, iniciei uma série de atividades artísticas para montar uma coleção de
materialidades da Ágora, ora valendo-me da aula curta, na qual realizaram diferentes
propostas de desenho no caderno, ora avançando na aula longa, na qual caminhamos
projetando um trabalho mais processual.
Para os alunos de terceiro, quarto e quinto anos, dediquei parte do planejamento
apresentando um importante artista, Albert Eckout (1610- 1665), por ter sido ele um dos
maiores pintores a retratar a flora e a fauna brasileiras, mais especificamente, pela qualidade
de suas naturezas mortas, exemplarmente retratadas, com o intuito de estabelecer
comunicação futura com artistas contemporâneos, que utilizam pesquisa paralela quando
cada grupo trabalhará com um artista específico.
Diante de tantas etapas, objetivos, imprevistos e interrupções, que surpreenderam a
todos nós, anuncio que todos os alunos encontravam-se organizados, perceptivos em relação
ao tempo das atividades, mais sabidos quanto às rotinas da Escola, interessados em
desenvolver as linguagens artísticas vivenciadas e esforçando-se para colaborar nos momentos
de organização e limpeza coletiva da sala de artes... Enfim, caminhavam alegres, dispostos a
vencer as barreiras pessoais, naturais ao processo de aprendizagem.
Daqui, sigo saudosa da alegria que é poder estar com vocês, alunos queridos, esperando
ansiosa o momento de nosso reencontro!
Deixo, aqui, uma animação que fiz para os alunos...
https://drive.google.com/open?id=1-pEKaqdy6qtJgpHJe8BMNUY89-BW-j_D
Cíntia

Relatório do Trabalho de Artes – sexto ao nono anos
Introdução
A primeira atividade artística deste ano, para todos os grupos do Fundamental 2, foi
uma proposta ligada ao projeto anual, Produzindo e compartilhando conhecimento:
bibliotecas e seus lugares. Apresentei imagens da obra O Impacto de um livro para
desencadear reflexões acerca do potencial transformador resultante do encontro entre o
leitor e um objeto dessa natureza. Em todas as classes, a conversa discorreu de maneira
respeitosa entre os estudantes, dispostos a expor suas impressões e a ouvir os demais. Surgiu
a questão da instalação como “categoria” da arte contemporânea e alguns alunos destacaram
experiências em exposições nas quais vivenciaram esse tipo de expressão artística. Por outro
lado, mostraram-se impactados com os sentidos que emergiram acerca dos livros no mundo,
estabelecendo relações entre a obra e suas vivências pessoais.
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O impacto de um livro
Jorge Mendez Blake

A pergunta “Se você fosse o autor dessa instalação, qual livro você escolheria para
colocar ali?” foi uma decorrência dessas conversas; ela mobilizou a memória dos alunos
quanto à própria experiência leitora. As escolhas que fizeram foram variadas: desde contos
marcantes da infância, até ficções mais complexas, lidas recentemente. A partir de então,
propus que cada um fizesse uma composição visual inspirada na obra que escolheu. Poderiam
fixar-se em uma cena importante da história, apresentar personagens e cenários, explorar
palavras junto à imagem, enfim, foi sugerida uma ampla gama de possibilidades. Em tempo,
retomei alguns pilares compositivos que viemos construindo nos anos anteriores (no caso do
sexto ano, apresentei-os com maior detalhamento): ocupação visual (relação entre imagem
e espaço do suporte); elaboração cuidadosa dos elementos da composição, bem como de
seus detalhes; atenção ao acabamento (recursos como cores, contornos, sombreados, texturas
etc.). Iniciaram esse trabalho na aula e deveriam finalizá-lo em casa, lançando mão dos
materiais disponíveis.
Na semana seguinte, em todas as séries, quase todos trouxeram suas produções e foi
interessante notar a variedade de estratégias e recursos que surgiram em cada grupo. Isso
possibilitou apreciações coletivas ricas, nas quais cada jovem apresentou sua escolha e
analisamos, juntos, os diferentes caminhos artísticos e expressivos, destacando suas qualidades
e desafios particulares. Foi um início de ano promissor!
Sexto Ano
Logo pude notar que o grupo, de maneira geral, é bastante competente ao mobilizar
os próprios recursos artísticos. Nesse mês e meio de aula, a interação entre os estudantes foi
bastante produtiva; a diversidade de caminhos e soluções para os desafios propostos ofereceu
oportunidades de trocas significativas entre eles. Desse modo, podem aprender muito, uns
com os outros. Por outro lado, a agitação de boa parte dos alunos ainda prejudicou a fluidez
em momentos de reflexão coletiva: conversas paralelas e falação de dois ou mais, ao mesmo
tempo, numa disputa de quem se sobrepõe pelo volume da voz, devem ser superados o
quanto antes!
Após a sequência de abertura, citada acima, voltamo-nos ao caderno de Artes, cuja
função e utilização traz novidades para os alunos dessa série. Trata-se de um suporte para a
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prática semanal de desenhos, a serem feitos em casa, a partir de propostas e orientações dadas
nas aulas. É frequente a apreciação coletiva dessas tarefas, bem como o diálogo entre as
comandas e as atividades/temáticas realizadas na Escola. Sendo assim, dedicamos um tempo
a conversar sobre orientações gerais, tirar dúvidas e realizar uma colagem personalizada na
capa. Ao longo do primeiro mês de uso do caderno, a grande maioria cumpriu as tarefas e
realizou boas produções, aproveitando-as como oportunidades para aprimorar habilidades e
ampliar a reflexão sobre a própria produção artística. Muito bom!
No início de março, inauguramos um segundo trabalho que faz parte do projeto anual
da Escola, cujo foco é a ocupação e a realização de melhorias no Canto de Leitura (um dos
lugares criados pelos alunos no ano passado, com intensa participação desse grupo). A
primeira etapa foi ir ao local, portando “visores” (espécie de moldura de papel grosso, com
um retângulo vazado no centro) para escolher um ângulo e realizar um desenho de
observação. Desse modo, pudemos vivenciar o lugar, suas características e condições. Depois,
apresentei referências de móbiles variados, passando pelas obras famosas de Alexander
Calder, com o intuito de despertar ideias para a construção de móbiles de cerâmica, em
grupos menores, a serem instalados no local. Os projetos iniciais que os alunos elaboraram
foram muito interessantes e variados: composições de elementos pertinentes à temática,
como letras e livros, formas geométricas, espirais, entre outros, mais ambiciosos, como
suportes para imagens em movimento... Daremos continuidade a esse trabalho assim que
retornarmos às aulas presenciais e, então, enfrentaremos o desafio que é dar materialidade à
imaginação!
Sétimo ano
Seguimos o curso de maneira conectada ao projeto anual e, ao mesmo tempo,
contemplando uma técnica artística prevista para a série: modelagem em cerâmica. Desta vez,
apresentei a ideia de narrativa visual, estampada em um objeto tridimensional, trazendo,
como referência, vasos gregos e egípcios confeccionados na Antiguidade, nos quais
vislumbramos personagens e cenas de histórias conhecidas dessas culturas. A partir de então,
solicitei aos alunos um estudo para esse trabalho, como lição de casa. O pote a ser modelado
em argila (seu formato, dimensões e características) deveria ser grande a ponto de oferecer
espaço suficiente para as ilustrações. As imagens deveriam comunicar um acontecimento
importante da história escolhida, retratando as características dos personagens e remetendo
ao tempo e ao espaço presentes na narrativa.
Algo se destacou no processo inicial desse trabalho, que durou três aulas: desde o
começo, propus que esse projeto fosse realizado em pares, dado o desafio técnico de sua
elaboração. Contudo, ao deixar os estudantes agruparem-se espontaneamente, apenas uma
dupla se formou! Os demais, alegaram preferência pela produção individual. Desse modo,
combinamos, então, que ajudariam uns aos outros em cada etapa, mantendo a autoria
individual.
O desenvolvimento prático se deu de maneira produtiva. Uma vez escolhida a história,
conto ou mito por cada um e finalizados os devidos estudos, rascunhos e croquis, retomamos
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o passo-a-passo cerâmico vivenciado pelo grupo no ano anterior: como fazer uma placa, a
“costura” para unir partes de argila, maneiras de “subir” os potes a partir da base... Com a
suspensão das aulas, interrompemos esse processo, que será retomado assim que voltarmos à
rotina presencial na Escola. Talvez, as histórias escolhidas já sejam outras... Sem dúvida, as
novas vivências desse período em casa serão incorporadas e expressas, cada qual a seu modo,
por meio da produção. Nós nos transformamos e a linguagem artística segue como meio de
elaboração e reflexo de nossas próprias experiências. Que bom poder contar com a resiliência
da Arte! Que ela siga a nos mostrar caminhos!
Oitavo ano
Desde a primeira conversa que tive com o grupo neste ano, os alunos mostraram-se
muito animados a aprender a técnica de representação em perspectiva, que o curso de Artes
lhes reservaria logo adiante... Desse modo, realizaram a ilustração inspirada no “livro
marcante” com autonomia e competência e, em seguida, partimos para a proposta que
ansiosamente aguardavam.
Mantendo o diálogo com o projeto anual, buscamos conhecer as mais diversas
bibliotecas (bem como lugares voltados à leitura e ao conhecimento), ao longo da história e
ao redor do mundo. Agrupados em quartetos, cada pequeno grupo observou um dos livros
sobre essa temática, adquiridos pela Escola para este fim, e selecionou cinco imagens para
conhecer melhor e compartilhar com a classe. Na aula seguinte, os estudantes apresentaram
suas escolhas para todos, justificando-as pelas características arquitetônicas, materiais
utilizados na construção, funcionamento etc. Demonstraram interesse e propriedade em seus
argumentos, o que tornou essa etapa muito produtiva!
A essa altura, já sabiam que o desenho em perspectiva que fariam, a ser construído ao
longo de várias aulas e muito aprendizado, seria intitulado “Biblioteca dos Sonhos”. Ou seja,
cada um deveria elaborar, a partir das referências compartilhadas, um espaço que considera
ideal para essa função. Considerando a intenção de se construir uma biblioteca na Escola,
alguns optaram por basear-se nesse contexto “real”; contudo, deixei claro que o espaço para
a criação, nessa proposta, é tão aberto quanto o dos sonhos... A única ressalva é que o lugar
a ser representado deveria configurar um local arquitetônico de ângulos retos em sua maior
parte, já que será a primeira vez que irão aplicar uma técnica essencialmente geométrica na
própria composição.
Paralelamente a esses estudos iniciais, solicitados como tarefa de casa, realizamos um
desenho de observação da sala de Artes, sendo que cada um deveria considerar o ponto de
vista no qual se posicionara, mobilizando a perspectiva intuitiva. Em seguida, foi proposto
que fizessem uma planta-baixa desse mesmo espaço, novamente, em grupos menores. O
objetivo, nesse caso, era que retomassem esse conhecimento (já vivenciado em anos
anteriores, em outras disciplinas), aplicassem a noção de escala e registrassem elementos
arquitetônicos, como janelas e portas, nesse tipo de representação aérea. Em nossa última
aula presencial, distribuí, para cada grupo, reproduções numeradas dos desenhos da sala que
eles próprios haviam feito e pedi que marcassem, na planta-baixa que haviam produzido, a
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localização do ponto de vista indicado por cada desenho. Comparar as conclusões a que
chegaram, analisar os desenhos pensando quais objetos estavam à frente e atrás, quão perto
ou distante, para determinar sua localização na planta, sem dúvida, foram estratégias
importantes para que compreendam os fundamentos básicos da perspectiva.
Na volta à rotina presencial, retomaremos essa proposta. É fundamental que
mantenham 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, muitas vezes,
diferentes daquelas a que está acostumado a usar em suas composições. Seguiremos, então,
abrindo caminhos!
Nono ano
Os alunos de nono ano iniciaram o ano comprometidos com a própria produção,
destacando-se pela adequação e seriedade diante das propostas artísticas. O bom humor,
característico do grupo, manteve-se em alta, tornando nossas aulas divertidas, sem deixar a
produtividade de lado. Após a atividade de ilustração do “livro marcante”, na qual obtiveram
bons resultados, iniciamos uma sequência voltada ao estudo da representação da figura
humana. Então, ao longo das duas semanas seguintes, enquanto um deles posava como
modelo vivo por alguns minutos, os outros produziam croquis observando o colega,
variando tamanhos de papéis, materiais e tempo de execução; revezaram-se na posição de
observador e observado. Exploraram diversas posturas corporais e, a cada vez que nos
debruçamos para apreciar o conjunto de produções realizadas, notaram novas características
e ampliaram a percepção de formas e proporções. Nesses momentos, alguns mostraram-se
surpresos por conseguirem, enfim, desenhar “pessoas”... Foi um percurso de muitos insights
e aprendizados!
Estavam em meio a um autorretrato do rosto, utilizando um espelho como recurso,
realizando-o com dedicação e engajamento, quando as aulas foram suspensas. Pesquisar e
experimentar diversas maneiras de representação (naturalista, estilizada, geométrica,
expressiva) é a parte desse caminho que seguiremos a trilhar... Por meio desse estudo, vamos
percorrer um panorama-síntese dos desdobramentos da Arte, com o intuito de que esses
jovens 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
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Relatório do Trabalho de Música
...As pesquisas sobre o comportamento musical das crianças em diferentes idades
confirmam que esses elementos da mente musical emergem numa sequência de
desenvolvimento, uma sequência que depende de oportunidades, do contexto musical e da
educação. A música não é simplesmente uma sensação prazerosa que dá origem a uma
sensação de "reflexo" físico. Envolve processos cognitivos e pode ser mais ou menos
compreendida pelos que respondem a ela... (Swanwick, 2014, Música, Mente e Educação).
A partir do projeto do ano na Escola, Produzindo e Compartilhando Conhecimento:
Bibliotecas e seus Lugares, iniciamos o trabalho musical com a re-organização da sala de
música. Pensando em uma grande biblioteca, utilizamos critérios para organizar livros e
outros tipos de mídia como CDs, DVDs e instrumentos. Juntamente com a proposta da
elaboração de um livro em homenagem aos 35 anos da Ágora, pensamos em criar um Real
Book a partir da compilação das músicas arranjadas e canções trabalhadas nos últimos anos.
Real Book é o nome dado há uma série de publicações de standards de jazz transcritos pelos
alunos da Berklee College of Music nos anos setenta. Esse livro tornou-se referência para os
músicos, onde encontram a maioria do repertório jazzístico tocado até os dias de hoje; no
Brasil, temos a versão do Song Book, projeto iniciado por Almir Chediak com grande parte
do repertório de música brasileira.
Ainda em relação ao projeto, refletimos sobre como a música clássica teria atravessado
os séculos até a atualidade. Estudamos, também, parte da história da grafia musical, desde os
primeiros registros e sua sistematização ao longo do tempo. Conhecemos elementos da escrita
musical, focando aqueles mais utilizados por nós nas aulas, como tablaturas, chord charts,
cifras e partituras. A notação musical ocidental moderna teve origem nos mosteiros europeus,
no fim do primeiro milênio. Os símbolos musicais mais antigos, os neumas, eram traços
simples de pena feitos para ajudar o canto, lembrando aos monges se a música subia, descia
ou permanecia no mesmo tom.
Os quatro grandes temas específicos da área deste período foram a música “clássica”, o
blues, o choro e as manifestações musicais percussivas no Brasil (escolas de samba, maracatus
e afoxés). Os alunos maiores desenvolveram as habilidades musicais através da prática
instrumental dentro dos gêneros citados acima. O nono ano estudou as versões instrumentais
do 12 bar blues, ou, blues de doze compassos, cuja progressão harmônica é a base do rock e
da música pop. O oitavo ano, começou a aprender a música I’d rather Go Blind, clássico do
blues e soul na voz de Etta James. O sétimo ano bateu tambores estudando os ritmos de
samba reggae, a partir de músicas do precursor do reggae Bob Marley. O sexto ano, sempre
musical, aprendeu com rapidez a primeira parte do tema Brejeiro, de Ernesto Nazareth, nos
instrumentos, revelando habilidade na técnica instrumental e capacidade para aprender e
ensinar com os colegas. Os alunos do quinto ano ouviram e aprenderam sobre blues, a partir
de três exemplos de grandes nomes do gênero, Robert Johnson, B.B. King, Muddy Waters.
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Criando uma letra inspirada na composição One Shoe Blue, interpretada por BB King, a turma
trabalhou em grupos para compor em português. Os primeiros anos ouviram histórias sobre
a vida de Mozart e apreciaram a flauta Mágica, na versão da série Aprendiz de Maestro. O
quarto ano, despertou para a prática instrumental a partir do Minueto em G, de Johann
Sebastian Bach. O terceiro ano deu os primeiros passos na prática da flauta doce, aprendendo
as três primeiras notas da mão esquerda, Si Lá e Sol, a partir de músicas compostas
coletivamente pela classe. Os primeiro e segundo anos cantaram e brincaram as canções do
repertório, cantigas de roda e brincadeiras musicais. Músicas tradicionais do repertório
tradicional da infância, entre outras criações.
Para finalizar, é importante mencionar que a forma como delineamos o currículo de
música na Escola Ágora dialoga com três grandes vertentes da educação musical mencionadas
por Keith Swanwick, professor e teórico, em seu livro Música, Mente e Educação.
Primeiramente, a teoria baseada em valores tradicionais, que consiste na alfabetização
musical, na prática de um instrumento musical e no conhecimento de "obras primas" ou
músicos-mestres, além das canções e brincadeiras tradicionais da infância. Em segundo lugar,
está a perspectiva centrada nas crianças, colocando-as como compositoras, criadoras e
improvisadoras. E, a terceira abordagem, inclui o que o autor chama de tradições alternativas,
aquela que considera a cultura comum ao nosso tempo transmitida através das mídias e da
comunicação em massa, buscando encontrar e estabelecer raízes culturais, em um mundo
marcado pelo crescente desenraizamento e migração dos povos de todos os lugares,
ampliando e incluindo a pluralidade estilística e seus contextos em sala de aula. O
reconhecimento de que compartilhamos caminhos semelhantes aos das abordagens
educacionais mundo afora, nos inspira a continuarmos construindo nossa trajetória, por ora,
por terrenos um tanto desconhecidos e fisicamente distantes, porém, sempre conectados pela
música...

..."Caminante no hay camino,
se hace camino al andar…”
Antonio Machado

Um abraço,
Luciana

Relatório do Trabalho de Teatro
Prólogo para todos

"Teve a semente que atravessar panos podres, criames
de insetos, couros, gravetos, pedras, ossarais de peixes,
cacos de vidro etc. — antes de irromper.
(…)
P.S. No achamento do chão também foram descobertas
as origens do voo.”
Manoel de Barros
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Como a arte sempre nos salva(rá), emprestei estas palavras do grande poeta, pois, elas
sintetizam, bonitamente, como foi nosso primeiro mês e meio de aulas de Teatro, antes de
sermos envolvidos pelo que aí está… Buscamos achar o chão por onde poderíamos pisar pelo
resto do ano (e, quem sabe, voar!).
Assim, com todas as turmas, foi um tempo de: encontrar bases; aprender e reforçar
procedimentos; estabelecer combinados; criar vínculos; conhecer os novos grupos; em suma,
organizar. Como alguém que ganha livros e precisa arrumá-los na estante, para que o
conteúdo de cada um possa ser saboreado da melhor maneira possível no momento seguinte,
estivemos preparando o terreno para os próximos passos. Obviamente, o caminho que se
apresentou, não era o planejado… No entanto, nada apaga o que já foi feito. No Teatro, a
experiência é corporal, física. Possivelmente, quando voltarmos, precisaremos desenferrujar
um pouco os sentidos e a imaginação. Mas, como as direções já foram apontadas e, de alguma
maneira, mantidas — graças à tecnologia digital, teremos todas as condições de retomar nosso
fio condutor. Então, poderemos continuar nossa trajetória (que já é outra) e expandir os
conteúdos, desenvolvendo as habilidades comunicativas e poéticas da cada aluno.
Relendo Manoel, é possível afirmar: as sementes já foram plantadas. Estamos, agora,
no momento de atravessar as (muitas) dificuldades. Logo mais, os brotos irromperão. Já estão
se fortalecendo, na verdade. Não se tem notícia de semente alguma que tenha errado o
caminho; todas buscam o sol.
Primeiro ano
Dedicamos as primeiras aulas do ano para aprender a ter aulas de Teatro, comunicando
com clareza os procedimentos e as atitudes esperadas da parte dos alunos. Naturalmente,
devido à natureza da prática teatral, exercitamos diariamente essas habilidades, através de
jogos, brincadeiras e outras dinâmicas, procurando, aos poucos, introduzir o tema inicial do
trabalho: consciência e contenção corporais. O corpo é o principal material de trabalho dos
atores e atrizes, assim, começamos o curso por conhecer e controlar nosso próprio corpo.
Como ponto de partida, fomos descobrindo o que são e onde estão nossas articulações
— e como elas possibilitam nossos movimentos. Muitos exercícios de dança, toques e
conscientização dos gestos. Paralelamente a isso, buscamos desenvolver, também, as
habilidades de escuta e observação, que são essenciais para perceber o que está acontecendo
a nossa volta: regras, combinados, orientações… Todos os quesitos para a construção de um
ambiente de trabalho positivo e favorecedor.
Nesses primeiros meses, o grupo do primeiro ano mostrou-se bastante fazedor,
competente, envolvendo-se seriamente durante atividades, como “Siga o mestre” e “Beto
manda”. Os alunos demonstraram muito prazer em executar as atividades, concentrando-se
de modo bem mais efetivo do que nas rodas de conversa e explicação, por exemplo. Nosso
maior desafio, quando voltarmos, será recuperar essa dinâmica ativa e produtiva. A turma já
deu mostras de que tem capacidade para se concentrar nos objetivos propostos com relativa
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agilidade. Assim, avalio que o primeiro ano não encontrará muitas dificuldades em nosso
retorno.
Segundo ano
Fortalecer os sentidos. Preparar o terreno para caminhadas mais difíceis. Essas duas frases
descrevem bem os primeiros meses de trabalho com o segundo ano. Fortalecer os sentidos,
aliás, é o nome do projeto inicial das aulas de Teatro para este grupo. Trata-se de recuperar
e treinar a importância de aspectos fundamentais para o fazer teatral: o olhar, a escuta, a
plateia, o controle de corpo.
Cada uma de nossas aulas foi dedicada a um desses temas e, a partir deles,
desenvolvemos diversos jogos e exercícios, estabelecendo um ambiente de trabalho coletivo
e prazeroso.
Além disso, realizamos uma aproximação ao projeto do ano na Escola, falando sobre
as origens do Teatro, na Grécia antiga, e como as poucas obras que chegaram até nós foram
conservadas graças às bibliotecas da Antiguidade.
O segundo ano apresentou excelente dinâmica de participação em aula, com muita
prontidão e agilidade para executar as tarefas, demonstrando interesse diante das questões
expressivas. Destaco a capacidade de concentração, de manter o silêncio durante as
atividades, o que, certamente, será de extrema serventia quando retornarmos aos nossos
encontros regulares.
Terceiro ano
Especificamente com este grupo, iniciamos a base que será exercitada ao longo do ano:
trabalho coletivo e jogo autônomo. Esses dois eixos estão extremamente imbricados com as
possibilidades que as crianças dessa faixa etária vão conquistando e desenvolvendo.
Trata-se de fortalecer o trabalho coletivo, colocando, cada vez mais, o olhar e a
atenção no outro, para trabalhar a alteridade, elemento crucial à prática teatral. Assim, os
primeiros encontros serviram para aguçar as habilidades necessárias para tanto, como a
escuta, o olhar e a importante dinâmica de não interromper um jogo no meio — as dúvidas
devem ser sanadas antes ou depois de cada exercício. Durante a atividade, o foco deve ser a
resolução do problema proposto. Todas as energias corporais devem estar voltadas para esse
objetivo. Esse procedimento é o do próprio jogo teatral, em que uma cena não deve ser
interrompida por questões particulares dos atores.
Esse é um aprendizado que leva tempo para ser concretizado no corpo, avalio que o
terceiro ano apresentou boas perspectivas nesse sentido, especialmente porque começou o
ano demonstrando maior agilidade para abandonar assuntos paralelos logo no começo da
aula, envolvendo-se com as propostas e, principalmente, ficando em silêncio, na posição de
plateia, para assistir aos colegas. Uma importante característica que deve ser mantida em
nossa retomada.
Quarto ano
Apesar do pouco tempo de trabalho, avalio que foi um período muito fértil para o
grupo do quarto ano, em que iniciamos o desenvolvimento do Teatro sem palavras. Na
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prática, percebemos a necessidade do silêncio e da organização como pontos de partida para
a atividade teatral.
Praticamos o silêncio através de diversos jogos e exercícios que são realizados sem o
recurso da fala, como “Siga o mestre”, “Bolinha invisível” e “Pirata!”. Além disso, fizemos uma
aula inteira em que me comuniquei com os alunos somente através de gestos e mímicas.
Assim, perceberam que a comunicação e a criação de um ambiente coletivo são possíveis de
serem realizadas, mesmo sem o uso da voz. Em nosso último encontro, no dia 16 de março,
assistimos ao filme “O garoto”, do grande gênio Charlie Chaplin. Filmado em 1921, essa obra
faz parte do chamado cinema-mudo, quando não existia, ainda, a tecnologia da gravação da
voz. Foi uma experiência encantadora e emocionante…
Avalio que, inicialmente, os alunos do quarto ano apresentaram algumas dificuldades
em manter o silêncio durante um período de tempo mais alongado. Contudo, nas últimas
aulas, já foi possível perceber um esforço maior, da parte deles, para permanecerem calados.
Assim, esse será nosso maior desafio quando voltarmos!
Quinto ano
Nossos encontros foram dedicados a conhecer alguns dos diferentes tipos de bonecos e
de manipulação existentes, bem como teatro de sombras e de objetos. Além disso,
começamos a desenvolver as técnicas básicas para o teatro de animação, como “Foco”,
“Ponto zero” e “Voz - sílaba tônica”. Para isso, utilizamos bonecos da Escola e, também,
bolinhas de tênis, experimentando os primeiros movimentos, elaborando “mini-cenas”, com
apenas duas ou três frases, bem simples, para, depois, podermos elaborar histórias mais
complexas e criarmos nossos próprios bonecos.
O grupo iniciou os estudos em Teatro de Animação de modo muito empolgado,
mesclando momentos de maior desorganização, com outros, mais concentrados. Contudo,
de maneira geral, demonstraram muito interesse e empenho nos conteúdos desenvolvidos
nas poucas aulas que tivemos. Acredito que, quando voltarmos, a turma terá condições para
retomar os aprendizados e construir um trabalho divertido e interessante.
Sexto ano
O principal conteúdo teatral pensado para o sexto ano é a “Improvisação”. Improvisar,
em linguagem teatral, significa estar pronto para agir e reagir de acordo com 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…
Devido ao tempo, não entramos, propriamente, na criação de cenas. Durante o
período de aulas regulares, realizamos um bom trabalho de base, em que treinamos, bastante,
a imaginação e a espontaneidade. Através de jogos e exercícios, pudemos estabelecer um
ambiente de trabalho ligeiramente mais concentrado e produtivo, em comparação ao ano
passado. Um diferencial, foi a percepção, por parte do grupo, de que eles atuavam de modo
mais eficiente quando contavam com uma plateia assistindo a atividade. Essa descoberta, fez
com que os alunos engajassem-se com maior afinco nas propostas.
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Assim, nosso próximo passo será colocar elementos expressivos em nossas
improvisações, iniciando pequenas cenas, com situações e personagens, aprofundando nosso
estudo. Espero que, quando voltarmos, o sexto ano apresente a mesma disposição
demonstrada e utilizada em nossos primeiros encontros.
Sétimo ano
O principal conteúdo teatral do sétimo ano é a interpretação de texto; descobrir como
um texto “ganha vida” ao sair do papel e ser encenado no palco. É um caminho longo e,
mesmo para atores profissionais, um estudo que não tem fim… Existem vários formatos para
esse tipo de trabalho. Aqui na Escola, conheceremos alguns deles.
Para começar, fizemos um treino para desenvolver a capacidade de argumentação,
realizando exercícios, como “Os especialistas” e o “Tudo ao Mesmo tempo”, em que o
jogador precisa, através da improvisação, encontrar motivos, razões e argumentos lógicos —
um dos pilares para a representação de um personagem. Os alunos perceberam a necessidade
de saber fundamentar um pensamento para poder expressá-lo de modo coerente. Essa é,
também, uma proposta para se encontrar com as próprias palavras, para, em um segundo
momento, confrontar-se com as ideias de um autor.
Na sequência, iniciamos um trabalho com um texto específico (que foi levado adiante
nos encaminhamentos virtuais), uma obra curta do grande Millôr Fernandes, a crônica
L.I.V.R.O. Para tanto, fizemos um exercício de ambientação, a fim de descobrir possibilidades
para a situação representada, e percebemos que a estética das propagandas, que tem o
objetivo de apresentar e vender um produto, seria útil para nossa jornada. Em seguida,
realizamos uma análise e desmontagem do texto, verificando palavras desconhecidas,
comparações, descrições, características do objeto livro exploradas pelo autor. No momento
dessa indesejada interrupção, estávamos realizando os primeiros testes práticos, no palco,
interpretando as palavras do texto.
Avalio que o grupo do sétimo ano está interessado e envolvido com a temática de nosso
curso e, quando retornarmos, poderemos realizar um trabalho mais maduro e bem
estruturado.
Oitavo e Nono anos
Desde o final de 2019, o atual nono ano já demonstrava o desejo de ter aulas
conjuntamente com o oitavo ano em nossa disciplina. Efetivamente, por conta da natureza
da atividade teatral, um grupo numeroso é mais favorecedor. Para ambos os grupos, uma
oportunidade de enriquecer o repertório expressivo e agregar novos olhares ao trabalho.
Acreditamos, assim, que todos têm a ganhar.
O início do ano foi dedicado à realização de alguns jogos e exercícios, colaborativos e
divertidos, com o objetivo de estabelecer esse "novo grupo" bem como de criar uma
atmosfera de trabalho adequada. Paralelamente a isso, as turmas já se aproximaram do
projeto anual, “Produzindo e Compartilhando Conhecimento: Bibliotecas e seus Lugares”, ao
embarcarem em um processo de catalogação e arrumação do acervo de figurinos e adereços
da Escola. Acreditamos que essa medida foi bastante organizadora e se relaciona diretamente
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com o projeto anual, uma vez que a própria Cris (arquiteta que encabeça a equipe de
profissionais responsáveis por pensar e construir a nova biblioteca da Escola) quis saber, de
antemão, quantos livros, aproximadamente, possuímos em nosso acervo escolar. Assim, de
posse dessa informação e sabendo quantos metros são necessários para organizar cada
centena de livro, ela poderá dar os primeiros passos para iniciar o projeto arquitetônico.
Portanto, durante dois encontros, dedicamo-nos a arrumar a sala de Teatro da “Casinha do
Pato”, pondo bastante a mão na massa, (re)descobrindo quais são, e quantos são, os materiais
para o trabalho teatral disponíveis na Escola. Foi um interessante ponto de partida. Alguns
alunos mais envolvidos, outros menos, foi um momento bastante favorável para observar as
dinâmicas de funcionamento e o posicionamento de cada um diante dessa tarefa.
Em seguida, começamos a estudar uma crônica de Luis Fernando Veríssimo, Emergência,
com o objetivo de fazer uma apresentação para a Escola, já no final de março, como um
treino para futuros e maiores voos . Infelizmente, não pudemos concretizar nossa tarefa, que
ficará para ser revisitada em nosso retorno. Nossa meta: escolher, estudar e ensaiar uma obra
clássica para ser encenada ao longo do ano. Um desafio e tanto, a altura do que esperamos
desse grupo.
Um abraço,
Beto

Relatório do Trabalho de Educação Física
Primeiro Ano
Desde o primeiro encontro, o primeiro ano mostrou-se uma classe animada para as
aulas de Educação Física, o que facilitou o andamento das propostas. Como desafio do
trimestre, tivemos o desenvolvimento das habilidades motoras, tanto de locomoção (correr
e saltar), quanto de manipulação (arremessar, receber e lançar), como, também, a
incorporação da rotina das aulas e dos jogos de regras.
Por ser uma sala empolgada, os combinados para início das propostas, bem como os
de convívio entre pares, foram reiterados de forma constante, de modo que as pausas e
interrupções foram diminuindo de forma gradativa. O cuidado e possíveis formas de tocar o
corpo dos colegas também foram trabalhados ao longo dessas semanas iniciais.
As habilidades motoras mencionadas acima foram introduzidas através de jogos de
regras/jogos simbólicos, como os diferentes tipos de pega-pega: bilu, banana, rabinho,
pescador, entre outros. O imaginar mostrou-se um caminho promissor a ser seguido com essa
turma, salientando a importância do lúdico nesta idade.
O grupo possui crianças com personalidades bem diferentes, sendo fundamental
trabalhar para que aprendam a lidar com os desdobramentos das atuações individuais. Além
disso, o sentimento de frustração que o jogo traz consigo começou a aparecer em nossos
encontros, fomos lidando com ele à medida em que surgia; foi importante ajudá-los, um a
um e pouco a pouco, a encontrar recursos e começar a desenvolver o controle emocional.
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De forma geral, os encontros foram evoluindo de forma positiva, os combinados e o
entendimento sobre por que cumprir uma regra de um determinado jogo veio se
consolidando.
Nos próximos meses, serão utilizados circuitos motores, para que desenvolvam maior
agilidade em ações motoras (manipulativas, estabilizadoras e locomotoras), as quais devem
ser exploradas e aprofundadas com o tempo.
Sobre o projeto anual da Escola, a temática “Produzindo e compartilhando
conhecimento: bibliotecas e seus lugares” permeia todas as áreas de ensino. Nos próximos
trimestres, as crianças trabalharão, em Educação Física, com imagens marcantes do mundo
esportivo, pensando em momentos de conquistas, colaboração coletiva e desafios.
Segundo Ano
No início do ano letivo, alguns objetivos foram traçados para a disciplina de Educação
Física junto a esta turma, entre eles: aprimorar as habilidades motoras (arremessos,
deslocamento, entre outros), explorar o “sorvebol” (modalidade nova), aumentar a
complexidade dos jogos de regras e trabalhar com as Olímpiadas.
Nessa faixa etária, não trabalhamos muito com as modalidades em si, então, o trabalho
com as Olímpiadas foi e seguirá sendo um grande desafio. Para começar, fizemos um
levantamento de modalidades olímpicas conhecidas pelos alunos. De posse dessas
informações, iremos explorar juntos as modalidades que estiverem ao alcance da faixa etária
e deste grupo, em particular.
Habilidades, como lançamentos e o agarrar, apareceram nos encontros com o
“sorvebol”, que proporcionou aos alunos trabalhar a repetição de forma lúdica, auxiliando
no desenvolvimento das capacidades envolvidas. Outros jogos de invasão também foram
trabalhados, como pique-cone e resgate.
De forma geral, o segundo ano trabalha muito bem em grupo, o que facilitou o
desenvolvimento de todos durante as práticas. Os momentos de diálogo, tanto os iniciais,
como os finais em cada aula, bem como aqueles travados nas conversas entre alunos da
mesma equipe, ganharam mais espaço. Com o desenrolar das atividades e a repetição dessas
situações, os diálogos e as argumentações foram aprimorados durante os jogos. Pois, mais
interessante do que fazer, é saber por que o faço.
Após os encontros, os objetivos, de maneira geral, foram concluídos. A sala mostrou-se
competente para as questões corporais e afetivas. O cuidado com o colega apareceu de
maneira satisfatória, e, quando não, isso foi trabalhado. As capacidades motoras vêm sendo
desenvolvidas de forma exponencial, como no “sorvebol”, onde a evolução de todos foi
visível.
Sobre o projeto anual da Escola, a temática “Produzindo e compartilhando
conhecimento: bibliotecas e seus lugares” permeia todas as áreas de ensino. Nos próximos
trimestres, as crianças trabalharão, em Educação Física, com os desdobramentos dos esportes
olímpicos (levantamento), seus lugares e espaços.
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Terceiro Ano
Os encontros de Educação Física do terceiro ano nessas semanas iniciais, basearam-se
em alguns objetivos, como: temáticas de lutas, desenvolvimento do arremesso, olimpíadas e
a evolução dos jogos de regras. Todas as frentes foram trabalhadas através de jogos
simbólicos, pois essa característica de jogo mostrou-se eficiente no decorrer dos encontros.
A temática luta é muito abrangente, por isso, a escolha por trabalhar com um princípio
fundamental, o desequilíbrio. Para isso, os alunos, em duplas, foram desafiados a
experimentar diferentes maneiras de dominar seus colegas, mas, sempre com o objetivo de
desequilibrá-lo. Conversas também foram feitas em relação ao toque, buscando um contato
da maneira mais respeitosa possível.
O desenvolvimento dos jogos de regras deu-se através do arremesso, uma habilidade
importante para a participação em inúmeras atividades, ao longo do ciclo escolar. Assim,
algumas queimadas foram abordadas, como: nunca três, queima-salva, além da experiência
com diversos tipos de objetos para realizar as manipulações.
A rotina e a organização do grupo também foram discutidas com os alunos,
principalmente, por eles terem as últimas aulas do dia; a sala notou que a desorganização ou
a demora prejudicavam o pleno aproveitamento do tempo de nossos encontros. Eles
constataram, de forma concreta, que um grupo organizado pode participar da prática de
forma mais proveitosa.
De maneira geral, o grupo amadureceu muito em relação aos encontros do ano anterior
mostrando-se, principalmente, mais concentrado, participativo e respeitoso entre pares. A
temática da luta ainda deve ser abordada em encontros futuros. A sala também mostrou, nos
jogos que traziam competição, boa evolução no padrão de arremessos.
Sobre o projeto anual da Escola, a temática “Produzindo e compartilhando
conhecimento: bibliotecas e seus lugares” permeia todas as áreas de ensino. Nos próximos
trimestres, as crianças trabalharão, em Educação Física, com a leitura compartilhada de
acontecimentos olímpicos.
Quarto Ano
O trabalho de Educação Física neste período início de 2020, organizou-se em torno de
alguns eixos importantes: os jogos coletivos, as Olimpíadas e os jogos de rebater. A primeira
modalidade iniciada foi o rugby, para isso, os alunos foram convidados a iniciar um contato
com a bola, que possui suas peculiaridades, pois, até mesmo, correr com ela torna-se um
grande desafio. Sem contar que é um esporte que preza pelo respeito durante as partidas,
explicitamente requerido da parte dos participantes.
Dos jogos coletivos, dou destaque ao tapembol, modalidade que causou estranheza no
início, mas, após sua repetição, fluiu de maneira prazerosa. Essa prática requer muito controle
de bola (manipulação), capacidade que será requerida ao longo do ciclo escolar. Vale
ressaltar, que o tapembol é uma modalidade brasileira, surgida a partir de uma aula de
Educação Física.
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Em relação às atividades de rebater, dou destaque ao taco, jogo que seguiremos
explorando por tempo mais longo, pois, apesar de muito popular, possui certa
complexidade. Devido a isso, treinamos sem dar nome ao jogo, encarando-o apenas como:
rebater com bolinhas de tênis, em pares. O ato de rebater não é muito comum em jogos
brasileiros, abrindo, assim, um leque de movimentos e possibilidades bastante amplo para
nossos estudantes.
De maneira geral, o quarto ano continuou sendo uma sala extremamente competente,
que sabe trabalhar bem, tanto individualmente, quanto em equipe, mas, os jogos, às vezes,
carregam sentimentos variados, angústias, alegrias, injustiças e vontades. Sempre que preciso,
conversamos sobre eles, tanto para esclarecer algum conflito surgido, quanto com o intuito
de que todos avancem rumo ao entendimento e maior controle emocional.
O principal ganho da turma para este ano foi conseguir, de forma mais fácil e rápida,
escutar os combinados e iniciar os jogos; mesmo sendo uma sala curiosa, o ouvir tornou-se
mais claro e limpo. A abertura para as práticas corporais ainda é algo marcante, deixando os
encontros ricos em suas possibilidades.
Sobre o projeto anual da Escola, a temática “Produzindo e compartilhando
conhecimento: bibliotecas e seus lugares” permeia todas as áreas de ensino. Nos próximos
trimestres, as crianças trabalharão, em Educação Física, com os desdobramentos das atividades
físicas através de lugares, pensando possibilidades e desafios favorecidos pela prática.
Quinto Ano
O trabalho de Educação Física neste período inicial, teve como eixo central, as
Olímpiadas. Para isso, trabalhamos com algumas modalidades do evento: rugby, handebol e
o futebol. Na nossa prática pedagógica, esse é o primeiro momento em que as modalidades
ganham maior espaço em relação aos jogos e brincadeiras. Além do desafio corporal que a
própria prática propõe, os sentimentos também são amplificados, sendo uma das magias do
esporte.
O entendimento de todas as regras técnicas e táticas não foi o grande objetivo do
momento, mas, sim, a experiência de experimentar algo novo, jogar de forma descontraída
e, aos poucos, ganhar um maior entendimento do jogo. Assim, abordamos os jogos na
tentativa de aprender algum arremesso, passe, lançamento e, depois, tentando jogar em sua
totalidade.
Como particularidade do ano, as comemorações evoluíram bastante, algo que foi
trabalhado nos encontros dos semestres anteriores, assim como as decisões coletivas.
Contudo, problemas em relação à forma de jogar entre meninos e meninas começaram a
aparecer. De certa forma, é algo normal para a idade, mas, que não pode ser tratado com
naturalidade. Assim, conversamos de maneira aberta com a sala para chegar a uma conduta
mais harmônica ao jogarem, levando a conversa por um caminho de estímulo, mais do que
de uma decisão de gênero. Se estou praticando mais frequentemente uma atividade ou uma
habilidade, provavelmente, terei um repertório de movimentos maior e é isso que trará
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influências, positivas ou não, para o jogo. Entretanto, ambos, meninos e meninas, possuem
as mesmas possibilidades; são, potencialmente, igualmente capazes.
Sobre o projeto anual da Escola, a temática “Produzindo e compartilhando
conhecimento: bibliotecas e seus lugares” permeia todas as áreas de ensino. Nos próximos
trimestres, os alunos trabalharão, em Educação Física, com biografias inspiradoras
relacionadas ao mundo esportivo.
Sexto Ano
O trabalho de Educação Física teve como eixo central as Olímpiadas, considerando a
relevância mundial dessa competição. Passamos por algumas modalidades que fazem parte
do programa olímpico, como o voleibol e as lutas. Mais do que um aprofundamento em
cada modalidade, o intuito foi realizar um “quebra-gelo” ante o desconhecido, além de
aumentar o repertório dos alunos, visto que existem, atualmente, 33 modalidades na
competição.
Cada uma delas carregam consigo especificidades diferentes, foi interessante observar os
desdobramentos delas nos alunos, desde diferentes tipos de comprometimento, tentativas e
desafios motores de um toque ou uma manchete, o toque no corpo de um colega, os
posicionamentos, até ao entendimento da história de uma modalidade e as falas ao final dos
encontros.
Em relação ao aspecto motor, a turma vem mostrando mais tolerância com o “outro”.
Deve-se ao fato de os alunos iniciarem o aprendizado de uma modalidade pouco praticada,
pois, isso posto, todos começam em um nível de igualdade em relação a experiências prévias.
A forma de lidar com as emoções que o jogo carrega também veio caminhando, no sentido
de um jogo mais harmônico.
As brincadeiras e os jogos coletivos também tiveram espaço em nossos encontros,
principalmente, em dias chuvosos. Sobretudo, jogos que tinham um caráter cooperativo, em
uma idade em que, às vezes, as decisões nas atividades são tomadas de forma individual.
Ressalto que a classe foi compreensiva nesses dias chuvosos (não foram poucos...),
comprando com afinco as atividades propostas.
Sobre o projeto anual da Escola, a temática “Produzindo e compartilhando
conhecimento: bibliotecas e seus lugares” permeia todas as áreas de ensino. Nos próximos
trimestres, os alunos trabalharão, em Educação Física, com biografias inspiradoras
relacionadas ao mundo esportivo.
Sétimo Ano
O trabalho de Educação Física teve como eixo central as Olímpiadas, considerando a
relevância mundial dessa competição. Passamos por algumas modalidades que fazem parte
do programa olímpico, como: skate, badminton e basquete. Mais do que um
aprofundamento em cada modalidade, o intuito foi realizar um “quebra-gelo” frente ao
desconhecido, além de aumentar o repertório dos alunos, visto que existem, atualmente, 33
modalidades na competição.
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Outra parte do trabalho está relacionada à temática da convivência. A dinâmica de aula
do grupo vem evoluindo de maneira exponencial, principalmente, no trato dos colegas em
grupo, mas, ainda existe espaço para evolução. Como tarefas de trabalho, os alunos fizeram
atividades em duplas, como correr vendados, tendo o colega como guia, andar de skate com
um auxílio, além de dinâmicas de confiança, como soltar o peso do corpo para um dos
colegas segurá-lo. Conversas ao final dos encontros, sobre posturas e maneiras de jogar,
demandaram um tempo de nossas aulas, o que foi importante e vem, cada vez mais,
tornando-se um espaço de fala segura.
Em relação ao aspecto motor e seus desafios, a sala, de maneira geral, mostrou boa
desenvoltura. Conforme avançam, experimentam, praticam a nova modalidade, gestos,
movimentos, estratégias vão se tornando cada vez mais naturais.
Assim, finalizamos o curto período inicial satisfeitos com o crescimento desta turma nos
encontros de Educação Física. Como todo grupo, seus componentes apresentam
particularidades, mas, cada vez mais, tornam-se mais tolerantes, mesmo quando algo fora da
curva acontece, mostrando uma capacidade progressiva e crescente de análise da própria
conduta (atitudes, reações, respostas), sendo um ótimo caminho para o desenvolvimento
emocional, principalmente, durante os jogos, onde alguns sentimentos acabam sendo
aflorados.
Sobre o projeto anual da Escola, a temática “Produzindo e compartilhando
conhecimento: bibliotecas e seus lugares” permeia todas as áreas de ensino. Nos próximos
trimestres, os alunos trabalharão, em Educação Física, os questionamentos sobre os lugares
do esporte na sociedade.
Oitavo e Nono Anos

“O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem. O mais
exatamente, sem falar de instrumento, o primeiro e mais natural objeto técnico, e ao
mesmo tempo meio técnico do homem é seu corpo”.
(Mauss M./1950)

O trabalho de Educação Física teve como eixo central as Olímpiadas, considerando a
relevância mundial dessa competição. A primeira modalidade abordada com essas turmas foi
o badminton. Mais do que um aprofundamento na modalidade, o intuito foi realizar um
“quebra-gelo” frente ao desconhecido, além de aumentar o repertório dos alunos, visto que
existem, atualmente, 33 modalidades na competição.
Entretanto, para a faixa etária, a prática ganha novos contornos, destacadamente, passa
a ser entendida como forma de expressão de relações políticas e sociais. Deste modo, um
evento da magnitude das Olímpiadas carrega consigo muitas histórias, interesses e valores;
por isso, pensar os desdobramentos sociais, econômicos e éticos desse evento, torna-se
fundamental. Assim, perguntas foram lançadas para os alunos, tais como: O esporte pode ser
uma ferramenta de dominação? Qual o interesse de ter uma Olímpiada nos países-sedes?
Qual sua primeira lembrança com relação a uma atividade física? Todo esse trabalho tem o
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intuito de favorecer a construção de um pensamento crítico da parte dos alunos, por isso,
entender a sua própria relação com as atividades entra em pauta.
A junção das turmas também veio para somar em nossos encontros; praticar atividades
com pessoas diferentes faz com que os alunos saiam da sua zona de conforto. Em relação ao
aspecto motor, a turma mostrou-se competente.
Sobre o projeto anual da Escola, a temática “Produzindo e compartilhando
conhecimento: bibliotecas e seus lugares” permeia todas as áreas de ensino. No primeiro
trimestre, o tema apareceu no auxílio à organização dos materiais de nosso acervo, como
uma possível forma de catalogá-los. Nos próximos trimestres, esses estudantes trabalharão,
em Educação Física, com a problematização dos impactos de grandes eventos em relação aos
lugares, além de conhecer biografias inspiradoras do mundo esportivo.
Matheus
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