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Catástrofe – do grego katastrophê – transtorno, ruína, desastre. 

Acontecimento desastroso de grandes proporções, geralmente, 

relacionado a fenômenos naturais. 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Editora Objetiva 

 

Boris Cyrulnik é um neuropsiquiatra francês que, tomando emprestado da 

Física o termo “resiliência”, passou a utilizá-lo para referir-se ao comportamento 

humano daquele que resiste. 

Foi ele, também, que chamou o que vem acontecendo, nos últimos dois 

anos, de “catástrofe”.  

Cyrulnik avalia que vamos repensar nossa maneira de viver juntos. Afirma 

que depois das guerras e epidemias houve revoluções culturais. 

Selecionei, para este texto introdutório aos Relatórios de Trabalho do 

Segundo Semestre de 2021, alguns trechos da entrevista desse cientista e 

pensador ao jornal “El País”. Leiam-nos abaixo: 

P. O que exatamente é o ambiente? 

R. Existem três ambientes. O primeiro é o ambiente imediato do bebê: o líquido 

amniótico, a química. O segundo é o afetivo: a mãe, o pai, a família, a vizinhança, a escola. 

E o terceiro é o  ambiente verbal: os relatos, os mitos. E esse ambiente também participa 

da escultura do cérebro. 

P. Um ambiente demasiado confortável não pode ser causa de infelicidade? 

Precisamos de um pouco de infelicidade? 

R. Não precisamos da infelicidade: precisamos derrotar a infelicidade para ter 

autoestima. Crianças superprotegidas são infelizes, vivem afogadas. São hostis aos pais e 

buscam aventuras - pode ser em uma ONG ou no jihadismo - para derrotar a infelicidade e 

amarem a si mesmas. Existe uma felicidade na regressão. Você e eu o fazemos: de vez em 

quando estou farto de tudo, fico de pijama e assisto à rede de televisão TF1. E é bom fazer 

isso. É necessário um ritmo de regressão e exploração, regressão e exploração, os dois. Um 

bebê só tem a coragem e o prazer de explorar se já tiver se sentido seguro antes. Se não, não 

explora. Se houver apenas regressão, morremos de tédio, tornamo-nos suicidas, a vida não 

tem sentido. Se houver apenas infelicidade, é extenuante. 

 Além de Cyrulnik, o filósofo Byung-Chul Han, alemão de origem 

coreana, tem analisado nossa sociedade atual, a qual chama de “Sociedade do 

Cansaço”. Vejamos o que ele diz, a respeito de algumas caracteríscas da 

mesma:  
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P. Precisamos de mais silêncio? Ficar mais dispostos a escutar o outro? 

R. Precisamos que a informação se cale. Caso contrário, explorará nosso cérebro. Hoje 

entendemos o mundo através das informações. Assim a vivência presencial se perde. Nós nos 

desconectamos do mundo de modo crescente. Vamos perdendo o mundo. O mundo é mais 

do que a informação. A tela é uma representação pobre do mundo. Giramos em círculo ao 

redor de nós mesmos. O smartphone contribui decisivamente a essa percepção pobre de 

mundo. Um sintoma fundamental da depressão é a ausência de mundo. 

P. A depressão é um dos mais alarmantes problemas de saúde contemporâneos. Como 

essa ausência do mundo opera? 

R. Na depressão perdemos a relação com o mundo, com o outro. E nos afundamos 

em um ego difuso. Penso que a digitalização, e com ela o smartphone, nos transformam em 

depressivos. Há histórias de dentistas que contam que seus pacientes se aferram aos seus 

telefones quando o tratamento é doloroso. Por que o fazem? Graças ao celular sou consciente 

de mim mesmo. O celular me ajuda a ter a certeza de que vivo, de que existo. Dessa forma 

nos aferramos ao celular em situações críticas, como o tratamento dental. Eu lembro que 

quando era criança apertava a mão de minha mãe no dentista. Hoje a mãe não dá a mão à 

criança, e sim o celular para que se agarre a ele. A sustentação não vem dos outros, e sim de 

si mesmo. Isso nos adoece. Temos que recuperar o outro. 

Encerrando a abordagem de pensadores europeus sobre o mundo 

contemporâneo, trago para vocês dois trechos da obra que Yuval Harari definiu 

como “o livro que está me fazendo enxergar a humanidade sob uma nova 

perspectiva”, “Humanidade – uma história otimista do homem”, do holandês 

Rutger Bregman. O capítulo se chama “Homo ludens”:  

...Tente imaginar uma escola sem sala de aulas, sem notas... Seu nome? Ágora. 

Tudo começou em 2014, quando uma escola resolveu derrubar as paredes que 

dividiam ambientes. Alunos de todas as séries foram postos em um mesmo lugar (“Porque o 

mundo real é assim”). 

Foi uma grata surpresa saber dessa xará, fundada na Holanda. Tivemos 

conhecimento dela através de uma futura mãe da escola. É um sopro de 

otimismo diante dos cenários mais sombrios ressaltados pelos dois primeiros 

pensadores. 

Estendi esse início de introdução com essas reflexões para contextualizar 

melhor os desafios todos que representaram a volta às aulas presenciais. A 

dificuldade de ouvir, a necessidade de falar (muito!), o desânimo para transpor 

obstáculos, a resistência em seguir as orientações e em cumprir combinados, 

enfim, a oposição a tirar o pijama com que encararam a maior parte da 

pandemia, para vestir o uniforme e ser mais um aluno entre vários, ou seja, 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020/04/21/eps/1587466797_885038.html
https://brasil.elpais.com/noticias/depresion/
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exercitar o cérebro e os músculos que estavam acomodados ao conforto e aos 

privilégios do lar, retomar o compromisso com o outro, ceder à opinião do 

grupo, encarar embates e responsabilidades há tempo esquecidos, não são meras 

propostas escolares. São, sim, a necessidade de voltar à vida plena, onde chuvas 

e trovoadas podem ocorrer, mas, superá-las nos torna mais fortes, mais 

resilientes, mais íntegros no exercício completo do encontro humano. 

Para ilustrar de maneira concreta minhas palavras, sugiro que vocês leiam 

o conjunto todo de relatos dos professores que, em busca de orientar e auxiliar 

nossos alunos, encontraram caminhos variados para essa reintegração à vida 

plena a que me referi. 

A energia (mas, não somente ela), como eixo principal do segundo 

semestre, recheou os conteúdos das atividades aqui narradas. 

Os depoimentos dos professores que ora lhes enviamos deixa 

absolutamente claro que os grupos que mais se ressentiram diante do 

afastamento da escola, provocado pela pandemia, foram os de alunos das 

primeiras séries – em especial, do segundo ao quinto anos, o que confirma que 

a disciplina intelectual já conquistada pelos alunos mais velhos, aliada aos anos 

de convívio escolar já experimentado são fatores importantes no 

desenvolvimento da resiliência, ou capacidade de resistir, mencionada no início 

da apresentação destes relatórios. Vamos a eles! 

Abraço, 

Terê 
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Relatório do Trabalho do Primeiro Ano 

 

“Plantas são trilha e morada de outros seres. Humanos colhem e pássaros bagunçam os frutos. 

Abelhas fazem festa nas flores. Galhos se comunicam com o vento, raízes com as hifas, sementes 

pegam carona nos fluxos e asas. Vegetar é crescer em contiguidade com o mundo, coabitar lugares, 

aderir e fazer espaços, engajar-se com aquilo que nos circunda – ou, antes, nos atravessa. Criar raízes 

e lançar sementes. [...] Brotar na terra, crescer, florescer, frutificar e apodrecer, voltar para a terra. 

Transformação é o nome do jogo. Vegetar é uma estratégia.” 

Vozes vegetais – diversidade, resistências e histórias da floresta, Joana Cabra de Oliveira e 

outros, Ubu Editora, 2020. 

 

O ano foi, sem dúvida, desafiador. De alguma forma, parando para pensar este 

relatório, fica-me a sensação de um ano vivido em um semestre... A Escola é plena quando 

estamos todos juntos, dividindo este espaço, aprendendo e ensinando uns aos outros, no 

devir cotidiano de pequenas e grandes conversas, no contínuo ato de descobrir juntos. 

Acredito que, a despeito desse tempo um tanto incerto e um tanto louco, imposto a todos 

pela pandemia, trilhamos um bonito caminho. As crianças do primeiro ano foram um sopro 

de otimismo esperançoso (como nos ensinou o mestre Ariano Suassuna), mostrando, dia a 

dia, que é possível imaginar novos mundos, é possível construir um novo jeito de viver. Não 

tenho dúvida que a (re)conexão com a Natureza foi parte imprescindível dessa construção. 

Como comentou um de vocês, pais, em nossa última reunião, de alguma forma, estar nesta 

Escola, juntos, indicava que poderíamos ficar bem. E, sinto, ficamos! Demos alguns passos na 

direção do Bem-Viver, conforme pensado por Alberto Acosta: “... que os bons viveres – assim 

mesmo, no plural – se tornem realidade nesta caminhada rumo ao pluriverso: um mundo 

onde caibam todos os mundos, onde todos os seres (humanos e não humanos) possamos 

desfrutar de uma vida digna.” 

Viver junto... 

Penso que uma boa palavra para definir a caminhada da turma do primeiro ano neste 

segundo semestre seja expansão. No convívio entre pares e com as demais pessoas da 

comunidade escolar, bem como nos estudos e projetos empreendidos, as crianças 

vivenciaram um alargamento e um enriquecimento de sua experiência como alunos da Ágora, 

parceiros de aventuras e descobertas e aprendizes em formação. Sem dúvida, a retomada 

integral da presença na Escola permitiu uma intensidade e uma continuidade nas dinâmicas, 

que ainda não havíamos podido viver nos primeiros meses do ano. Os dias longos, com suas 

várias horas livres; o contato com alunos de todas as séries; a participação em eventos 

coletivos; uma rotina diária de imersões no espaço e sua natureza exuberante, nas histórias, 

no universo dos números e das letras, sempre mediadas por trocas, muitas trocas, possibilitou 

a abertura para uma forma particular e insubstituível de aprender. 

Os últimos meses foram marcados por um estreitamento dos laços de amizade entre as 

crianças. Contavam-me animados dos encontros fora da Escola e, aqui, as ajudas, os 

conselhos, os pedidos para o trabalho em duplas e trios vieram claramente se intensificando. 

A partir de nossa prática das rodas de conversa, as quais eles próprios passaram a solicitar, 

pudemos tratar de conflitos, de sentimentos incômodos e buscar o entendimento. Noto que, 

cada vez mais, esses meninos e meninas conseguem dizer o que sentem, aquilo com o que 
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não concordam, ouvindo-se, pensando sobre, desculpando-se quando entendem que devem. 

Outro dia, algumas meninas contaram-me que duas delas haviam se desentendido, então, as 

demais conversaram com uma e outra separadamente, compreenderam o que havia se 

passado e, na sequência, reuniram-se todas para buscar um entendimento – foi um relato 

lindo de se ouvir... Se a crítica e o questionamento quanto a atitudes caracterizam essa turma 

(algo que fazem de maneira cada vez mais cuidadosa), é verificável, também, uma marca 

facilitadora do grupo: a abertura para relevar e se re-posicionar, valorizando as boas relações. 

As crianças cresceram, consolidaram laços afetivos e seu lugar nesta comunidade de 

aprendizagem, vivenciaram as dores e as delícias da vida coletiva, encerrando esse tempo 

inaugural de forma alegre, afetuosa e repleta de conquistas. 

Neste relatório, pretendo compartilhar com vocês alguns recortes dessa bonita e 

produtiva caminhada desses meninos e meninas do primeiro ano. 

Os caminhos do brincar... 

A ampliação do tempo de horário livre abriu espaço para o enriquecimento das 

brincadeiras e do convívio. A presença de divertimentos envolvendo um maior número de 

crianças e, mesmo, toda a turma, veio aumentando progressivamente. Foram pega-pegas, 

clubinhos, cuidados com as galinhas, lojas, muitas lojas! Em relação a estas últimas, observei 

um caminho interessante: inicialmente, elas eram de alguma forma efêmeras, durando um ou 

poucos dias e, muitas vezes, coordenadas por colegas do segundo ano; aos poucos, o 

primeiro ano foi assumindo a liderança na proposição de novos empreendimentos e, em 

geral, essas lojas vendiam o produto de suas coletas no chão da Escola – flores e folhas caídas 

de árvores e plantas, pedrinhas, gravetos. Paulatinamente, as crianças passaram a atuar como 

criadores de novos produtos: pulseiras e colares de miçangas, potes de argila, mini vasos de 

barro com flores ou pequenos buquês, vassourinhas de feno, faquinhas, desenhos e livrinhos 

passaram a ser cuidadosamente manufaturados para, então, serem vendidos. Esse inaudito 

processo de produção foi exigindo dos participantes novos modos de organizar suas lojas, de 

forma que a divisão de tarefas, o estabelecimento de etapas e tempos de trabalho, bem como 

os salários/distribuição de lucros começaram a fazer parte de seus dias e, claro, de suas 

preocupações. Os produtos sofisticaram-se, as relações de trabalho e os ganhos, também. 

Evidentemente, esses processos mais complexos geraram conflitos, todos bem interessantes: 

como definir quem manda, quem organiza? É bom que haja um líder ou é melhor que todos 

possam tomar decisões? Como agir se alguém não cumpre o combinado ou não está satisfeito 

com algo? Pode haver brincadeiras das quais nem todos possam participar? Essas questões 

chegavam a mim em forma de pedido de ajuda e permitiram conversas em torno do 

justo/injusto, da importância da negociação, da escuta e do acordo; as crianças aprimorando 

sua comunicação, enquanto expressavam, e ouviam, sentimentos, pensamentos, posições 

próximos ou diferentes de seus próprios jeitos de sentir, pensar e agir. Acompanhei atuações 

bem bonitas: um quarteto decidiu que, até que todos possuíssem a mesma quantidade de 

uma dada e rara moeda, toda entrada no caixa seria daquelas pessoas que tinham menos 

desse tal exemplar; se alguém não dispunha de moedas, mas queria muito comprar algo, 

podia fazê-lo – ou levava de graça ou recebia, dos próprios donos da loja, alguma moeda 

para a aquisição do objeto desejado! De outro lado, esse mesmo grupo acabou se havendo 

com um problema que foi longamente tratado em classe: devemos ficar comparando os “mais 

ricos” e os “mais pobres”, exaltando os primeiros? Piaget afirmava que a criança explica o 
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homem... As brincadeiras do primeiro mostram isso e, mais: a criança engendra o novo e, 

acredito, um homem melhor, também... 

Interessante registrar que, conforme mais apropriados de alguns saberes, a escrita e os 

números foram integrados a esses divertimentos: para fazer propagandas, para informar 

produtos e preços, para controlar e distribuir os ganhos. 

Ao lado dessas criações, as horas livres constituíram espaços para estar com os pintinhos 

(hoje, verdadeiras galinhas). Recebemos dezessete pintainhas, as quais foram recepcionadas 

com grande alegria. Cada criança escolheu uma para “adotar”, dando a ela um nome e 

enchendo-a de mimos... Fizeram para elas roupinhas de folhas, pequenos ninhos e cabanas, 

ofereceram-lhes alimentos variados, levaram-nas para conhecer diversos cantos da Escola e, 

mais que tudo, dedicaram a elas um afeto todo especial. Crianças de outras turmas também 

queriam adotar as bichinhas, o que exigiu do primeiro ano um esforço de compartilhamento; 

fomos conversando a respeito e chegamos a um acordo: dividir as horas livres da semana, 

reservando alguns horários para que os demais pudessem cuidar e brincar com as galinhas. 

Elas cresceram, foram pesadas, a Fofinha começou a botar (infelizmente, essa primeira leva 

não vingou, como se diz...). Algumas adquiriram uma doença que o próprio primeiro ano 

logo identificou. Interessante como a experiência da pandemia mostrou estar incorporada 

nas crianças: rapidamente, pensaram em isolar as duas adoecidas, examinaram as demais e 

lidaram bem com o período de “quarentena”, quando não puderam brincar com as galinhas. 

Além dos cuidados diretos com as aves, também dedicamos algumas aulas à finalização do 

galinheiro: montagem do jardim, limpeza, um caminho para a água adequado à irrigação. 

Tudo envolto nesse lugar tão sério e importante que é o do brincar. Atualmente, observo 

certo arrefecimento da vida com as galinhas, mas, há crianças que as visitam todos os dias, 

levam-nas para perto de nossa sala e andam tentando pastorá-las... Gente é, mesmo, um 

bicho interessante! Mais recentemente, colhemos novos ovos e o primeiro ano ajudou a Laura 

a preparar um delicioso bolo de laranja com eles! 

A ampliação da experiência de convívio com alunos mais velhos veio alargando o 

entendimento dos pequenos do primeiro ano sob muitos aspectos, integrando-os ainda mais 

à comunidade da Escola: participar e ler as edições do jornal do quinto ano (o Flornal), ouvir 

histórias lidas por essa mesma turma, conhecer produções do segundo, do sétimo e o sexto 

ano, além da riquíssima feira de trocas, dos encontros com os grupos de nono ano e dos 

vários episódios de hora livre (incluindo-se, aqui, os conflitos) permitiu aos pequenos ir 

conhecendo mais colegas, aprendendo sobre formas de construir e de compartilhar saberes. 

Ademais, pudemos tratar em nossas aulas sobre o estranhamento que determinadas atitudes 

causavam em nossa turma, num desafiador exercício de entender que nem tudo é sempre 

justo, que pessoas falham, fazem bobagens, mas que é preciso acreditar que, pouco a pouco, 

conversando, estabelecendo limites, todos vamos aprendendo. Para esse grupo, que tende a 

ser muito correto, tem sido importante desenvolver uma posição mais flexível, compreensível 

e tolerante. 

Os caminhos do projeto anual... 

Articulando o eixo de estudo da natureza e o projeto anual, “Um olhar para a 

sustentabilidade; restaurando as relações homem-natureza, sociedade-planeta”...”, neste 

semestre, direcionamos nossa atenção para a mata da Escola, sementes e árvores, sobretudo. 

Agosto trouxe uma profusão de sementes espalhando-se pela terreno, os ventos típicos desse 
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mês movimentaram painas e várias outras de tipo “voador”, o que não passou despercebido 

pelas crianças, que começaram a coletá-las e trazê-las para nossas aulas para que as 

estudássemos. Assim, demos início a uma pequena, mas, variada coleção de sementes. 

Conhecemos tipos diferentes de “guardadores” de sementes, investigando os modos como se 

soltam das árvores e plantas, bem como a forma como se dispersam pelo ambiente. Aves, 

mamíferos, insetos, a chuva, o vento foram entendidos pelas crianças como responsáveis por 

esse trabalho de garantir o nascimento de novas plantas – são reflorestadores, como elas 

disseram. Pudemos, dessas observações, explorar a ideia de circularidade/intercambialidade 

na natureza, as trocas que animais e plantas fazem entre si como meio de renovação e 

manutenção das espécies. Parte das sementes pôde ser identificada in loco, facilmente; outras, 

trazidas pelos alunos de fora da Escola ou encontradas distantes da árvore-mãe, levou-nos à 

consulta de alguns guias de identificação de árvores do Brasil. Os alunos ficaram 

impressionados com a diversidade delas! 

A chegada da primavera nos permitiu acompanhar o desenvolvimento de flores e frutos, 

também: a pitangueira, o pé de romã, os manacás, a roseira e os buritis floresceram e, no 

decorrer das semanas, os frutos começaram a aparecer, de modo que os pequenos naturalistas 

do primeiro ano, com seus olhos de ver aguçados pelos estudos que vinham fazendo, 

puderam conhecer mais de perto os processos dessa contínua explosão de vida. Comparamos 

as formas, as cores, a composição dessas flores e toda sua diversidade, e as crianças 

aproximaram-se da diferenciação entre flor e inflorescência. Também tivemos muitas sessões 

de degustação das pitangas, tão logo esses frutos apareceram! 

A partir das flores, frutos e sementes, nos dedicamos à pesquisa das árvores da Escola. 

Fizemos algumas expedições observando os diferentes tipos presentes em nossa mata, 

olhando para o alto para o chão, constatando sua diversidade, e escolhemos algumas espécies 

para investigar de modo mais atento: o pau-jacaré, a embaúba, a paineira, as palmeiras e a 

samambaiaçu foram selecionadas para essa etapa do estudo. Observar, descrever, desenhar 

em detalhes e aprender a partir de textos informativos constituíram o caminho que seguimos. 

Essas foram aulas muito prazerosas para as crianças, que se encantavam com as descobertas 

que faziam a partir de uma contemplação alongada e de uma observação atenta aos detalhes. 

Interessante como passaram a identificar essas espécies pelo terreno: “Agora, eu olho e vejo 

um monte de pau-jacaré!”, “Beta, a gente foi lá longe procurar uma samambaiaçu e aqui 

pertinho da fábrica de terra tem uma!”. Conforme íamos estudando esses exemplares, fui 

trazendo dados mais amplos do tipo de floresta que estávamos des-cobrindo: a Mata 

Atlântica; localizamos esse bioma no mapa do Brasil, associamos seu nome ao oceano e à 

proximidade com ele, falamos de desmatamento e espécies em extinção, suas causas e 

consequências para nosso planeta, mas, também, sobre medidas protetivas. Essas explorações 

ocorreram em meio à preocupação com o anúncio da construção ao lado da Escola; as 

crianças mostraram-se apreensivas e participaram da atividade com o nono ano a esse 

respeito com notável engajamento. Tenho procurado atualizá-las sobre as ações da Escola e 

da comunidade de pais, inclusive para acalmá-las, mostrando, igualmente, que cada vez que 

uma criança aprende sobre as árvores, sobre a importância das florestas, já estamos todos 

fazendo diferença, pois elas serão, seguramente, adultos mais responsáveis com a nossa casa 

maior. 
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Na direção da temática da proteção às florestas, adentramos o universo mítico dos seres 

que zelam por elas: curupira, boiuna, iara, mãe da mata foram apresentados às crianças 

através de uma personagem bem especial, Pilar, da coleção Diários de Pilar, de Flávia Lins e 

Silva, com as belíssimas ilustrações de Joana Penna. Cora trouxe o volume “Diário de Pilar 

na Amazônia”, dizendo que podíamos ler já que tinha “tudo a ver” com nossas aulas. Ela 

tinha razão! Essa obra nos conduziu ao espaço mágico da floresta amazônica, com suas águas, 

sua fauna e flora tão diversas e exuberantes, além, claro, da riqueza de suas lendas e mitos. 

A cada capítulo, aprendemos algo novo sobre esse lugar e as comparações com a mata 

atlântica têm sido uma constante. A questão das águas, o regime de chuvas e cheias dos rios 

amazônicos, despertou o interesse das crianças de forma especial. Numa das rodas de leitura, 

uma delas comentou: “É meio ao contrário, né? A mata daqui chama Atlântica e não tem 

água assim que alaga. A mata da Amazônia tem tanta água, ela que devia chamar Atlântica!”. 

Essa leitura foi, ademais, enriquecida com uma obra documental mais que especial enviada 

pelo Alexandre, pai da Marina e da Luisa – “Florestas do Rio Negro”; com ela, viajamos um 

tanto mais pelas trilhas amazônicas, descobrindo quão diversa e rica é essa floresta. 

Para este segundo semestre, toda a Escola voltou-se à temática da energia. No primeiro 

ano, esse recorte foi contemplado a partir da pergunta: como as plantas obtêm a energia de 

que precisam para viver? Investigamos o trabalho das raízes na captação de nutrientes e água 

e exploramos a comunicação que há entre as árvores a partir das raízes e do trabalho dos 

fungos; saber que as árvores trocam energia, avisos de perigo e outras “informações” entre si 

foi, para as crianças, surpreendente. Tratamos, ademais, da circulação e transformação da 

seiva, que percorrem raízes, caule, galhos, bem como do trabalho das folhas, que 

transformam a energia solar em açúcar, enviam água e oxigênio para a atmosfera. Nesse 

estudo, nos aproximamos também da temática do carbono (que as crianças começaram a 

chamar de “bônico”). Ainda que de modo aproximativo, os alunos e alunas passaram a 

compreender outras importâncias da preservação das florestas: elas favorecem a formação 

de chuvas, ajudam no controle do clima/das temperaturas, retiram do ar gases que não são 

bons e mandam para ele algo essencial para a vida animal, o oxigênio. A ideia de uma “vida 

secreta” das árvores foi bastante forte para essa turma, como uma das alunas comentou: 

“Parece que as árvores não estão fazendo nada, mas, elas estão, hein?!” 

No momento, seguimos documentando algumas árvores da Mata Atlântica presentes 

em nossa escola e, inspirados por parte das discussões e acordos da COP 26 (que fui trazendo 

em doses pontuais para a turma), estamos nos aproximando da relação entre proteção dos 

territórios indígenas e proteção das florestas a partir da pergunta: por que proteger as terras 

dos povos indígenas é o mesmo que proteger as florestas? Ainda, dentro em breve, teremos 

um encontro especial com os pais Camila e Alexandre, especialistas em plantas, que nos 

ajudarão a responder a algumas perguntas sobre esse bioma. 

Avalio que esses caminhos de investigação foram bastante potentes, com doses 

equilibradas de encantamento e importantes descobertas sobre as relações entre os vários 

entes da natureza. Os pequenos do primeiro ano estão sabidos e sensíveis à causa das 

florestas! 

Os caminhos das histórias, da escrita, das letras... 

Além das leituras relacionadas aos estudos, a literatura marcou presença diária em nossas 

aulas. No início do semestre, pudemos conhecer boa parte das obras infantis de Clarice 
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Lispector, que surgiu entre nós a partir da leitura de “A vida íntima de Laura” e de uma 

biografia direcionada ao público infantil, trazida pelo Lucas. Foram dias deliciosos esses em 

que mergulhamos nessa escrita singular que é a da Clarice, ela é a narradora e vai conversando 

com os pequenos leitores, trazendo-os para dentro das histórias, convidando-os a pensar, a 

narrar suas próprias experiências. E, como falaram esses meus alunos a partir da Clarice... 

Difícil era conseguir terminar as leituras! Ouvindo e falando, viajaram por mundos mágicos e 

ampliaram bastante seu repertório de palavras e expressões. Essa é uma turma que, apesar de 

comunicar-se muitíssimo bem, mostrou desconhecimento de muitas palavras ao lado de uma 

mais que positiva necessidade de entendê-las bem. Comumente, a leitura é interrompida para 

esclarecimentos desse tipo, o que é muito bom, pois revela interesse por aprender, além de 

uma escuta atenta. Eu diria, ademais, que Clarice colaborou para algo que abordei na 

temática do convívio, no início deste relatório, que é aprender sobre gente, seus sentimentos, 

falhas e acertos. 

Outras muitas histórias participaram de nossas rodas – contos para pensar, sonhar, rir, 

emocionar, presentes em livros do nosso acervo e de muitos outros trazidos pelos próprios 

alunos. Ao longo do semestre, foram ficando cada vez mais hábeis em antecipar 

acontecimentos e desfechos, identificar rimas e sonoridades especiais. Terminam o primeiro 

ano com um repertório bastante vasto e, mais importante, ainda mais amigos dos livros e das 

histórias. 

Esse repertório veio animando, também, a vontade de ler e escrever. Demos início a 

algumas atividades voltadas a essas habilidades: observar as palavras escritas, compará-las e 

aprender que representam as palavras faladas. Os alunos foram convidados a escrever, 

individualmente e em duplas, vocábulos relacionados ao nosso cotidiano de estudos: nomes 

de colegas, de árvores, sementes, dos pintinhos, de alguns outros animais. Essas escritas 

espontâneas expressam o grau de compreensão do sistema alfabético que, no momento, é 

diferente para cada um na turma. Temos os alfabetizados, aqueles que usam apenas uma letra 

para cada som, um terceiro grupo que já começa a entender que apenas uma letra é pouco. 

A questão que se coloca para estes é: que outra letra devo usar? Aqui, o conhecimento do 

alfabeto é um bom aliado; então, temos realizado algumas propostas em que aumentar a 

intimidade com essa lista de letras, associando grafia-fonema é o principal objetivo. Como os 

escritos espontâneos são distintos, a confrontação entre essas produções e destas com a escrita 

convencional mostra-se potente. As crianças recorrem a essa última para obter informações: 

pedem, por exemplo, que eu escreva uma palavra que tenha a sílaba que buscam, consultam 

as palavras da rotina, a lista de nomes da turma, os livros de nosso acervo. Assim, vão 

avançando em suas hipóteses e apresentando escritos que chamamos silábico-alfabéticos, ou 

seja, que mesclam partes “corretas” e partes com faltas ou trocas de letras. Importante 

registrar que a consolidação do domínio do sistema de escrita é, em nossa Escola, prevista 

para o segundo ano. No primeiro, interessa-nos esse movimento de busca, das primeiras 

descobertas em torno desse sistema e, sobretudo, o prazer de ver-se capaz de adentrar esse 

mundo novo, dos grandes, da cultura. As crianças estão se movimentando rumo a essa 

conquista de forma alegre, encantada e leve, como penso, deve ser. Uma lindeza! 
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Os caminhos dos números e da linguagem matemática... 

Os assuntos matemáticos estiveram entre os preferidos da turma! Gostam de aprender 

sobre os números, de solucionar os desafios e, também, de mostrar a forma como pensaram 

para chegar às respostas. Trabalham, nessas aulas, de forma muito concentrada, como bons 

estudantes que são! 

Neste período, ampliamos o campo numérico, operando com valores da ordem das 

dezenas, somando, subtraindo, distribuindo e multiplicando, além de seguirmos com a 

observação de regularidades em quadros numéricos e em listas de somas. A cada proposta, 

procuramos compartilhar as soluções, inclusive, analisando os eventuais e sempre proveitosos 

erros. Foi um caminho importante, já que eu percebia, entre vários alunos, certo 

constrangimento diante do erro. Assim, em determinadas atividades, em vez de falarmos dos 

acertos, tratamos dos equívocos que, sempre, revelam uma forma lógica de pensar, faltando 

ou uma compreensão mais atenta das informações do enunciado ou uma 

checagem/conferência dos passos seguidos. Nesse sentido, o registro das estratégias veio 
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ganhando maior relevância: quando organizado, ele possibilita refazer o percurso do 

pensamento e localizar em que momento houve um engano, facilitando a correção da rota. 

Destaco, desse modo de trabalhar, a relevância que ganha o coletivo, na medida em que uns 

vão aprendendo com os outros, com suas ideias, seus jeitos de resolver os problemas, seus 

erros e acertos. Há, na condução dessas aulas, o momento de interpretarmos, juntos, a 

situação, uma atuação individual ou em duplas e, então, uma finalização, feita coletivamente. 

E, é nesse momento final que o conhecimento vai se consolidando, sendo construído pelo 

conjunto da classe e, pouco a pouco, tornando-se recurso para todos quando diante dos 

desafios futuros. 

Vejamos alguns exemplos de situações e registros correspondentes, os quais vêm sendo 

satisfatoriamente usados pelas crianças: 

 

 

 

 

 

 

 

A diversidade de registros tem permitido, ademais, uma aproximação à linguagem 

matemática, ou seja, aquela apoiada nos números e nos sinais. Comparando as estratégias, 
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tenho convidado os alunos a reconhecerem semelhanças e diferenças entre o desenho e a 

anotação matemática. Entre os ganhos observados no grupo, destaco a apropriação de 

estratégias progressivamente mais eficientes, a ótima organização dos registros, bem como a 

capacidade de observar padrões e regularidades. Quando sentem alguma dificuldade, já 

sabem que podem recorrer aos materiais concretos, ao apoio dos dedos e à tabela numérica 

– aliás, vários alunos a utilizam como uma reta numérica: localizam um número e caminham 

para trás se estão subtraindo, para frente, se estão somando; fazem agrupamentos diversos, 

ao resolver multiplicações... Realizam essas ações com notável controle. 

Manejando os números para resolver os desafios, a turma vem, pouco a pouco, 

ampliando o conhecimento do sistema de numeração e das grandezas numéricas. Ainda não 

ganharam plena autonomia para grafar todo e qualquer número, mas, contam com recursos 

para descobrir como fazê-lo, sabem identificar o maior e o menor entre um dado conjunto. 

Principalmente, noto o quanto valorizam pensar nessa área do conhecimento, orgulhando-

se diante das próprias conquistas. 

Outras vertentes matemáticas foram exploradas nesses meses, também: as estimativas 

(sobretudo a partir de coleções de sementes – o grupo ganhou alguns punhados de olhos-de-

cabra de colegas do sétimo e do oitavo ano; Hélio trouxe outro conjunto de uma semente 

ainda não identificada para distribuir entre os amigos); ampliação e complementação de 

figuras simétricas a partir de malhas quadriculadas, apreciação e produção de padrões 

geométricos inspirados na arte indígena; noções de medidas, com a  pesagem dos pintinhos 

e comparações entre comprimentos (a partir do estudo das árvores e de algumas espécies 

animais). 

Avalio que este grupo encerra o primeiro ano tendo passeado ludicamente por essa área 

do conhecimento, aproximando-se de noções que são a base do pensamento matemático – 

os números, as operações, as medidas, os espaços e as formas, desenvolvendo de forma 

prazerosa sua curiosidade matemática, descobrindo que esses saberes humanos nos ajudam a 

ler, representar e agir no mundo. 

Encerrando... 

O primeiro ano finaliza essa etapa escolar já num novo lugar: recebendo os possíveis 

futuros alunos. Tem sido bem bonito observar como apresentam a Escola, seus espaços e 

aquilo que eles próprios realizaram, descobriram, a maneira como entendem a vida na Ágora. 

Nesses encontros, mostraram-se apropriados de uma cultura, com seus valores, regras e 

linguagem próprios. Foram, em todas as visitas, muito atentos, cuidadosos, 

responsabilizando-se por esse papel e pelos novos colegas com delicadeza e seriedade. 

Acredito que essa turma trilhou um bonito, fecundo e alegre caminho, deixando sua 

marca na história da Escola! 

Despeço-me, agradecendo a confiança e a parceria. Já sentindo saudades desses 

pequenos grandes alunos! 

Forte abraço, 

Beta 

   

Relatório do Trabalho de Artes 

Neste último trimestre, mantendo a coerência com a proposta inicial do projeto da 

Escola, continuamos trabalhando apoiados em reduzir, reutilizar e reciclar em Artes.  
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Entretanto, desta vez, com o foco em processos e procedimentos usando um material 

precioso: a argila. Propus esse caminho por acreditar que aprofundar-se nesse material 

artístico faz parte de nosso patrimônio cultural, exercendo profunda relação com nossos 

artistas e artesãos, conectando-nos, ademais, com o mundo atual. 

Para o primeiro ano, o recorte da arte foi mergulhar em procedimentos básicos e 

fundamentais, tais como sovar a argila, confeccionar placas, recortar imagens a partir de 

formas de metal, além de preparar barbotina (cola de argila), usando-a na colagem das peças, 

além de arquitetar engobes (tintas feitas a partir do barro) com óxidos coloridos. 

Posso dizer, sem sombra de dúvida, que o primeiro ano envolveu-se a contento nos 

projetos. A preparação de tintas exigiu muita paciência, precisando vencer diversas etapas, 

tais como: peneirar a argila seca, medir as quantidades de pigmento e base para obter a cor 

desejada, experimentar as cores, esperar as modelagens firmarem-se para pintar somente nas 

semanas seguintes, sempre sob muita expectativa. 

Durante esse processo, apesar de prazeroso, os alunos depararam com alguns limites e 

dificuldades que foram trabalhados, como, por exemplo: conquistar a coordenação 

adequada para sovar a massa, esmagar a argila com força suficiente espremendo-a entre 

réguas de madeira ao executar placas, dominar as rachaduras no processo de modelagem de 

potes e, por fim, aceitar os limites e naturais falhas das primeiras modelagens, que comprovam 

que ainda é preciso caminhar muito para dominar o barro e materializar os projetos 

imaginados. 

Por fim, avalio que os estudantes do primeiro ano estiveram sempre animados na aula 

de artes, encantaram-se com as propostas oferecidas e dedicaram-se às suas tarefas artísticas 

com esmero. Embora ainda precisem de meu auxílio em diversos momentos, como para 

ocupar as mesas coletivas, compartilhar os materiais e relacionar-se uns com os outros, 

mantiveram-se como um grupo de trabalho muito positivo, colaborativo e integrado. Para o 

próximo ano, avançaremos estrategicamente, usando as aulas curtas para desenvolver o 

desenho e as aulas longas para o desenvolvimento de projetos específicos em temporadas de 

trabalho - pintura, construção, modelagem.          

Cíntia 

 

Relatório do Trabalho de Música 

“… a educação musical como meio que tem a função de desenvolver a personalidade do 

jovem como um todo; de despertar e desenvolver faculdades indispensáveis ao profissional de 

qualquer área de atividade, como, por exemplo as faculdades de percepção, as faculdades de 

comunicação, as faculdades de concentração (autodisciplina), de trabalho em equipe, ou seja, a 

subordinação dos interesses pessoais aos do grupo, as faculdades de discernimento, análise e síntese, 

desembaraço e autoconfiança, a redução do medo e da inibição causados por preconceitos, o 

desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, do senso de responsabilidade, da sensibilidade de 

valores qualitativos e da memória, principalmente, o desenvolvimento do processo de 

conscientização do todo, base essencial do raciocínio e das reflexões…” H.-J. Koellreutter, 1998, pp. 

39-45 

 

O programa de música da Escola Ágora evolui de acordo com as fases do 

desenvolvimento das crianças, respeitando a aquisição da linguagem escrita, para a 
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introdução gradual da linguagem musical, como mencionado anteriormente no primeiro 

relatório de trabalho deste ano. Os primeiros anos trabalham com a linguagem corporal e 

rítmica, através de jogos e brincadeiras tradicionais da infância, aprimoramento do trabalho 

vocal, ampliação e conhecimento do repertório das músicas trabalhadas na Escola, apreciação 

musical para o desenvolvimento de uma escuta ativa, ouvindo de maneira inteligente, 

conectando-se e desenvolvendo a compreensão da linguagem musical. 

A turma do primeiro ano revelou maturidade nas atitudes em aula, disponibilidade para 

as atividades e atenção ao realizar as propostas. O grupo é bastante concentrado, mesmo 

quando aquela dança vira um pega-pega, ou, um estica e puxa na hora de escolher um colega, 

é possível retomar rapidamente a organização, sem perder a noção da atividade. 

Trabalhamos, também, a introdução à música clássica, conhecendo compositores como 

Mozart, Beethoven, Bach e Vivaldi, através de uma coleção de livros infantis sobre a vida de 

cada um deles. Refletimos sobre como a música de tantos séculos atrás chegou até nós e como 

ela pode ser tão apreciada por todos até os dias de hoje. A Flauta Mágica, de Mozart, Ária, 

A Rainha da Noite, Sinfonia nº. 5 e Sinfonia nº. 9, As Quatro Estações de Vivaldi, renderam 

desenhos e análises muito interessantes. Através do repertório explorado na Escola, os alunos 

puderam aprimorar as habilidades vocais e, realmente, atenderam aos critérios propostos, 

cantando com excelente volume vocal, afinação, articulação, tendo memorizado toda a letra 

da música Filhote do Filhote, de Jean Garfunkel. Agora, estamos incluindo outras turmas nos 

ensaios, e os desafios serão acompanhar e ouvir os colegas que estão tocando para encaixar 

ajustadamente as vozes na melodia. Essa é a primeira experiência do primeiro ano se 

apresentando para a Escola, e assim que possível, também para os pais!  Parabéns, primeiro 

ano!  

Luciana 

 

Relatório do Trabalho de Teatro 

EU E OS OUTROS - Este foi nosso principal eixo norteador para este segundo semestre, 

buscando fortalecer as habilidades de percepção e contenção dos alunos. Além disso, também 

concentramos esforços na construção de uma dinâmica de aula favorecedora do 

desenvolvimento individual e coletivo das crianças. 

Podemos resumir nossos quatro principais objetivos da seguinte forma:  

a) Desenvolver o olhar e a escuta, tornando-os mais sensíveis e atentos ao outro; 

b) Desenvolver o trabalho coletivo por meio do engajamento, além do respeito às 

regras e combinados das atividades; 

c) Criar um ambiente de trabalho descontraído e favorável à experimentação, sem 

perder o foco e a seriedade no trabalho; 

d) Apresentar os conceitos iniciais de criação de cenas, utilizando sensações, 

sentimentos, ações - buscando a interação com os colegas em cena. 

De maneira geral, nas aulas de Teatro, o primeiro ano enfrentou com relativa facilidade 

esses desafios. Atuaram, quase sempre, de maneira disposta, empolgados com as atividades 

(escolhendo, inclusive, suas favoritas…). Em alguns dias, foi possível observar uma dificuldade 

um pouco maior em conter o próprio corpo e a voz, bem como certa resistência em realizar 

uma ou outra proposta. No entanto, bastava uma orientação ou conversa para que 

apresentassem uma postura mais adequada e ativa. 
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A escolha do material a ser estudado nesta reta final mostrou-se muito acertada, pois, 

os alunos envolveram-se proveitosamente com a história. Trata-se da primeira cena de 

Hamlet, de William Shakespeare. É sempre bom se deixar guiar e inspirar por mentes geniais 

da humanidade… Fazendo as adaptações necessárias à faixa etária, foi possível aproximar-se 

bastante da obra do grande autor inglês, que trata de temas como medo e dúvida, podendo 

ser interpretada de maneira bem divertida. É o que estamos fazendo nesse último mês, 

buscando encontrar os personagens e situações propostas por Shakespeare, iniciando, assim, 

a jornada teatral desses alunos.  

É possível observar um enorme crescimento da turma ao longo do ano, especialmente 

no que diz respeito à organização do próprio corpo para a execução das tarefas. Atualmente, 

o primeiro ano responde muito rapidamente às orientações e tem se divertido bastante com 

o processo de experimentação, criando cenas envolventes e engraçadas. Avalio que os alunos 

do grupo aproveitaram as oportunidades para aprender a trabalhar e a conviver com O 

OUTRO. Estão de parabéns! 

Beto 

 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

“É preciso uma política de longo prazo, que fomente a base da pirâmide esportiva. O atleta 

olímpico é só a ponta do iceberg. E esse trabalho no Brasil não existe, porque não há o esporte 

escolar”. (Katia Rubio, 2016) 

 

O trabalho de Educação Física do primeiro ano buscou fomentar o desejo pelas 

descobertas e desafios corporais, através de jogos e brincadeiras em diferentes espaços e com 

diferentes materiais (bolas, cadeiras, colchões, espaguetes, raquetes, coletes e cones). 

Os desafios de manipulação apareceram, principalmente, através do malabarismo, na 

confecção de bolinhas de farinha, bem como nas propostas com outros materiais, como a 

manipulação de petecas e bambolês. 

Outro eixo que ocupou um espaço central dos encontros foi a corrida (atletismo), pois 

os alunos participaram de uma mini-olimpíada, onde vivenciaram algumas possibilidades que 

um grande evento esportivo carrega consigo. Muito mais que apenas uma competição, os 

jogos evocam valores importantes como a amizade, o respeito, o esforço e a excelência. 

Conversamos inúmeras vezes sobre o intuito dos jogos e questões relacionadas às medalhas. 

De maneira geral, o primeiro ano foi um grupo muito entusiasmado durante os 

encontros da área, com muita disposição para o novo, respeitando os combinados e 

conseguindo entender a importância do cuidado com o próprio corpo e o do colega. No 

final do semestre, os alunos foram convidados a criar seus próprios pega-pegas e o resultado 

foi surpreendente. Em relação aos aspectos motores, também mostraram-se competentes, 

conseguindo jogar e participar das atividades de maneira harmônica. 

Matheus Toscano 
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Relatório do Trabalho do Segundo Ano 

 

Como é positivo poder iniciar a escrita de um documento que comunica o trabalho 

realizado tendo vivenciado cada momento deste semestre convivendo, de fato, com os 

alunos! Voltar à uma rotina mais próxima ao “normal” só nos fez valorizar mais ainda o que  

uma Escola deve ter: poder olhar no olho, ver a expressão (apesar da máscara) de cada um 

ao produzir, pensar, enfrentar problemas, ter dúvidas e interagir com os colegas é algo 

insubstituível! Embora muitas faltas tenham ocorrido ainda por questões que fogem ao nosso 

controle nesse período pandêmico (foram raríssimos os dias em que contamos com a presença 

de todo o grupo), os avanços foram significativos, o semestre bastante produtivo e repleto 

de experiências coletivas e individuais! 

Neste período, alguns comportamentos por parte de diversos alunos marcaram as aulas: 

a falta de energia para o trabalho, a dificuldade para persistir diante de propostas mais 

desafiadoras ou trabalhosas, certa impaciência e imediatismo. Foi bastante comum ouvirmos 

manifestações como “Não sei”, “Não entendi nada...”, “Não consigo”, “Já tá bom?”. Foi, 

portanto, necessário, de nossa parte, um trabalho de resistência, buscando auxiliar cada 

criança a, pouco a pouco, sair desse lugar. Combinamos de substituir o “não consigo” ou 

“não sei”, por “vou tentar”, “ainda não consegui, você pode me ajudar?”, “vou arriscar”. E, 

assim, trilhamos nosso caminho... Incentivando-os a refletir, persistir, experimentar! 

Repetindo que são capazes, lembrando-os que aprendemos também com o erro e estando 

ao lado de cada um para apoiar e dar aquele “empurrãozinho”.  

Em relação à convivência, foi fundamental a realização de um trabalho ainda mais 

profundo do que já habitualmente é realizado na Escola, pois, além dos conflitos mais 

frequentes, pela dificuldade de colocar-se no lugar dos colegas e do diálogo na busca de uma 

solução, observamos, ainda, um empecilho acentuado na escuta. Todos queriam só falar! 

Não é de hoje que muitos artigos e pesquisas anunciam que o desenvolvimento saudável 

da socialização ao longo da vida propicia melhores habilidades empáticas, flexibilidade e 

maiores chances de sucesso pessoal, familiar e profissional. Considerando, ainda, este tempo 

de crise, em que os alunos foram privados de conviver uns com os outros, foi essencial 

pensarmos em propostas coletivas que possibilitassem experiências de cooperação, 

socialização e potencializassem o contato humano. Por isso, mantivemos, dentro da nossa 

rotina, dois encontros semanais com o grupo inteiro para o que chamamos carinhosamente 

de “aulas de convivência”. Foram muitas propostas realizadas, inúmeras experiências 

significativas, e, o mais importante, a garantia de um espaço para pensar o que significa a 

vida em sociedade. Segue a descrição de dois exemplos, a título de ilustração:  

- Passando a latinha 

Nessa proposta, os alunos tinham a tarefa de passar uma latinha por todas as mãos da 

sala antes de devolvê-la à professora no tempo mais curto possível. Logo na primeira 

tentativa, foram passando o objeto de mão em mão, o mais rapidamente possível; 

entretanto, os desafiamos a serem mais rápidos... Tiveram, então, uma segunda chance, 

porém, desta vez, com tempo para conversarem, trocarem ideias e planejarem como fariam 

isso. Depois de uma certa confusão para organizarem-se sozinhos, o grupo mostrou-se 

bastante criativo e, vencida a dificuldade de ouvirem-se e ordenarem as falas, num trabalho 

de equipe, tiveram uma ideia bem-sucedida, que reduziu o tempo drasticamente: um aluno 
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foi correndo com a lata, tocando-a na mão de cada colega. Mas, será que ainda podiam fazer 

melhor? Tentaram, então, mais uma vez, após mais uma discussão coletiva, em que 

precisaram organizar-se para ouvir cada ideia; resolveram deixar a lata no meio da roda e 

dois alunos levantavam e corriam até lá para encostar na lata, seguindo assim até todos terem 

feito o mesmo, em sequência. O tempo ficou maior... Tiveram, então, uma última chance 

para conversarem e pensarem juntos num jeito muito rápido. E, não é que conseguiram?!! 

Depois de trocarem palpites e testarem algumas opções, decidiram, juntos, encostar o dedo 

na latinha ao mesmo tempo e passá-la à professora. Esse desafio rápido propiciou ricos 

comentários e reflexões sobre conquistas em equipe, além da importância da calma para 

ouvirem-se e a valorização de planejar e pensar antes de agir. 

 -Projeto Compartilhando Saberes 

Este projeto é um desdobramento das aulas de convivência. Nele, cada estudante tem 

a tarefa de preparar, para os colegas, uma aula sobre algo que saiba fazer bem. Na fase de 

preparação, cada aluno produz um roteiro com as informações acerca do assunto escolhido, 

bem como pensa nos materiais e na sequência que seguirá durante o encontro. O objetivo 

mais importante é que cada um possa experimentar-se nesse lugar de destaque e de ensinante, 

a fim de que, de acordo com a descoberta de afinidades e interesses em comum a partir dos 

temas escolhidos por cada criança, novas conexões se estabeleçam entre elas, ampliando a 

rede de amigos. Os assuntos escolhidos pelos alunos este ano foram bastante interessantes e 

diversificados. As aulas aconteceram de maneira muito descontraída e, mesmo aqueles que se 

mostraram mais aflitos, conseguiram superar a insegurança e divertir -se com a vivência!   

Feira de trocas  

Como parte dos estudos do projeto do ano, “Um olhar para a sustentabilidade – 

restaurando as relações homem-natureza, sociedade-planeta”, no dia 17 de novembro, 

aconteceu a feira de trocas entre todos os alunos da Escola! Os estudantes do segundo ano 

ficaram orgulhosos de poderem ajudar na organização, compartilhando a experiência 

vivenciada por eles anteriormente. Puderam dividir com os colegas o modo como haviam se 

organizado, a maneira como haviam resolvido as eventuais questões de negociação para 

realizar as trocas e, assim, estender o convite ao restante da Escola, numa reunião no espaço 

ágora. Na ocasião, explicaram, ainda, a respeito do estudo sobre sustentabilidade, três Rs e a 

importância de buscar alternativas no sentido de diminuir o consumo de novos produtos, 

poupando, dessa maneira, recursos naturais.  

O resultado foi um dia muito feliz, em que todos puderam estar juntos, negociando as 

trocas com adequada autonomia, cooperando uns com os outros, inclusive, doando itens 

para quem não havia trazido os próprios e, de maneira geral, saíram bem satisfeitos com as 

aquisições feitas. Também, foi uma boa oportunidade para vivenciarem algumas frustrações 

quando não conseguiam obter o objeto de desejo, aprendendo, assim, que conseguem 

ultrapassar o desapontamento inicial e buscar novos caminhos! 

Com essas ações, já pudemos perceber algumas mudanças positivas: um grupo grande 

de alunos brincando todos juntos na hora livre, mais harmonia na ala feminina, com alunas 

colocando em prática aprendizados como manter a calma ao se dirigir às demais para 

comunicar insatisfações e abertura para estar com outras pessoas, para além das “melhores 

amigas”. Em classe, embora ainda haja um caminho importante a ser percorrido, avaliamos 

que houve um crescimento significativo na postura enquanto estudantes: conseguiram gerir 
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os diversos materiais, avançaram na organização e registro dos cadernos, consideraram mais 

as opiniões uns dos outros, ouvindo-as com maior atenção e respeito; adquiriram maior 

agilidade para realizar cópias da lousa e, ainda, foram capazes de iniciar e finalizar uma 

atividade numa única aula.  Segue, como desafio, desenvolver maior comprometimento e 

regularidade com as tarefas escolares: fazer as lições de casa todos os dias, ouvir e seguir 

orientações dos professores, bem como conquistar maior independência para cumprir as 

propostas, tanto em sala de aula, quanto em casa.  

Língua Portuguesa 

O trabalho nessa área teve como principal objetivo refinar/lapidar a escrita. Com a base 

alfabética consolidada, o desafio dos alunos passou a ser compreender como estruturar e 

organizar suas ideias para comunicá-las por escrito. Assim, demos início ao projeto de criação 

de contos de repetição/acumulação. Esse gênero textual é muito apreciado nessa faixa etária, 

pois, além de serem mais curtas, essas histórias favorecem a compreensão e a memorização 

pelos alunos, permitindo uma leitura mais autônoma. 

Para começar, fizemos muitas leituras em nossas rodas, seguidas de discussões acerca dos 

modos utilizados pelos autores para garantir a repetição na história. Chegamos a três: 

● perguntas e respostas repetidas; 

● a chegada de personagens que, com suas ações, “movimentavam” a história; 

● mistura dos dois primeiros – repetição de diálogos a partir da chegada de novos 

personagens. 

Depois desse período de ampliação do repertório dos alunos, alguns trechos das 

histórias foram utilizados para o estudo da pontuação. A partir deles, os estudantes foram 

aproximando-se da ideia de que pontuar um texto ajuda a organizar os eventos e as ideias, 

além de revelar sentimentos, sensações, estados de espírito dos autores do texto. e puderam 

conhecer as funções de alguns marcadores, como: pontos final, de exclamação e interrogação, 

vírgula para separar itens de uma lista e após palavras que indicam o tempo transcorrido, 

além do travessão no registro do discurso direto. 

Ao final, cada estudante foi convidado a elaborar um conto de autoria a partir do que 

aprendeu sobre esse gênero literário. Antes, trabalharam em um roteiro para pensar no tema, 

enredo e tipo de repetição que explorariam. A partir daí, elaboraram seus textos. Tal processo 

foi bem dinâmico, os alunos mostraram-se bem animados e, depois das revisões propostas 

pela professora para ajustar questões ortográficas e de pontuação, chegaram a uma coletânea 

de textos bastante interessantes, estando esses pequenos autores bastante satisfeitos com o 

próprio trabalho! 

Paralelamente a esse estudo, os alunos retomaram a escrita diária dos relatórios, ao 

invés de três vezes na semana, como aconteceu na retomada dos encontros presenciais 

durante o primeiro semestre. Também, voltamos ao modelo comumente proposto para o 

segundo ano: escrever sobre três momentos do cotidiano escolar nos dias curtos e sobre dois, 

nos longos. Embora tenha sido mais custoso para as crianças habituarem-se a essas novas 

orientações, foi um instrumento de grande valia para colocarem em prática o que 

aprenderam acerca do uso da pontuação, além de ter sido uma produção potente, ainda, 

para aprenderem a divisão e marcação dos parágrafos, bem como o uso de letra maiúscula 

para grafar substantivos próprios e iniciar frases. Ademais, nesses textos, as crianças 

começaram, mesmo que de forma simples, a emitir suas opiniões sobre atividades e 
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experiências, avolumando e aprofundando sua expressão escrita. Ao fazer isso, começam a 

se aproximar do texto dissertativo. 

É importante registrar, ainda, que foi também neste período que os alunos passaram, 

com muito êxito, a utilizar a, por eles tão esperada, letra cursiva! E, registro, ficaram 

orgulhosíssimos por essa conquista! 

O eixo leitura foi trabalhado a partir de duas ideias: 

● ler para compreender - exercitada a partir da leitura de enunciados de lições, seguida 

de pedidos para que explicassem o que haviam entendido sobre o que deveriam fazer a 

respeito de cada proposta. 

● ler para apreciar - praticada a partir da escolha semanal de livros da biblioteca, 

conversas em nossas rodas sobre os critérios que levavam em conta na escolha dos 

exemplares, compartilhamento das tramas dos livros lidos com os amigos e elaboração de 

algumas indicações literárias. 

Neste último trimestre, exploramos a leitura, em voz alta e compartilhada, do livro “A 

Fada que Tinha Ideias”, clássico da literatura infantil, de Fernanda Lopes de Almeida. Nesse 

tipo de proposta, as crianças têm dois desafios: acompanhar a leitura feita por outra pessoa 

em voz alta no próprio livro e assumir a oralização no ponto em que for convidada. Assim, 

foram exercitando a modulação da voz de maneira que pudesse ser ouvida por todos, 

modificando a entonação ao ler perguntas e frases exclamativas, retomando o texto quando 

erravam a decodificação de alguma palavra, além de exercitarem a leitura global, já que, 

conforme eles mesmos diziam, “o olho tem que ser mais rápido que a boca, para não ficar 

lendo sílaba por sílaba”. 

Diante desse processo, avalio que os alunos chegam ao final do segundo ano alcançando 

os objetivos traçados para o semestre: conquistaram destreza, ampliaram bastante o 

vocabulário e a fluência escritora, estão se apropriando, gradualmente, das normas do sistema 

ortográfico, fazendo uso da letra cursiva com desenvoltura e começando a empregar sinais 

de pontuação com maior propriedade em seus registros escritos. 

História  

Para este semestre, o eixo a ser explorado dentro do tema geral, sustentabilidade, foi 

energia. Como atividade disparadora, cada aluno elaborou um mapa mental para pensar em 

palavras que achavam ter relação com a energia, como pode ser visto abaixo: 
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A proposta seguinte foi cada aluno, em casa, realizar uma leitura à luz de velas. Em sala, 

discutimos como havia sido essa experiência; abaixo, há alguns relatos: 

“Me senti em outro tempo.” 

“Para mim foi fácil, mas, usei mais de uma vela!” 

“Eu fiquei pensando o que as pessoas faziam quando não tinham velas em casa!” 

“Eu gostei de fazer essa lição, mas, foi um pouco difícil de enxergar”.  

Em seguida, para descobrir mais informações sobre esse período anterior ao invento da 

energia elétrica, lemos o capítulo do livro “Como Fazíamos Sem” relativo a como era a vida 

das pessoas sem essa tecnologia. As crianças descobriram que os profissionais que acendiam e 

apagavam diariamente os lampiões para iluminar as ruas eram chamados de “vagalumes”, 

que velas eram artigos de luxo, só usados pelas pessoas mais ricas e que, para iluminar as 

casas, a maioria usava uma espécie de lanterna improvisada feita com uma lata de óleo cheia 

de gravetos, que eram acesos com fogo, assim como souberam que, para passar a roupa, era 

usado um ferro com brasas dentro. Como os estudantes mostraram-se interessados nessa 

temática de usar a energia do fogo para criar utensílios que deixassem a vida mais fácil, propus 

estudarmos como a invenção da roda e o domínio do fogo foram essenciais na jornada do 

ser humano na busca de soluções que, até certo ponto, garantiram sua evolução, 

sobrevivência e conforto.   

Iniciamos o estudo sobre a roda a partir da apreciação de imagens de meios de 

transporte. Descobrimos, por exemplo, que, logo no início, ela dependia da tração animal 

para ser utilizada e que sua principal contribuição foi diminuir o tempo dos deslocamentos - 

de pessoas e produtos, além de que tal fator foi importante para o surgimento dos primeiros 

povoados. Também verificamos o uso delas em moinhos movidos por água ou vento e como 

o uso destes facilitou o trabalho das pessoas.  

Veja, abaixo, algumas descobertas dos alunos  
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O caminho do estudo com o fogo se deu de maneira bastante parecida: iniciamos com 

uma lista das razões pelas quais o domínio do fogo foi tão importante.  

Passamos, então, a buscar informações do caminho percorrido pelo Homem para 

utilizar o fogo em invenções que pudessem facilitar sua vida: as primeiras velas feitas de 

gordura animal, os lampiões, o fósforo, o fogão. Terminamos explorando como foi criado o 

motor a vapor e seu uso em locomotivas, fábricas e carros.  

Matemática 

Os conteúdos giraram em torno de dois eixos principais: 

-SOCIALIZAÇÃO - para que os alunos possam avançar, diversificar suas estratégias e 

ampliar formas de pensar, é essencial que compartilhem os caminhos que percorrem ao 

resolverem um problema ou as formas de calcular. É dessa maneira que eles percebem, por 

exemplo, que, ao invés de contar nos dedos para somar 5+6, podem fazer 5+5=10 e só 

acrescentar mais 1 depois, obtendo o resultado 11 mais rapidamente. 

-ORGANIZAÇÃO do REGISTRO – igualmente importante é a organização do registro; 

dessa forma, os alunos conseguem utilizar a linguagem matemática para comunicar/ traduzir 

uma situação com bastante clareza e, consequentemente, a eficiência aumenta e a habilidade 

com essa linguagem, também. Esse é um trabalho que exige um acompanhamento bastante 

meticuloso, do passo-a-passo, quase impossível de ser feito no trabalho on-line nessa faixa 

etária; ele precisa ser presencial! Repetidamente, o professor deve estar ao lado da criança, 

apontando no caderno, como e onde alterar o registro, mostrando ao aluno como a 

organização deixa tudo mais claro. 

Tendo em mente esses dois eixos, trilhamos um caminho que passa por resolução de 

problemas, cálculos, exploração do sistema de numeração decimal, incluindo diversas 

propostas e atividades de composição e decomposição. 

Para tornar esse aprendizado mais eficaz, jogos e brincadeiras foram frequentes na nossa 

rotina e ajudaram os alunos a aprofundar o conhecimento sobre valor posicional, composição 

e decomposição de números, bem como estratégias de cálculo. O circuito de jogos foi um 

momento bastante apreciado pelas crianças! Nesse momento, os estudantes podiam circular 

entre os jogos: batalha de números (com cartas), jogo da troca (a cada dez pontos, trocam-

nos por uma dezena, até juntarem dez dezenas para trocar por uma centena), tiro ao alvo e 

guerra de dados. O jogo da batalha com cartas e do tiro ao alvo foram construídos por eles. 

Seguem dois exemplos, apenas para ilustrar o trabalho: 

BATALHA DE NÚMEROS COM O CORPO 

 

Batalha de números com corpo 
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Nessa brincadeira, cada criança é um algarismo que vale mais ou menos dependendo 

da posição em que estiver. Dessa forma, elas vão mudando de posição e devem dizer quanto 

valem, ou, devem reagrupar-se para formar um número estipulado. 

TIRO AO ALVO 

  

Jogo– tiro ao alvo 

No jogo do tiro ao alvo, os estudantes devem considerar os valores de unidade, dezena 

e centena. O quadrado maior vale 1 ponto; dentro dele, existe um quadrado médio, que vale 

10 pontos e, finalmente, no centro, existe um círculo pequeno, que vale 100 pontos. Ao 

acertarem os alvos, os alunos precisam somar as centenas, dezenas e unidades, 

separadamente, para, depois, juntá-las. E, assim, vão compondo e decompondo os números 

para realizar os cálculos, até obter o resultado final das jogadas, descobrindo o ganhador. 

 A RESOLUÇÃO de PROBLEMAS foi uma vertente bastante relevante do trabalho do 

semestre. Trouxe vários desafios ao grupo, exigindo muita troca entre eles, muitas discussões 

coletivas, correções em duplas e, também, um acompanhamento quase que individualizado 

algumas vezes, para que pudessem aprender a ler o enunciado com calma, mais de uma vez 

se necessário (sem dizer “não sei” ou “não consigo” imediatamente), grifar as informações, a 

pergunta, organizar o registro e explicar o caminho percorrido para chegar aos resultados. 

Ainda estamos trabalhando nisso, esse aprendizado, inclusive, continua no terceiro ano, aos 

poucos eles vão traduzindo o que o problema diz, com desenhos e/ou números, e 

entendendo que os sinais matemáticos e os números são formas de representar esses mesmos 

desenhos e de explicar o que eles pensaram “na cabeça”. 

A conta armada foi a grande conquista dessa reta final para a maioria do grupo. Para 

compreender bem o processo da conta armada, que nada mais é do que uma forma de 

organizar os algarismos em suas posições numéricas, os alunos iniciaram-na com o material 

dourado e, em seguida, experimentaram a conta decomposta, comparando-a com a 

convencional. 

 

Exemplo de conta armada decomposta e convencional 
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Ciências 

O trabalho coletivo, as perguntas dos alunos e os procedimentos básicos da área de 

ciências guiaram as propostas e projetos deste semestre, tendo em mente o tema da 

sustentabilidade. 

Seguindo as perguntas e a curiosidade dos alunos, nos primeiros meses do segundo 

semestre, investigamos como uma semente se transforma em árvore. Isso aconteceu porque, 

durante um lanche em que todos comiam mexerica, alguns alunos disseram “Sandra, que tal 

a gente plantar essas sementes para ter uma árvore de mexerica aqui na Escola?”, “Será que 

dá?”. Todos os que ouviram essas questões interessaram-se pela ideia. Pensando nos 

procedimentos que também são conteúdos essenciais desta área, não podia deixar passar essa 

oportunidade! Dessa forma, o estudo das sementes foi elaborado de modo que os estudantes 

pudessem levantar perguntas, pensar hipóteses, observar, comparar, registrar, descrever... 

Iniciamos a observação da semente, com uma pergunta que brotou naturalmente: 

“como ela é por dentro?”. Depois de cortar ao meio cada semente, os alunos puderam 

analisar as estruturas internas e utilizar uma lupa “profissional” (que aumenta até 60 vezes), 

o que fez todos animarem-se. De posse desse instrumento, quiseram investigar mais... 

Observar microscopicamente as fibras do papel, o pigmento do lápis de cor, uma folha, o 

tecido do estojo, enfim, explorar o mundo! No decorrer do estudo, foi possível verificar 

como é uma semente por dentro, quais estruturas ela possui, quais suas funções e descobrir 

que ela guarda energia dentro dela. Depois que a plantamos e acompanhamos o processo de 

germinação, foi possível notar essas transformações iniciais, entendendo cada etapa e nos 

encantando com a sabedoria da natureza, ao produzir uma sementinha que armazena energia 

suficiente para, quando houver condições favoráveis, despertar e transformar-se em uma 

planta e, então, em uma árvore. Com base nesse estudo, e como resultado das nossas 

pesquisas, construímos, coletivamente, o mapa mental abaixo, que explica esse processo 

resumidamente: 

  

 No final de setembro, iniciamos um novo estudo: a água. Algumas perguntas 

dispararam o tema: “De onde vem a água que você bebe?”, “Será que sempre foi assim?”. 

Muitas hipóteses apareceram e, inclusive, as crianças foram, além dessas questões, imaginando 
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como surgiu a água no Planeta Terra! Esse grupo é mesmo interessante! Foi minha vez de 

aprender com eles, descobri que a água que temos no nosso planeta veio dos meteoros! 

Enfim, voltamos para a nossa discussão inicial com novas perguntas, “Como as pessoas sabiam 

que água podiam beber quando não tinham torneira em casa?”,  “E, se você estivesse sozinho 

no meio de uma floresta, como faria para beber água?”. Com base nisso, nosso debate foi 

em torno do tratamento da água e, claro, da poluição. Os protagonistas foram os rios 

Pinheiros e Tietê. Assistimos a alguns vídeos e, ao descobrir que o rio Pinheiros era usado 

para lazer até pouco tempo atrás e comparar essas imagens do recente passado com outras, 

atuais, alguns olhos lacrimejaram. Foi, então, que trouxe para a turma alguns exemplos de 

rios que foram despoluídos e transformaram a vida de todos à sua volta.  

Pensando, ainda, no tratamento da água, surgiu também a ideia de construir um filtro 

que limpasse a água. Nossa primeira tentativa não deu certo! A água continuou suja ou saiu 

até pior após passar pelo filtro! A partir daí, as investigações práticas começaram. A pergunta 

principal de todos os alunos era: “Por que o filtro não deu certo?”. As principais hipóteses 

levantadas por eles: 1-“Porque a areia estava suja e deveria ter sido lavada.” , 2-“Porque a 

areia era cinza e soltava tinta.”, 3-“Porque o pozinho do carvão sujou a água.”, 4-“A ordem 

das camadas estava errada.” O jeito foi isolar cada variável para testar cada uma das 

hipóteses. O resultado de cada experiência vocês conhecerão na nossa exposição, mas, com 

certeza, através dessas discussões e reflexões foram muitas as descobertas sobre o tratamento 

da água e sobre as etapas de um experimento. 

Ainda seguindo o estudo sobre a água, fizemos algumas experiências para compreender 

quais são os três estados físicos desse elemento e suas propriedades. Para que todos 

entendessem melhor essas transformações, de modo mais concreto, resolvi propor uma 

atividade corporal. Fizemos uma encenação em que todos os alunos viraram “moléculas de 

água”. Para representar o estado sólido, todos ficaram bem juntos e agarrados. Tentaram 

andar, mas era difícil, então, ficaram parados, numa mesma forma. Em seguida, brincamos 

de ser a água no estado líquido, os alunos (moléculas) deviam ficar em fila e podiam andar 

pelo espaço; consequentemente, mudavam de formato, tinham mais mobilidade, mas, 

permaneciam organizados. Após essa atividade, foi fácil deduzir que, no estado gasoso, as 

moléculas ficam mais separadas, distantes umas das outras. No decorrer do estudo, os 

estudantes foram identificando que a variação da temperatura é responsável por essas 

mudanças e observando como essas transformações acontecem na natureza, chegando ao 

ciclo da água.  

Apesar do ano desafiador, esses alunos tiveram vivências importantes que os 

fortaleceram. Lidaram com a experiência de ter duas professoras de sala de forma muito 

positiva, aprendendo de jeitos diferentes. Através das vivências de hora livre, das aulas 

conjuntas e troca constante entre as educadoras para manter um olhar afinado frente ao 

trabalho, foi possível manter a unidade do grupo que chega mais fortalecido e preparado 

para os desafios do terceiro ano.    

Um abraço,  

Vanessa e Sandra 
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Relatório do Trabalho de Artes 

Neste último semestre, mantendo a coerência com a proposta inicial do projeto da 

Escola, continuamos trabalhando apoiados em reduzir, reutilizar e reciclar em Artes.  

Entretanto, desta vez, com o foco em processos e procedimentos usando um material 

precioso, a argila. Propus esse caminho por acreditar que aprofundar-se nesse material 

artístico faz parte de nosso patrimônio cultural, exercendo profunda relação com nossos 

artistas e artesãos, conectando-nos, ademais, com o mundo atual. 

Para o segundo ano, o recorte da arte foi mergulhar em procedimentos básicos e 

fundamentais, tais como sovar a argila, confeccionar placas, recortar imagens a partir de 

formas de metal, além de preparar barbotina (cola de argila), usando-a na colagem das peças, 

além de arquitetar engobes (tintas feitas a partir do barro) com óxidos coloridos. 

Posso dizer, acertadamente, que a turma envolveu-se a contento nos próprios projetos. 

A preparação de tintas exigiu muito tempo de elaboração, requerendo, para seu sucesso, 

vencer diversas etapas, tais como: peneirar a argila seca, medir as quantidades de pigmento 

e base para obter a cor desejada, experimentar as tintas elaboradas, esperar as modelagens 

firmarem-se para pintá-las nas semanas seguintes, tudo sob muita expectativa. 

Apesar de ser muito prazeroso trabalhar com argila, durante o processo, os alunos se 

depararam com alguns limites e dificuldades, os quais foram tematizados.  Foi preciso 

coordenar e sovar a argila adequadamente, esmagar o barro com força suficiente para 

espremer a massa entre réguas de madeira ao executar as placas, dominar as rachaduras no 

processo de modelagem de potes e, por fim, aceitar os limites e naturais falhas das primeiras 

modelagens, comprovando o quanto é preciso caminhar para dominar tal material. Ainda 

durante essa temporada, estudamos a arte marajoara, traçando no barro a própria versão 

geométrica de uma composição. 

Avalio que esse projeto permitiu aos alunos avançarem em suas habilidades. A técnica, 

que exige força e jeito, possibilitou-lhes o exercício de uma prática artística desenvolvida por 

diversos artistas e artesãos contemporâneos. Mesmo os alunos menos empolgados 

apresentaram bons resultados, participando de todas as etapas do processo. Pude notar que 

os estudantes apreciaram momentos distintos do projeto. Alguns se dedicaram mais àquele 

em que inventaram cores para os engobes, enquanto outros deleitaram-se ao pintar suas 

modelagens, adicionando detalhes pessoais bastante originais, e, finalmente, uma boa parte 

admirou elaborar potes, apesar de toda dificuldade técnica existente. 

Apesar da dedicação dos dois grupos, ainda existem outros pontos importantes a serem 

superados na turma do segundo ano, como: a incontinência corporal de alguns e a rápida 

dispersão de outros frente às tarefas propostas, exigindo uma retomada constante da 

importância de maior concentração durante as etapas de trabalho. Para o próximo ano, é 

necessário que avancem enquanto grupo ao frequentar as mesas coletivas de artes, 

conquistando a liberdade equilibrada com o autocontrole necessários para se vivenciar o 

processo criativo plenamente, assim como será importante que avancem na direção de uma 

maior tolerância e integração entre pares.       

Cíntia 
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Relatório do Trabalho de Música 

“… a educação musical como meio que tem a função de desenvolver a personalidade do 

jovem como um todo; de despertar e desenvolver faculdades indispensáveis ao profissional de 

qualquer área de atividade, como, por exemplo as faculdades de percepção, as faculdades de 

comunicação, as faculdades de concentração (autodisciplina), de trabalho em equipe, ou seja, a 

subordinação dos interesses pessoais aos do grupo, as faculdades de discernimento, análise e síntese, 

desembaraço e autoconfiança, a redução do medo e da inibição causados por preconceitos, o 

desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, do senso de responsabilidade, da sensibilidade de 

valores qualitativos e da memória, principalmente, o desenvolvimento do processo de 

conscientização do todo, base essencial do raciocínio e das reflexões…” H.-J. Koellreutter, 1998, pp. 

39-45 

 

O programa de música da Escola Ágora evolui de acordo com as fases do 

desenvolvimento das crianças, respeitando a aquisição da linguagem escrita para a introdução 

gradual da linguagem musical, como mencionado anteriormente no primeiro relatório de 

trabalho deste ano. Os primeiros anos trabalham com a linguagem corporal e rítmica, através 

de jogos e brincadeiras tradicionais da infância, aprimoramento do trabalho vocal, ampliação 

e conhecimento do repertório das músicas exploradas na Escola, apreciação musical para o 

desenvolvimento de uma escuta ativa, ouvindo de maneira inteligente, conectando-se e 

desenvolvendo a compreensão da linguagem musical. 

O segundo ano é uma turma grande e muito animada! Trabalhamos bastante a 

contenção e a participação nas atividades de aula, pois, sobretudo alguns meninos, ainda 

mantinham brincadeiras paralelas às propostas, o que atrapalhou um pouco o andamento 

dos nossos encontros. Porém, quando o grupo esteve envolvido com o trabalho, nos 

divertimos e aprendemos muito! Cantamos muitas músicas do nosso repertório, dançamos e 

realizamos brincadeiras tradicionais da infância em duplas, como Lenga la Lenga, Pá rá rá 

parati, Dom Dom Beibe e Pimponeta, bem como outras trazidas pelas próprias crianças. Esses 

jogos, além do desenvolvimento das habilidades rítmicas e de coordenação motora, 

promovem a integração entre os alunos de maneira saudável e formativa. Trabalhamos, 

também, a introdução à música clássica, conhecendo compositores como Mozart, Beethoven, 

Bach e Vivaldi, através de uma coleção de livros infantis sobre a vida de cada um deles. 

Refletimos sobre como a música de tantos séculos atrás chegou até nós e como ela pode ser 

tão apreciada por todos até os dias de hoje. A Flauta Mágica, de Mozart, Ária, A Rainha da 

Noite, Sinfonia nº. 5 e Sinfonia nº. 9, As Quatro Estações de Vivaldi, renderam desenhos e 

análises muito interessantes. Parabéns, segundo ano! 

Luciana 

 

Relatório do Trabalho de Teatro 

EU E OS OUTROS - Quando juntamos todos os alunos do segundo ano nos encontros 

de Teatro, a partir do mês de agosto, observamos a necessidade de desenvolver o trabalho 

coletivo, as dinâmicas e procedimentos de aula, com o objetivo de criar um ambiente 

favorável ao aprendizado, em que as crianças pudessem aproveitar as atividades, divertir-se 

com elas (sem perder o foco na própria produção), além de ouvir e observar os colegas de 

maneira mais respeitosa e colaborativa.  
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Foi indispensável encararmos o fato de que esse grupo viveu a pandemia em um  

momento fundamental da formação, em que ainda estavam aprendendo a ser alunos da 

Escola. Assim, percebemos algumas dificuldades que precisavam ser superadas – e o grupo 

enfrentou muito bem essa jornada! É notório o crescimento em todos os aspectos elencados 

acima, especialmente na capacidade de ver e ouvir os colegas, esperando a própria vez de 

falar e demonstrando bastante paciência quando é necessário conversar e corrigir rotas – 

tanto nas atitudes, quanto na execução das atividades.  

Então, gradualmente, fomos adicionando os conteúdos específicos do Teatro – 

"Diferentes papéis", "Ação e Intenção" e "Volume da voz"; o grupo veio assimilando-os e 

atuando de maneira progressivamente mais adequada nas propostas, obtendo um bom 

desempenho, de modo geral. Demonstraram muito envolvimento e interesse nas atividades 

de criação de cenas, mesmo que, para tal, apenas dois ou três alunos estivessem no palco, 

enquanto todos os outros "só" assistiam. Entender e gostar do lugar de plateia é um 

aprendizado muito importante no Teatro. 

Alguns aspectos coletivos ainda podem, e devem, ser mais trabalhados, como não 

interromper um exercício com assuntos particulares, ou, entender quando uma brincadeira 

deixa de ser uma brincadeira e passa a ser provocação. No entanto, levando em conta todas 

as dificuldades que vivemos nos tempos recentes, avalio que o grupo está em um bom 

caminho, pronto para enfrentar os desafios do terceiro ano! 

Beto 

 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

“É preciso uma política de longo prazo, que fomente a base da pirâmide esportiva. O atleta 

olímpico é só a ponta do iceberg. E esse trabalho no Brasil não existe, porque não há o esporte 

escolar”. (Katia Rubio, 2016) 

 

O trabalho de Educação Física teve alguns eixos importantes para o segundo ano, nossas 

aulas tinham como uma das metas o trabalho da convivência, principalmente, pelo fato de a 

turma encontrar-se dividida em outras disciplinas. Assim, as conversas, as trocas e as 

novidades tiveram um espaço especial nos encontros. Além disso, sempre que possível, os 

alunos foram convidados a trabalhar com novas parcerias.  

A área também explorou diversas atividades de manipulação, com o intuito de trabalhar 

o rebater, ressaltando as atividades com o volante de badminton. Os jogos de regras 

continuaram com seu papel importante na disciplina, buscando deixar clara a importância 

dos combinados e do respeito com as ações e os corpos dos colegas. 

Um dos eixos principais da área, neste período, foi o comprometimento com as 

Olimpíadas, sem dúvida, um dos maiores eventos mundiais da área. Nos encontros, os alunos 

treinaram uma pequena parte do atletismo (corrida), que culminou numa mini olimpíada da 

Escola. Ressalto a importância desse tipo de evento para o desenvolvimento integral dos 

alunos; mais do que a distribuição de medalhas, a intenção era que os estudantes 

experimentassem os sentimentos e a potência que os jogos podem provocar, como o esforço, 

a persistência, o respeito, o companheirismo, a alegria e a tristeza. 

A turma, de maneira geral, mostrou boa evolução nos aspectos motores e, a cada 

encontro, fortaleceu as relações, tanto que as reclamações durante os jogos diminuíram e as 
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contusões, também. Como conquista, destaco que os momentos de fala criaram um espaço 

cada vez mais interessante para entender pontos dos jogos, conquistas, desafios e estratégias. 

Matheus Toscano 

 

 

Relatório do Trabalho do Terceiro Ano 

 

Notícias do grupo 

“Para saber falar é preciso saber escutar.” (Plutarco) 

“Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo 

mundo quer aprender a falar...ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de 

escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil (...) Parafraseio o 

Alberto Caeiro: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja 

silêncio dentro da alma.” (Rubem Alves) 

 

 O segundo semestre é uma época na qual fica bastante explícito o quanto o 

investimento nos processos de estudos, aquisição de procedimentos e atitudes empenhados 

ao longo da primeira parte do ano foi interiorizado pelas crianças. Elas estão, de fato, mais 

maduras, manejando com maior independência as ferramentas adquiridas até o momento. 

Neste trecho do relatório, comentarei alguns avanços e desafios do grupo, a partir das 

perspectivas da convivência e da atuação dos estudantes perante o trabalho. 

Em relação ao trabalho e às aprendizagens, as crianças apropriaram-se com habilidade 

dos mais variados conteúdos, tornando-se cada vez mais ágeis e caprichosas em cópias, 

anotações, bem como na resolução de tarefas. Além disso, continuaram demonstrando gosto 

pelas propostas, especialmente aquelas realizadas em duplas e grupos, envolvendo-se nos 

desafios com perseverança e produzindo muito. Os encontros diários foram ricos em 

construção de conhecimento, discussões e mão na massa. Ainda, referente a esse aspecto, 

destaco um traço atitudinal que marcou muito a rotina do grupo, sendo tema de conversas 

e reflexões frequentes entre nós: a boa escuta ainda constitui um desafio para algumas crianças 

da turma. Fosse por desatenção, por focar com maior ênfase os próprios pensamentos, ou, 

por conversar com colegas em momentos impróprios, diariamente, foi comum que fizessem 

perguntas sobre coisas que eu já havia orientado/explicado, ou, cuja resposta estava na lousa 

e no enunciado da tarefa. Também, ocorreu diversas vezes que alguém interrompesse quem 

estava falando, sem esperar a ideia ou explicação completa, tentando antecipar o que este ia 

dizer. É preciso olhar para esse aspecto e aprender, exercitar e aperfeiçoar a escuta, a espera. 

Acalmar-se para aguardar o que vem. Dar tempo ao outro e para si mesmo. Então, 

conversamos muito sobre isso em aula e, em todas as vezes, a turma esteve atenta, respeitosa, 

escutando, uma calma pairando no ar. Levantamos hipóteses de por que a pausa/silêncio é 

importante, e, ao mesmo tempo, porque é tão difícil permanecer nesses estados, assim como 

refletimos sobre o que é, de fato, importante de ser manifestado, por que devemos ouvir os 

outros, entre outras ideias. 

No mais, o espaço de discutir a respeito da convivência seguiu ativo. Reforço a 

necessidade de levarem cada vez mais seus incômodos para esses momentos e serem 

participativos durante as discussões. Ainda, destaco duas boas notícias: as abordagens a 
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respeito da função e importância das regras previamente combinadas foram testadas e 

começaram a render algumas transformações, juntamente com a ideia de fortalecer o grupo 

para cobrar o cumprimento delas da parte das poucas pessoas que agem à sua revelia. Sim, 

algumas crianças mostraram-se mais resistentes a cumpri-las e chegaram a escutar dos colegas 

queixas em relação à conduta que estavam tendo. “Carol, ter combinado a regra antes deu 

certo!”, “As brincadeiras estão melhores, agora.” foram algumas expressões que resultaram 

dessa experiência. A outra notícia é que, em uma dessas conversas, as meninas foram 

“convocadas” pelos meninos para brincarem mais junto deles: “Gostaria que elas brincassem 

mais com a gente. Elas nunca brincam.” foi uma fala que representou o grupo masculino. 

Nessa situação, ainda, discutimos sobre as razões pelas quais essa parceria não acontecia e o 

encaminhamento foi criar uma lista de brincadeiras e jogos alternativos ao futebol, além de 

organizar uma rotina para que esses outros divertimentos ocorressem. O começo foi difícil, 

ainda com muitas queixas das atitudes uns dos outros; consideramos, então, que essa e outras 

parcerias devem estar em constante revisão. A gente vai avaliando, ao longo do tempo, 

escolhendo o que fica e o que muda. Esse processo tem funcionado bem. 

No exercício de aprender, por um lado a falar, por outro a escutar, algumas 

autoavaliações foram feitas e as crianças revelaram apreço tanto pela proposta, quanto pelas 

transformações que foram observando durante o processo. O final do ano chegou, 

confirmando as expectativas anunciadas no primeiro trimestre: percorremos um trajeto 

produtivo, de muito trabalho, com boa parceria e muito aprendizado! 

Língua Portuguesa 

O trabalho dessa área transcorreu com ênfase em duas modalidades principais: a leitura 

e a escrita. Leram para aprender, e para aprender a compreender, para se divertir, para ganhar 

experiência e para ampliar repertório de mundo. Tal prática aconteceu especialmente nas 

rodas de livros semanais e nas aulas do projeto Contos Tradicionais do Mundo. Nas rodas de 

livros, as crianças realizavam apresentações dos títulos retirados na semana; contavam um 

pouco da história, mostravam trechos marcantes, ilustrações, comentavam, opinavam. Esta 

era uma atividade da qual as crianças gostavam muito e revelavam entusiasmo e desejo de 

realizar, além de compartilhar suas descobertas literárias. Tais momentos favoreceram, 

também, o exercício da oralidade, bem como foram suporte para que o grupo ampliasse 

repertório de leitura: falar sobre a obra lida aguçava o interesse dos colegas pelos livros, os 

quais, por algum tempo, circulavam entre as crianças, sendo substituídos por outros de 

tempos em tempos. 

A intensa atividade escritora envolveu criação, análise e reflexão acerca da estrutura de 

textos e de recursos da escrita, como as substituições de palavras, uso de marcadores de 

tempo, da pontuação, bem como da ortografia. Tais aspectos foram trabalhados na 

confecção de um conto tradicional de autoria e na composição dos relatórios diários, nos 

quais seguiram realizando produção frequente, com forte e constante investimento. Em 

relação a este último, o grupo avançou correspondendo às expectativas que foram colocadas 

ao longo do trabalho: variação das formas de iniciar os relatos, desenvolvimento textual com 

a inserção de maior quantidade de informações, bem como investimento nas explicações 

dessas, comentários e opiniões. Tais temas foram tratados em aulas coletivas, nas trocas de 

caderno entre alunos e nos bilhetes escritos por mim. Durante algum tempo, a tarefa de 
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corrigir e responder os bilhetes teve pouca adesão. Foi preciso intervir para que passassem a 

fazê-la como parte da lição de casa; e, deu certo. 

A principal produção escrita deste período foi a criação de um texto de autoria, 

inspirado em narrativas tradicionais de diferentes países. Foi um processo longo que abarcou 

algumas fases e competências: leitura em voz alta, apreciação literária, pesquisa, 

planejamento, criação, a escrita em si e uma série de revisões. Quantos desafios enfrentaram! 

Foram responsáveis por definir os aspectos centrais da história: escolher o país no qual se 

inspirariam e, a partir disso, os personagens e seus nomes, o local onde se passaria a trama e 

o enredo propriamente dito. Para isso, apoiaram-se no rico repertório que haviam construído 

a partir de leituras e em roteiros que destacavam aspectos centrais desses contos, elaborados 

coletivamente. A escrita da primeira versão foi apenas o início de um processo longo e rico, 

no qual os alunos puseram em prática muita reflexão e ação sobre diversos aspectos do uso 

da língua escrita. Felizmente, mesmo diante de tantas decisões, as ideias que lhes ocorreram, 

no geral, foram bastante interessantes e mantiveram-se dentro do tema; a grande maioria 

inspirou-se nos enredos de contos lidos em sala, às vezes, misturando dois ou mais, criando 

contos autorais cativantes. As propostas de revisão tiveram o seguinte curso: revisão 

autônoma, na qual os estudantes liam o que produziram e modificavam o que queriam, 

seguindo a proposta “O que sai, o que fica e o que entra?”. As voltas sucessivas ao texto 

contemplaram uma divisão baseada na estrutura dos contos: começo, meio e fim e suas 

características, momentos em que as crianças precisavam verificar se suas criações continham 

tais elementos, devendo incluí-los caso não estivessem contemplados. Ainda, como última 

etapa da revisão da parte estrutural, fizeram-na em duplas, ocasião em que uma criança lia 

para a outra e dava dicas a respeito dessa escrita. Então, recebiam uma devolutiva da 

professora, um bilhete chamado “O leitor pergunta e sugere”, destacando a coerência e 

coesão dos eventos narrados, apontando: a necessidade de explicar eventos, não omitindo 

trechos importantes; a causalidade entre eles; a importância de cada um dos elementos 

citados. Finalmente, uma série de propostas relacionadas a repetições lexicais, marcadores de 

tempo, pontuação, ortografia e parágrafo foram feitas, encerrando o percurso. Todas as 

novas informações e modificações, em geral, foram alocadas no texto pelos próprios autores, 

com minha ajuda quando isso foi necessário. Durante esse caminho, muitas crianças 

procuraram introduzir elementos geográficos e da cultura em questão, a fim de tornar o conto 

ainda mais crível. No geral, os alunos precisaram de auxílio para aprimorar as próprias 

produções, fosse em um aspecto, ou, em outro, e, normalmente, conseguiram modificá-las 

positivamente, conforme os temas foram sendo abordados e sugestões foram oferecidas. Ao 

mesmo tempo, todos, sem exceção, obtiveram avanços significativos na escrita, especialmente 

relacionados aos aspectos formais da mesma, terminando o ano com o discurso bastante 

organizado pelo emprego de pontuação, parágrafo e marcadores de tempo, bem como 

clareza e organização das ideias. 

A ampliação do repertório ortográfico ficou por conta do estudo de ocorrências, como 

o uso do M/N, S/SS e palavras de uso frequente nos relatórios. Trocas próprias do início da 

alfabetização (p/b, t/d, f/v, g/gu, c/qu, l/lh, gu/qu, os sons ão, ãe, ã), que ainda ocorreram 

durante um bom tempo começaram a ser menos frequentes, embora ainda aconteçam entre 

alguns alunos. O uso da letra maiúscula, do ponto final e parágrafo também foram temas 

deste semestre. Entre esses conteúdos, a maior dificuldade foi no uso de ponto final ao longo 
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do texto, sendo ainda desafiador para as crianças identificar onde uma ideia completa 

termina. De qualquer forma, o investimento constante nesse tema contribuiu para que boa 

parte do grupo testasse esse conhecimento e avançasse no entendimento e uso do mesmo. 

Matemática 

As aulas do trimestre seguiram aprofundando o universo multiplicativo, organizando-se 

conforme os eixos “Resolução de problemas” e “Cálculo mental”, os quais foram trabalhados 

de forma integrada, um alimentando o desenvolvimento do outro. O estudo a respeito da 

ideia contida nos problemas foi intensamente praticado, e o aprimoramento do cálculo 

mental garantiu mais instrumentos para a resolução mais ágil dos mesmos, bem como a 

visualização de maior quantidade de relações matemáticas. O objetivo principal da área era 

que, ao final do percurso, os alunos conseguissem identificar, resolver, relacionar e operar 

problemas e cálculos mentais de multiplicação e divisão, especialmente a partir da ideia de 

proporcionalidade, e recorressem aos conhecimentos a respeito dos dobros e metades, bem 

como a estratégias de cálculo mais avançadas, como a decomposição multiplicativa. As aulas 

contaram com muitos momentos coletivos e algumas atividades individuais e em duplas. As 

discussões coletivas contribuíram de maneira determinante para evidenciar a grande 

variedade de caminhos usados por essas crianças, alimentando o desenvolvimento do 

repertório de estratégias de cada uma delas. 

Envolvidos em muito trabalho e aprendizado, os alunos do terceiro ano progrediram 

na compreensão das ideias da multiplicação e da divisão. Inicialmente, o fato de utilizarem 

apenas somas e subtrações como estratégias contribuiu para o pensamento de que não 

estavam aprendendo e resolvendo essas operações. “Carol, mas eu não sei fazer 

multiplicação!”, ao que eu respondia: “Você sabe sim, mas ainda não sabe que sabe”. De 

fato, tal ideia foi sendo abandonada, conforme iam compreendendo que essas adições e 

subtrações referiam-se a grupos, partes iguais que estavam sendo separadas de um total, ou, 

partes iguais que estavam sendo unidas, formando um total. O grupo debruçou-se por um 

bom tempo sobre esses conteúdos, resolvendo e discutindo essas situações-problema, 

estabelecendo uma série de relações importantes, apropriando-se com habilidade, no avançar 

do estudo, de seus conceitos: 

“Divisão é quando você divide um número em partes iguais.” 

“Multiplicar é somar o mesmo número várias vezes.” 

Dessa maneira, falando em total, partes, grupos, agrupamentos, repetições, foram 

apurando a compreensão, externalizada em estratégias cada vez mais avançadas, ainda que 

alguns deles continuem recorrendo a caminhos um pouco mais elementares. Para multiplicar, 

por exemplo, avançaram das somas sucessivas para estratégias de decomposição, tais como: 
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Somas sucessivas Decomposição Decomposição 

multiplicativa 

7x15= 

15+15+15+15+15+15

+15= 

15+15=30 

15+15=30 

15+15=30 

30+30+30+15=105 

7x15= 

10+10+10+10+10+10+

10=70 

5+5+5+5+5+5+5=35 

70 + 35=105 

  

7x15= 

7x10=70 

7x5=35 

70+35=105 

  

  

Para dividir, utilizaram-se, majoritariamente, da soma, da subtração e da utilização de 

desenhos para a multiplicação, reconhecendo a complementaridade entre essas operações. 

Ainda que alguns deles já experimentem a decomposição. 

 

Soma Subtração 

60:5= 

5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5= 60 

12 

60:5= 

60-5=55-5=50-5=45-5=40-

5=35-5=30-5=25-5=20-5=15-5=10-

5=5-5=0 

12 

  

É possível afirmar que a maioria da turma atuou bastante interessada pelo conteúdo, 

bem como disposta para as atividades e discussões coletivas, sendo essa uma das áreas de 

maior predileção entre os alunos. Finalizaram o estudo aptos a identificar e resolver 

problemas do campo multiplicativo, recorrendo, principalmente, a estratégias pessoais. 

Neste período, ainda, dedicaram-se sobre o aprendizado dos mais variados casos da 

conta armada de subtração com empréstimo, com excelente compreensão e evolução. 

Também, estudaram o cálculo mental de adição e subtração a partir de números, tais como 

18, 19, 28, 29...os quais favorecem o estudo das estratégias de arredondamento e 

compensação. Tal conteúdo foi bem entendido pela turma, as análises e discussões eram 

sempre muito ricas. Entretanto, na prática, foram realmente usados/apropriados por poucos. 

No momento de resolver cálculos, a maioria voltava a recorrer à decomposição. Por sua 

complexidade, geralmente, as séries seguintes voltam a abordá-lo. 

Projeto anual e Ciências 

O trabalho de ambas as áreas teve um começo em comum: o desafio de definir  O QUE 

É ENERGIA. Nesse momento inicial, o grupo elaborou a seguinte ideia: “Energia é uma 



 
 

33 
 

coisa/força que faz seres e objetos funcionarem”. Esta definição, baseada em ideias prévias, 

foi o ponto de partida das investigações que a turma realizou sobre o tema. O percurso 

proposto contou com uma série de experimentos relacionados com energia potencial e 

cinética, nos quais os estudantes produziram os materiais necessários, observaram efeitos, 

elaboraram hipóteses para explicá-los, registraram resultados e observações em tabelas. 

Como bem disse um aluno, “pensaram como cientistas”. Ao todo, realizaram cinco 

experimentos (comentados abaixo), os quais contribuíram para o aprofundamento, 

verificação e validação de novos conhecimentos: aprenderam que todos os corpos/objetos 

possuem uma energia potencial, que assim que esse corpo passa a se mover ele adquire uma 

energia cinética, que a energia se dissipa/transforma em som e calor, que se transforma e se 

transfere. Tendo passado por todas elas, a classe pôde conhecer o princípio da conservação 

de energia: "A energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída", 

aproximando-se dessas ideias. O processo foi muito aproveitado pelos estudantes, os quais 

revelavam adorar tais propostas. O caminho escolhido revelou-se um bom condutor, tanto 

as etapas realizadas, quanto as perguntas e materiais produzidos, conduziram os estudantes a 

realizarem observações precisas e chegarem a observações e conclusões pertinentes. 

No experimento 1, construíram uma pista em forma de canaleta, onde uma bolinha de 

gude era liberada e chegava em um copo. Trabalharam com a variável altura e precisavam 

observar o que acontecia com o copo, relacionando o deslocamento do mesmo com a 

energia da bolinha. Entenderam prontamente que a energia é maior conforme a altura é 

maior. 

 

No experimento 2, compararam as energias de uma mesma bolinha em pistas de 

tamanhos diferentes, agora, trabalhando com as variáveis: altura e distância. Este momento 

foi bem interessante, grande parte da turma estava convicta de que a bolinha adquiriria maior 

energia na pista maior. A surpresa ao verem que isso não aconteceu foi geral! Observaram 

que, pelo contrário, a bolinha ainda foi um pouco mais lenta do que no caso anterior, e 

explicaram que isso aconteceu porque, como o caminho é maior, há perda de energia, além 

de perceberem que a inclinação era menor e, por esse motivo, a bolinha rolou mais devagar. 

 

O experimento 3 retomou a ideia de a altura ser a variável decisiva na quantidade de 

energia de um corpo em movimento e observaram isso a partir da deformação de uma bola 

de massa, a qual eles mesmo fizeram e, aliás, adoraram a experiência. 
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O experimento 4 teve como tema: “Para onde vai a energia que o objeto acumulou 

durante o movimento?”.  Ele propunha que um objeto construído com Lego fosse liberado 

de uma certa altura e que se observasse o que ocorria: som e deformação como resultado da 

energia se dissipando. De alguma forma, retomando o experimento anterior, no qual uma 

das crianças já havia mencionado o som como um dos efeitos do impacto da bola de massa 

com a superfície. 

 

     Seguindo com o estudo iniciado no primeiro semestre, onde o foco esteve no par 

desmatamento – reflorestamento, o par escolhido neste período foi poluição do ar – 

despoluição. Também abrigada sob o tema ENERGIA, a proposta foi discutir e conhecer os 

combustíveis fósseis, materiais que, para gerar energia, sofrem queima e emitem gases 

nocivos, contribuindo para o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, para o 

aquecimento global. Em contrapartida, também conheceram e investigaram fontes de energia 

mais sustentáveis e imaginaram como seria um mundo que funcionasse majoritariamente 

segundo esse modelo. Ainda, informaram-se sobre a COP 26, sua importância e as propostas 

que pretendem impactar positivamente no futuro do planeta. 

História e Geografia 

O estudo relacionado a estas áreas desenvolveu-se a partir do projeto Linha do Tempo, 

no qual o objetivo geral era a confecção de uma linha do tempo. A proposta teve início na 

época das Olimpíadas deste ano, aproveitando o tema para abordar conteúdos e 

procedimentos das áreas em questão. A partir de uma lista das modalidades esportivas, em 

duplas, as crianças tiveram o desafio de organizar em uma linha do tempo todas as edições 

dos jogos olímpicos da era moderna. A linha, conforme conversado em classe, é um excelente 

recurso para tratar a informação e comunicar eventos e acontecimentos que têm uma 

sequência no tempo. Na ocasião da proposta, outras ideias interessantes para o tratamento 

da informação surgiram, vindas dos alunos, tais como tabela, caixa de texto, texto, desenho 

etc. 

Com a proposta feita, em ordem cronológica, deveriam anotar a data de cada edição, 

o país onde aconteceram, bem como as modalidades que foram inseridas ou excluídas nela. 

Foi um trabalho e tanto! Uma pesquisa e um registro que envolveram e divertiram os 

estudantes. Foi frequente que comentassem nos relatórios diários o apreço por esse trabalho. 

Ao final desta etapa, foi feita uma exposição dos diferentes modelos criados pelas duplas (que 

tiveram liberdade na forma de fazê-los) e, coletivamente, foi acertado como seria a linha do 

tempo do grupo, destacando os pontos mais positivos de cada uma delas, considerando a 

eficiência na comunicação. 

A etapa seguinte foi de exploração e pesquisa no Geoatlas. As crianças conheceram as 

bandeiras dos países, observaram em qual continente cada um deles ficava e, depois, no 

mapa-múndi, qual sua localização no planeta. Desenhar as bandeiras preferidas foi o 

fechamento dessa etapa e foi uma atividade de sucesso. Durante a pesquisa, algumas 

curiosidades surgiram entre as crianças: “Por que, nestes anos, está escrito que os jogos não 
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foram realizados? O que é a Alemanha ocidental? Não encontramos a bandeira da União 

Soviética, por quê? O que é o Reino Unido? É a Coréia do Sul ou do Norte que não se 

relaciona com o mundo? Não encontramos a bandeira da Holanda...Na nova etapa, o grupo 

conheceu, por meio de textos informativos, tais eventos e conjunturas, agregando História e 

novos aprendizados sobre o mundo de hoje e de antigamente. 

O grupo do terceiro ano termina o período letivo com muitas conquistas relevantes 

para o crescimento de cada um, prontos para encarar os desafios do próximo ano e da série 

para a qual seguem.  

Encerro, desejando ótimas férias a todos!  

Carolina 

  

Relatório do Trabalho de Artes 

Neste trimestre, como continuidade do projeto anual da Escola em torno das práticas 

de reutilizar, reciclar e reduzir o consumo em Artes, os alunos do terceiro ano retomaram 

importantes processos artísticos ligados ao barro, como: preparação de barbotina (cola de 

argila), engobes (tinta de argila), a partir de óxidos e modelagem de potes.       

Para a realização do trabalho, aproveitamos o grande envolvimento deste grupo com 

o projeto anterior, no qual escolheram animais da fauna brasileira para apresentar algumas 

imagens antropomórficas de culturas ancestrais das Américas, ampliando o repertório cultural 

e imagético dos alunos com a intenção de estimulá-los em suas futuras produções. 

Munidos de curiosidade e dedicação, características da grande maioria dos alunos dessa 

turma, que contamina a todos, aventuraram-se na confecção dos próprios potes zoomorfos, 

baseados em animais que apreciavam ou desejavam representar. 

O processo iniciou-se retomando os princípios fundamentais para se modelar um pote 

de argila. A parte mais difícil foi agregar patas, rabos e feições dos animais, determinando 

uma composição harmônica. Foi preciso regular as espessuras, adequar as formas e colar 

precisamente as partes, sem destruir as conquistas. Já na fase da pintura, os caminhos foram 

mais tranquilos, apesar de exigir muita organização e cuidado para não misturar as cores dos 

engobes, comprometendo a produção da tinta artesanal. 

Os alunos conseguiram produções, avalio, encantadoras e engraçadas, cada qual dentro 

de suas próprias habilidades, chegando a tirar suspiros de apreciação dos demais estudantes 

da Escola que costumam observar as produções que descansam nas prateleiras da sala de 

artes, enquanto aguardam o momento final da queima. 

Quanto aos desafios, para este grupo, segue a necessidade de aprender a dosar alegria 

e agitação em momentos coletivos, controlar a competição ainda reinante em parte do 

grupo, concentrando energia na própria produção e processo de realização da mesma.         

Cíntia 
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Relatório do Trabalho de Música 

“… a educação musical como meio que tem a função de desenvolver a personalidade do 

jovem como um todo; de despertar e desenvolver faculdades indispensáveis ao profissional de 

qualquer área de atividade, como, por exemplo as faculdades de percepção, as faculdades de 

comunicação, as faculdades de concentração (autodisciplina), de trabalho em equipe, ou seja, a 

subordinação dos interesses pessoais aos do grupo, as faculdades de discernimento, análise e síntese, 

desembaraço e autoconfiança, a redução do medo e da inibição causados por preconceitos, o 

desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, do senso de responsabilidade, da sensibilidade de 

valores qualitativos e da memória, principalmente, o desenvolvimento do processo de 

conscientização do todo, base essencial do raciocínio e das reflexões…” H.-J. Koellreutter, 1998, pp. 

39-45 

 

Ao longo do terceiro ano, momento em que os alunos já adquiriram a escrita e a leitura, 

introduzimos elementos da música que começam a construir a linguagem dentro desta área 

de conhecimento: notas musicais, escalas, claves e figuras de ritmo. No interior deste universo, 

conhecemos os tons e semitons presentes na música ocidental e o menor intervalo entre eles, 

que, na nossa música, é chamado segunda menor. Conhecemos, também, culturas musicais 

orientais que apresentam outras possibilidades de sonoridade, além de múltiplos timbres e 

instrumentos diversos. Aprendemos sobre “comas” presentes na música indiana, que são 

algumas notinhas (4 e ½) observáveis entre nosso menor intervalo (o de segunda menor), 

através da música e dança do povo Kalbelia, conhecidos como encantadores de serpentes, 

do Rajastão, ao norte da Índia. 

 A partir das discussões sobre o projeto do ano na Escola, “Um olhar para a 

sustentabilidade - restaurando as relações homem-natureza, sociedade-planeta”, os alunos 

comentaram, entre outras coisas, a construção de um condomínio na área vizinha à Escola e 

o provável desmatamento causado pelo aumento da construção civil em áreas verdes da 

cidade. Com isso, pensaram como poderiam manifestar seu descontentamento, protestando 

contra ações que prejudicam o meio ambiente e a vida de todos no planeta. Assim, inspirados 

por essa temática, o terceiro ano iniciou um processo de composição de uma letra coletiva 

do qual, todos participaram com alguma frase ou ideia musical. O resultado ficou incrível e 

merece ser compartilhado aqui e na exposição! 

 

Composição 3A - Não Siga Loucos 

Não mate bicho, pare de jogar lixo 

A natureza é um presente 

Não queremos veneno no nosso terreno 

Não a mate e só fique contente 

Rio azul, sapo cururu 

Não desmate a natureza do urubu (2x) 

Prédio na natureza é um fraqueza 

é a postura da prefeitura 

Mais um prédio na mata, assim não resta mais nada 

Isso tudo é uma loucura  
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Rio azul, sapo Cururu 

Não desmate a natureza do urubu (2x) 

Não deixe tocos! 

Não deixe tocos! 

Não deixe tocos! 

Não siga loucos! 

 

Luciana 

 

Relatório do Trabalho de Teatro 

ESTRUTURA DRAMÁTICA - O estudo, neste segundo semestre, ficou por conta da 

"estrutura dramática", através da qual os alunos puderam experimentar diversos elementos 

que estruturam uma cena no Teatro. Desde o começo, o grupo demonstrou prazer e interesse 

em realizar as propostas, sempre muito atentos às orientações e dedicados à execução.  

"Quem? Onde? e O quê?". Esse conjunto constituiu o primeiro conteúdo estudado e 

serve para o entendimento e interpretação da situação, as circunstâncias em que os 

personagens estão inseridos. Quem está em cena? Onde eles estão? O que está acontecendo? 

Ao responder a essas três questões, os jovens têm à sua frente todas as informações necessárias 

para poderem atuar no palco e descobrir, então, diferentes maneiras de representar a situação 

proposta. Fizemos esse trabalho de vários jeitos: a partir de ideias trazidas por eles; algumas 

oferecidas por mim; e, ainda, circunstâncias observadas em histórias famosas e conhecidas, 

como "Os três porquinhos", por exemplo. O grupo divertiu-se bastante nesses encontros, 

obtendo um aproveitamento geral satisfatório. 

Além disso, desenvolvemos, também, o conceito de Jogo Teatral, que consiste na 

execução de uma atividade, sem interrompê-la, buscando atingir os objetivos propostos, 

respeitando as regras e utilizando os recursos necessários: precisão, sensibilidade, sintonia, 

percepção e diversos outros. Nesse ponto, foi possível observar algumas dificuldades mais 

significativas da turma, especialmente, em relação a interrupções – tanto durante as 

explicações, quanto ao longo das atividades. No entanto, o exercício da Máquina Maluca foi 

um excelente auxílio nessa empreitada e, com a prática e a repetição, os alunos foram 

conseguindo concentrar-se de modo mais eficiente, atingindo, assim, os objetivos propostos 

para este período.  

Avalio que o terceiro ano está pronto para encarar os desafios do próximo ano, que 

trarão um caráter mais expressivo, de criação e interpretação de cenas.  

Beto 

 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

“É preciso uma política de longo prazo, que fomente a base da pirâmide esportiva. O atleta 

olímpico é só a ponta do iceberg. E esse trabalho no Brasil não existe, porque não há o esporte 

escolar.” (Katia Rubio, 2016)  

 

O terceiro ano, de maneira geral, continuou trilhando um caminho de descoberta e 

comprometimento na nossa área. Uma turma que, como especificidade, trabalhou muito bem 
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em grupo, nos momentos de decisões coletivas e nas atividades de exploração ou descoberta 

orientada (colchão, trampolim, patinete).  

Como eixos de trabalho, exploramos algumas atividades de força, com o intuito de 

estimular e fazer com que os alunos refletissem sobre a temática. Um outro eixo foi a questão 

do equilíbrio, capacidade fundamental para o deslocamento humano. Através de atividades 

com o patinete e com pernas de madeira, foram convidados a desafiarem os seus próprios 

corpos. 

Um dos eixos principais das aulas, neste semestre, foi o comprometimento com as 

Olimpíadas, sem dúvida, um dos maiores eventos mundiais da área. Nos encontros, os alunos 

treinaram uma pequena parte do atletismo (corrida), o que culminou em uma mini olimpíada 

na Escola. Ressalto a importância do evento para o desenvolvimento integral dos alunos: 

mais do que a medalha, a intenção era que os estudantes experimentassem os sentimentos e 

a potência que os jogos podem despertar, como o esforço, a persistência, o respeito, o 

companheirismo, a alegria e a tristeza. 

Vale ressaltar que os jogos de regras ainda continuam tendo seu papel de importância 

nos encontros da turma; cada vez mais, os alunos são convidados a pensarem em novas 

estratégias, nos motivos para os êxitos ou derrotas, como, também, a esforçarem-se em 

função do aumento da complexidade das atividades. 

Assim, avalio como positivo o trabalho do terceiro ano, uma turma que sempre mostrou 

uma boa relação com as práticas físicas, cujos alunos estão sendo convidados a descobrir 

novas perspectivas de movimento, através de atividades de exploração de materiais: em um 

encontro curto do mês, os estudantes podem escolher qualquer objeto disponível para criar 

e desfrutar suas possibilidades.  

Matheus Toscano 

 

Relatório do Trabalho do Quarto Ano 

 

Dinâmica do grupo 

Neste segundo semestre, conforme anunciado na reunião de pais, foram revisitados e 

discutidos alguns aspectos fundamentais para a convivência harmoniosa e o trabalho 

produtivo do grupo. Desde os primeiros dias, retomamos rituais aos quais o grupo do quarto 

ano já estava acostumado e reafirmamos procedimentos de organização, procurando 

favorecer a disciplina necessária para o aproveitamento pleno das atividades. Aos poucos, a 

maioria dos alunos mostrou-se disponível e recuperou uma boa rotina de estudo, explorando 

ao máximo as possibilidades proporcionadas pelo convívio com seus pares e professores, no 

ambiente da Escola. Alguns deles foram mais resistentes e seguem com algumas metas a serem 

superadas, especialmente, em relação ao tempo de concentração e à realização das lições de 

casa, sobretudo no que diz respeito à qualidade e regularidade no cumprimento das 

propostas diárias. A cada etapa de estudo, é importante que os estudantes conquistem 

produções que evidenciem seus avanços e busquem uma atuação mais autônoma e regular. 

Ao longo dos últimos meses, com a intenção de ampliar os olhares, favorecer as trocas 

e propiciar interpretações diversas sobre o mesmo tema, investimos em atividades 

desenvolvidas em parcerias. Em todas as áreas, foram propostas tarefas em pequenos grupos. 

Em tais situações, os alunos vivenciaram participações diferenciadas: foram leitores e ouvintes; 
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atuaram como escribas, teceram as próprias explicações; compartilharam ilustrações; 

reafirmaram ou refutaram hipóteses; ajudaram colegas que estiveram ausentes em aulas 

anteriores; defenderam opiniões, entre outras. Avalio que tais oportunidades foram 

determinantes para alguns avanços conquistados nas produções realizadas, algumas serão 

compartilhadas com vocês na exposição final. 

Quanto à convivência nas horas livres, em experiências mais espontâneas, alguns 

desafios surgiram. Os conflitos foram relacionados à participação em jogos coletivos e 

ações/atitudes entre colegas (conversas mais íntimas, escolhas para duplas, convites para 

momentos fora da Escola, condutas do dia a dia que aborreceram alguém são alguns 

exemplos). Com certa frequência, os desentendimentos foram acolhidos e abordados 

coletivamente no instante seguinte. Nessas situações, ouvir os relatos dos envolvidos e as 

observações dos não envolvidos favoreceu o entendimento dos fatos, apesar de não garantir 

uma compreensão comum (algo, a nosso ver, natural entre crianças em formação). Temos 

enfatizado a importância do diálogo, da disciplina e da generosidade para a construção de 

um trabalho e uma vida coletiva. Os próprios alunos já dizem: “Wânia, estamos precisando 

de uma conversa…”.  

Nos últimos meses, o grupo esteve bem envolvido e muito ativo nas partidas de double 

square (um jogo com bola) e na confecção de “almofadinhas fofas” para a lojinha do quarto 

ano. Nas duas situações, puseram em prática muitas das posturas discutidas em nossas rodas 

de convivência e foram capazes de resolver os conflitos e acalmar os ânimos quando preciso.  

A seguir, compartilho alguns trechos de relatórios diários que enfatizam essa força do 

“fazer/estar junto”; através dos comentários, é possível perceber o quanto eles elaboram 

sentimentos pessoais e constroem as próprias concepções para o convívio social, enquanto 

brincam e, também, enquanto escrevem sobre essas vivências: 

“Na primeira hora livre, eu, a Mari, a Duda, a Flora, a Ana e o Lucas fomos jogar bola. 

Na verdade, jogamos mais ou menos, porque logo que começamos, a bola caiu atrás do 

arame farpado, então, o Lucas foi chamar o sexto ano para nos ajudar. A Maria, Ana Clara, 

Manu, Raul e Pedro vieram e tentaram pegar a bola, só que era perigoso, mas o Raul 

conseguiu e voltamos ao jogo!” 

“Eu estava brincando com os pintinhos e com as meninas, foi bem legal, porque eu não 

ando com as meninas desde o segundo ano e é bem gostoso, é de dar risada, muita risada!” 

“Na aula da Wânia, nós fizemos correção de roteiros antigos. Eu fui um que precisava 

corrigir, mas até que foi legal, porque outras pessoas estavam comigo, elas eram: a Francesca, 

o Matheus, o Arthur, o Kim, a Duda e a Lis. Alguns me ajudaram.” 

“Na aula da Wânia, nós falamos sobre energia. Eu escrevi que, para mim, energia é o 

que faz coisas elétricas funcionarem, o que o Sol passa para as plantas e o que a comida nos 

passa. Hoje, todo mundo leu o que respondeu. A maioria das pessoas falou de coisas elétricas. 

Eu, a Duda e Mariana fomos as únicas que falamos do Sol. O Arthur falou sobre a energia 

humana e o Nikolas da energia espiritual.” 

“Na aula de Música, nós tocamos “Filhote do filhote”. Eu toquei violão. O Caio e o 

Lucas também tocaram violão. Como eles não sabiam tocar essa música, eu tive que ensinar. 

Eles aprenderam a fazer o dó, o sol e o fá. Não acredito que sou um professor! E, isso me 

deixou orgulhoso!” 
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“Na hora livre do almoço, eu almocei e comecei, como sempre, a jogar double square, 

mas me cansei e vi que o Nando, a Lis, o Caio, a Duda, a Cesca e o Lucas estavam trabalhando 

com alguma coisa, pedi para eles se eu podia trabalhar junto e eles disseram que sim. Estamos 

trabalhando com paper squish: um desenho que é fofo e gostoso de apertar. Essa loja abriu 

hoje e os primeiros compradores 

foram o Kenzo e o Hélio. A coisa “bombou” e chegamos a ter sete encomendas (é 

demorado e difícil de fazer, porque precisa de várias etapas para chegar ao resultado final). 

Não conseguimos entregar tudo e foi muito corrido e cansativo, mas, no mínimo, lucramos 

bastante (dez olhos de boi em um dia)!” 

“Na hora livre do lanche, nós continuamos a trabalhar na loja de paper squish  “Flor, 

folha” e foi a mesma coisa que ontem: tudo corrido, eu continuei com os meus papéis, ou 

seja, produtor de etiquetas e cortador de papel. Hoje, foi um pouco mais organizado, pois 

eles fizeram uma tabela que tem os clientes e quanto eles querem, em outra parte fala a 

função de cada um. 

… Eu também recebi meu primeiro salário que é dois olhos de boi e um de cabra por 

semana.” 

Como escrevi no relatório anterior: “Na Ágora, o contato físico, o “olho no olho” e a 

convivência diária e coletiva são fundamentais!”  

Matemática 

Deste período, gostaria de destacar o trabalho com os algoritmos da multiplicação e 

divisão, bem como o projeto do Lanche Coletivo, que envolveu coleta e organização de 

dados, através da elaboração de tabelas e gráficos, estimativas e proporções. 

O estudo da divisão pelo processo americano aconteceu desde o final do primeiro 

semestre e continuou até agora. Para alguns alunos, ainda foi difícil estabelecer boas 

estimativas, a fim de realizar um processo mais curto e eficiente. Avalio que a falta de treino 

da tabuada é um ponto importante que dificultou a conquista desse procedimento (por 

exemplo, saber que3x8=24 /30x8=240 /30x80=2.400). Vamos manter os estudos dessa 

operação e de cálculo mental até o final do ano, a fim de favorecer maior domínio sobre os 

mesmos. Para focar a técnica em si, propus alguns cálculos com as contas de apoio iniciais já 

definidas, as quais deveriam ser usadas na operação. Observei que, para vários estudantes, a 

tarefa favoreceu a observação das etapas com maior compreensão de cada uma delas. 

O algoritmo da multiplicação foi exercitado com grandezas maiores e a maioria do 

grupo conquistou boa agilidade e compreendeu a colocação do zero na unidade, ao 

multiplicar a dezena. 

Um projeto realizado com muito sucesso foi a confecção de um lanche coletivo para 

todos os membros da Escola. Desde seu início, enquanto planejávamos como realizaríamos 

tamanha empreitada, objetivei o desenvolvimento de habilidades de pensamento e posturas, 

entre elas, a capacidade de estimar, avaliar, prever, relacionar, comparar, selecionar e 

arredondar no momento do cálculo, bem como as atitudes de organizar-se e perseverar. 

Ao longo do processo, seguindo as ideias definidas pelo grupo, os alunos realizaram 

estimativas e cálculos, aproximados e exatos, desde a escolha da receita, a definição da 

quantidade de pastel para cada aluno e funcionários da Escola, até a variação de recheios. 

Com algumas decisões práticas tomadas, partiram para a coleta de dados com os grupos. Em 
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duplas, consultaram estudantes e adultos, registrando as escolhas de recheio e as quantidades 

de cada série/grupo. 

Em seguida, definimos a lista de ingredientes e as quantidades necessárias para uma 

amostragem prévia. Com os produtos em mãos, fizemos a pesagem de cada item para estimar 

quanto seria usado para produzir cada unidade. A partir da estimativa feita, estabelecemos, 

coletivamente, as quantidades para confeccionar as unidades de cada recheio. Realizamos o 

teste, experimentando a receita e os sabores definidos. Então, analisamos o que deveria ser 

mantido ou alterado, desde a receita da massa, até a quantidade de recheio e modo de fazer. 

Voltamos à lista de itens necessários e fizemos, novamente, a estimativa para a 

quantidade total a ser produzida: 300 pastéis. Ao saberem o total de unidades, os alunos 

tiveram uma dimensão da responsabilidade que teriam ao realizar o projeto. 

Calculamos, também, o custo total aproximado, considerando o preço de cada produto 

utilizado no teste. Esses valores foram conferidos no final, após a compra feita pela Escola. 

Todas as informações coletadas foram registradas e algumas representadas por gráficos 

de colunas, como a quantidade de cada sabor. 

Finalmente, chegou o dia de pôr a mão na massa! Confeccionar o tão esperado lanche. 

Recheios prontos, preparados na véspera, cabelos presos com toucas especiais, mãos ansiosas 

para iniciar o trabalho e todos envoltos em grande expectativa! 

Antes de saborearmos o lanche, o projeto foi explicado à comunidade escolar pelos 

próprios alunos, explicitando os objetivos e as etapas da proposta, que foi desafiadora, 

porém, motivo de grande satisfação! 

Língua Portuguesa 

Neste semestre, como parte do trabalho da área, realizamos o estudo do gênero 

mitos/lendas da criação. A partir das variadas leituras feitas nos meses iniciais, propus uma 

análise dos elementos comuns presentes nos textos apresentados. Os alunos compararam 

modelos de culturas diferentes e chegaram a algumas características próprias desse gênero 

narrativo, como: explicar o surgimento de algo, tratar-se de uma história inventada; trazer 

seres imaginários/ mágicos; explorar muitos elementos da natureza; personificação de 

animais, entre outras. 

Em seguida, aproveitando o interesse demonstrado pelo grupo, os alunos foram 

desafiados a elaborar um mito/lenda sobre a Ágora. Algumas aulas foram destinadas à 

contemplação e comentários espontâneos sobre o espaço e os elementos peculiares à Escola. 

O processo de produção foi exigente para alguns; durante as revisões, acompanhei o desejo 

de elaborar uma história, ao mesmo tempo, emocionante e coerente, que fizesse sentido no 

imaginário coletivo. Avalio que a proposta foi instigante e os escritos agradaram aos autores! 

Alguns deles mergulharam nesse universo e buscaram narrativas mais profundas, diria, até, 

filosóficas… Manter o sentido da história, apoiando-se em elementos mágicos e 

acontecimentos, às vezes, bem fantasiosos, foi um grande desafio. 

Nos estudos relacionados aos relatórios diários, seguimos com os aspectos formais da 

escrita: focamos a abertura de parágrafos, pontuação e separação de sílabas, além de 

analisarmos as produções, a fim de revisar alguns trechos explorando a clareza e o 

detalhamento das explicações redigidas. Neste momento, é esperado que os alunos sejam 

capazes de elaborar relatos mais completos, contemplando as etapas trabalhadas: escolha de 
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um título pessoal para cada registro, elaboração de introdução, explicação detalhada de três 

momentos do dia e escrita de um fechamento para o texto. 

 História e Geografia 

Os estudos dos últimos meses exploraram o início da colonização do território 

brasileiro. Após as atividades referentes à chegada dos portugueses e aos primeiros contatos 

com os indígenas, trabalhamos com textos e imagens que abordaram as primeiras estratégias 

usadas pela coroa portuguesa para garantir a posse da terra e os recursos naturais explorados 

para a obtenção de lucros. Começamos pelo período de exploração do pau-brasil. Imaginar 

que chegavam a cinco mil as toras da madeira enviadas para Portugal no período de um ano 

foi motivo de grande discussão. Os alunos surpreenderam-se com tamanha devastação e 

desrespeito com os habitantes da terra. Muitos deles, reconheceram, rapidamente, o objetivo 

evidenciado pelos portugueses, ou seja, o interesse de obter lucro a qualquer custo. As 

condições de trabalho às quais os indígenas e os africanos eram expostos foram igualmente 

questionadas durante as leituras. 

Apresentei aos alunos textos nos quais historiadores e religiosos comentam, a partir do 

próprio ponto de vista, algumas situações vivenciadas junto aos escravos, especialmente, 

relacionadas à rotina de trabalho e modo de vida desses. 

Conhecer as primeiras tentativas de administrar o território também foi parte do mesmo 

estudo. O grupo conheceu o processo de formação das capitanias hereditárias e algumas 

funções dos donatários.  

Em seguida, abordamos o início da exploração do ouro no território brasileiro. Sobre o 

período da mineração, exploramos a intenção de obter mais lucro, por parte da coroa 

portuguesa, além da cobrança de impostos, as novas ideias que circulavam na Europa no 

século XVIII e as condições de vida na colônia portuguesa na América (o sonho de 

enriquecimento fácil nas regiões mineradoras). 

Além dos textos informativos, analisamos o capítulo “Muito longe do rei”, do romance 

histórico infanto-juvenil “A viagem proibida: nas trilhas do ouro”, da historiadora Mary Del 

Priore, no qual ela narra uma aventura vivida por dois irmãos gêmeos que viajam para a 

região de Minas Gerais, com o pai que vem trabalhar para a coroa portuguesa, a serviço do 

rei, em 1789. A partir dessa narrativa, os alunos reconheceram as informações estudadas a 

respeito do cotidiano no pequeno povoado de Vila Rica. 

Ainda, propus a leitura do texto “A história de um garimpo recente”, de Joelza Ester 

Rodrigues - “História em documento: imagem e texto”, abordando o funcionamento na 

extração do ouro em Serra Pelada - PA e identificando o que mudou e o que permanece 

como questão atual. Finalizamos com imagens e depoimentos de alguns garimpeiros da 

época, através de um episódio bastante impactante do “Globo Repórter”, de 1980. 

Neste período, exercitamos alguns procedimentos importantes para essas áreas, como 

leitura individual de texto informativo, destaque de informações relevantes no texto, 

nomeação de parágrafos, reescrita de trechos lidos, escrita de palavras-chave e, também, 

leitura de imagens. 

Projeto anual  

Seguimos nossos estudos relacionados ao tema deste ano, observando, discutindo, 

refletindo e levantando hipóteses relacionadas ao que é possível aprender para buscarmos 



 
 

43 
 

melhorias para nosso planeta… Fizemos atividades relacionadas ao lixo e reaproveitamento 

de alguns materiais descartados em casa e na Escola.   

Também, tratamos do assunto energia. A partir das primeiras explicações dadas pelos 

alunos, começamos a investigar o que acontece, quais são as palavras relacionadas, onde há 

energia, como percebemos sua existência, entre outras questões. Muitas opiniões foram 

apresentadas e comparadas ao verbete do dicionário, ficando como ideia coletiva “a 

capacidade de trabalho de um corpo”. Em seguida, os alunos observaram e analisaram duas 

situações: a queima de algumas pinhas e a semeadura de flores. Durante as discussões sobre 

o que observaram, surgiram as questões “De onde veio a energia geradora do fogo?”, “O 

que é combustível? “O que fez a semente germinar? “Está acontecendo uma transformação 

de energia?”... 

Com algumas questões não definidas, trabalhamos três textos do livro “Energia - uma 

abordagem multidisciplinar", de Maria Paula T. de Castro Burattini, apresentando a Terra e 

as fontes naturais de energia. Dentre as reflexões fomentadas pelas leituras, destacaria duas 

questões mais relevantes: o que são fontes de energia? E por que devemos procurar 

alternativas? 

Nestes meses, mantivemos os momentos de observação e percepção do ambiente da 

Escola, que foram minutos de “trégua”, como registrou um aluno: 

“Uma bela cena que eu irei descrever: 

Imagine uma escola, com várias árvores,  

Lhe digo que há pequenas construções, 

Com carteiras, mesas, lousas e cadeiras, 

Mas, perto dali, há uma pausa de fobia e estresse, 

Em um pequeno facho de luz,  

Há uma casinha de madeira, 

Abelhas jataí ao lado de uma moita e duas árvores vermelhas, 

Pequenas e amarelas com um tubo de cera, 

Já esteve ali, a jataí!" 

Enfim, vivenciamos meses intensos e de muito trabalho! Para mim, foi um privilégio 

acompanhar este grupo, com crianças únicas, neste momento humano de tantas 

transformações! 

Bom final de ano, 

Wânia 

 

Ciências 

Existem algumas ideias que fazem parte da cultura popular: 

● crianças se movimentam (muito!) 

● as coisas caem 

● Matemática é difícil 

O segundo semestre do quarto ano foi dedicado a investigar essas afirmações, 

explorando novas abordagens e desafiando algumas “certezas”. Aproveitamos, também, para 

explorar algumas histórias, descobertas e ideias de pesquisadores que se dedicaram ao 

“problema do movimento”, uma das maiores contribuições da Física para a compreensão do 

mundo natural. 
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Em uma de nossas primeiras investidas nesse trabalho, dirigimo-nos ao escorregador 

próximo à quadra. Os alunos se distribuíram em volta dele e observaram uma bola se 

deslocando ao longo da rampa. Pedi para que descrevessem suas observações da forma mais 

detalhada possível. Ao lerem os textos produzidos, foi fácil perceber que havia algumas 

diferenças entre eles. Um dos alunos, por exemplo, afirmou que a bola havia percorrido cerca 

de 16 metros em seu deslocamento, enquanto outro disse que haviam sido 24 metros. Apenas 

dessas leituras, já sabíamos que, no mínimo, um deles estava enganado. Das outras descrições, 

reunimos informações importantes, como a trajetória descrita pela bola, o tempo de 

deslocamento e o ponto que tomaríamos como referência para nossas observações. Essa foi 

uma conclusão importante das discussões iniciais sobre o tema, uma vez que percebemos que 

a ideia de movimento depende de um referencial. Isso é bem fácil de perceber se pensarmos 

na seguinte situação: 

Imagine duas pessoas sentadas em um ônibus em movimento. Caso perguntássemos a 

elas o que estão fazendo, diriam que estão “paradas”. Uma terceira pessoa, do lado de fora 

do ônibus, perceberia as duas se movendo ao longo da rua. Daí a importância de escolhermos 

um ponto de referência para nossas descrições. Só assim garantimos que os fenômenos 

registrados sejam os mesmos. 

Ao estabelecermos as definições iniciais e um vocabulário compartilhado para nossos 

estudos, passamos a investigar uma palavra que havia surgido já em nossas primeiras 

discussões: velocidade. 

Quando observamos a bola rolar pelo escorregador, fizemos, também, um segundo 

teste com uma bolinha de papel. Ela demorou mais tempo para percorrer a rampa. Assim, 

apesar de os pontos de início e fim do movimento serem os mesmos, esses fenômenos foram 

diferentes. A velocidade é, justamente, uma medida que associa a distância percorrida ao 

tempo necessário para o deslocamento. O grupo assimilou essa definição de forma bastante 

rápida; afinal, velocidade é uma palavra comum no nosso cotidiano. Agora, contudo, 

passamos a empregá-la de maneira formal e aproveitamos para incluir, em nossos registros, 

novas unidades de medida, como m/s (metros por segundo), km/h (quilômetros por hora), 

entre outras. 

Os estudos seguintes nos levaram a investigar as quedas. A gravidade e a lenda da maçã 

de Newton foram protagonistas de algumas de nossas discussões, bem como o experimento 

de lançamento de dois corpos de massas diferentes do alto da torre de Pisa, imaginado por 

Galileu. Gostaria de destacar, no entanto, a investigação feita pela turma sobre a seguinte 

pergunta: 

● Quanto mais alto um objeto se encontra, mais rápida será sua queda? 

A esse questionamento, seguiram-se inúmeras falas e proposições que tiveram como 

produto uma série de ensaios desenvolvidos pelo grupo. Nesses testes, soltamos bolas de 

diferentes alturas e calculamos a velocidade média de cada deslocamento. O apoio da 

Matemática foi fundamental para avaliarmos nossas observações, os métodos utilizados, bem 

como as ideias propostas nessas discussões. Fizemos uso de gráficos e tabelas, discutimos a 

ideia de “média” e, também, o efeito de um maior número de repetições em nossos ensaios 

na elaboração de afirmações mais confiáveis sobre os fenômenos observados. 

O quarto ano finaliza este 2021 com diversas conquistas, como grupo, nos trabalhos de 

Ciências: já demonstram clareza para formular perguntas, hipóteses, e pensar experimentos; 
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desenvolveram textos descritivos mais completos e detalhados e demonstraram habilidade 

em trabalhar os dados obtidos nos testes de forma bastante eficiente, fazendo uso de tabelas, 

gráficos e outras estratégias. Que venha o próximo ano! 

Leonardo 

 

Relatório do Trabalho de Artes 

Seguindo a proposta deste trimestre, continuamos nossos estudos artísticos retomando 

importantes processos envolvendo o ciclo do barro. O barro é um dos materiais ideais para 

se trabalhar o tema do ano da Escola, acerca das ideias de reutilizar, reduzir e reciclar em 

Arte. Assim, relembramos a preparação de barbotina (cola de argila), executamos engobes 

(tinta elaborada com argila), a partir de óxidos naturais e os alunos modelaram potes, 

refinando a percepção manual. 

Para que se apropriassem do projeto, apresentei aos estudantes um artista/artesão 

referência na arte do barro, tão tradicional em nossa cultura. Inspirados em Mestre Vitalino, 

partimos para os procedimentos a partir de uma técnica conhecida como pinch pot, no qual 

se modela um pote a partir de um furo central. 

Os alunos iniciaram as práticas cada qual em seu espaço, marcado na mesa coletiva da 

varanda de artes, realizando procedimentos para deixar a argila adequada para a modelagem 

e futura queima da peça. A partir desse momento, em que todos realizavam os mesmos 

comandos, cada aluno, dentro de suas possibilidades e criatividade, iniciou a própria 

composição, adicionando detalhes tais como cabo, tampa entre outros, personalizando, dessa 

maneira, sua produção. 

Após manter as modelagens embaladas e úmidas por uma ou duas semanas, as aulas 

sequenciais foram dedicadas ao preparo de uma tinta artesanal utilizando argila, óxidos 

diversos, água e muita precisão. Para finalizar, desenharam, pintaram e coloriram as 

produções, dando personalidade às obras e avançando tecnicamente, aperfeiçoando, cada 

vez mais, sua expressão artística. 

Quanto à postura do grupo, permanece o desafio de progredir coletivamente. Avalio 

que, nessa turma, alguns alunos ainda se dispersam com assuntos alheios em momentos que 

exigem atenção, outros, insistem em burlar o aprendizado técnico em detrimento da própria 

vontade e idealização, alterando o bom ritmo das aulas, uma vez que o professor precisa 

reorientar a produção. Portanto, fica a necessidade desse avanço quanto à postura, 

aprendendo a dosar alegria e agitação, especialmente nos momentos coletivos de trabalho. 

Por fim, apesar das questões relativas à postura em momentos pontuais, o grupo 

alcançou sua meta produtiva, mostrando-se bastante vitorioso quanto aos resultados finais, 

tendo boa parte dos alunos conquistado excelentes resultados.     

Cíntia 
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Relatório do Trabalho de Música 

“… a educação musical como meio que tem a função de desenvolver a personalidade do 

jovem como um todo; de despertar e desenvolver faculdades indispensáveis ao profissional de 

qualquer área de atividade, como, por exemplo as faculdades de percepção, as faculdades de 

comunicação, as faculdades de concentração (autodisciplina), de trabalho em equipe, ou seja, a 

subordinação dos interesses pessoais aos do grupo, as faculdades de discernimento, análise e síntese, 

desembaraço e autoconfiança, a redução do medo e da inibição causados por preconceitos, o 

desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, do senso de responsabilidade, da sensibilidade de 

valores qualitativos e da memória, principalmente, o desenvolvimento do processo de 

conscientização do todo, base essencial do raciocínio e das reflexões…” H.-J. Koellreutter, 1998, pp. 

39-45 

 

Que turma musical! Os alunos estavam muito interessados em aprender a tocar, então, 

formamos uma incrível orquestra do quarto ano! Dedicados, concentrados e empenhados 

em retomar o tempo em que ficamos distantes, sem praticar em grupo, foram necessários 

muitos ensaios para aguçarmos novamente a percepção de todos, que sabiam as notas, os 

acordes e o ritmo, executando a sequência corretamente, porém, não conseguindo tocar com 

os demais. Por isso, trabalhamos a capacidade de ouvir, percebendo quando estavam fora 

do tempo, treinando a habilidade de encaixar-se novamente no ritmo. Escaletas, flautas, 

pianos, violões e percussão somaram-se a um arranjo da música Filhote do Filhote, de Jean 

Garfunkel, que contou com as vozes estreantes e afinadas do primeiro ano! Parabéns aos dois 

grupos! 

Luciana 

 

Relatório do Trabalho de Teatro 

Conforme explicitado na reunião de pais, o trabalho de Teatro neste segundo semestre 

foi dividido em duas partes. A primeira consistiu na finalização do projeto teatro sem 

palavras, pois, devido ao calendário e imprevistos no meio do caminho, só conseguimos 

finalizar os ensaios com todos os alunos no final do mês de setembro, efetuando a 

apresentação para a Escola no começo do mês de outubro.  

Foi um processo recheado de aprendizados, especialmente na parte expressiva. O grupo 

demonstrou muito interesse e envolvimento, com os alunos conectados às cenas e 

orientações, oferecendo-se para substituir colegas ausentes e fazendo-o de modo adequado. 

Quando chegamos à reta final de preparo, em que todas as partes já haviam sido ensaiadas 

separadamente, chegou o momento de reuni-las todas no formato de uma peça. Ou seja, 

enquanto duas ou três pessoas estavam no palco, atuando, as outras precisavam permanecer 

na coxia, em suas posições, prontas para entrar quando fosse sua vez. Nesse ponto, foi 

possível perceber certa dificuldade do grupo em permanecer atento e operante nessa função. 

Várias interrupções e conversas paralelas foram percebidas, gerando um ruído que não 

contribuía para o trabalho.  Demorou até que eles atuassem de maneira mais adequada, após 

muitas intervenções e orientações. Como conclusão final, a apresentação foi satisfatória. 

Avalio que os alunos estavam conectados com o que estava acontecendo, preocupados e 

atentos com a própria produção, no palco.  
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Na segunda etapa do semestre, iniciamos a pesquisa da "voz" como um recurso 

expressivo. Inicialmente, fomos entendendo nossa estrutura vocal: de onde vem a voz? De 

que material é feita? Qual a função e a importância da respiração, pregas vocais, boca e nariz? 

Em seguida, iniciamos exercícios práticos que visam estimular o uso expressivo da voz. Nesse 

momento, os alunos deram a ideia de refazermos as cenas do teatro sem palavras, só que, 

dessa vez, com falas! Então, executamos essa proposta e foi bastante divertido.  

Atualmente, estamos realizando diversas atividades para ampliar as habilidades vocais 

dos alunos, desde o volume em que se fala, até entonações, estados de espírito etc. Quando 

o grupo se concentra de modo mais efetivo, é possível perceber grandes conquistas 

expressivas. Um exemplo foi a aula em que trabalhamos a blablação, que consiste na 

substituição da língua portuguesa por fonemas inexistentes. Nesse dia, todos atuaram de 

modo muito forte e criativo, ampliando os próprios repertórios comunicativos.  

Para concluir, estamos, também, treinando a leitura em voz alta do livro "As aventuras 

de Tom Sawyer", "brincando" de interpretar os personagens, imaginando as situações em que 

eles se encontram e como eles emitiriam determinadas falas. 

Avalio que, de maneira geral, o quarto ano está de parabéns! Foi um ano de muitos 

aprendizados, o grupo está pronto para encarar os desafios do próximo ano. 

Beto 

 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

“É preciso uma política de longo prazo, que fomente a base da pirâmide esportiva. O atleta 

olímpico é só a ponta do iceberg. E esse trabalho no Brasil não existe, porque não há o esporte 

escolar”. (Katia Rubio, 2016) 

  

O trabalho com o quarto ano deu-se através de alguns pequenos eixos. Como demanda 

da sala e, juntamente com a Wânia, tentamos construir um futebol mais prazeroso para todos. 

Para isso, utilizamos alguns encontros para conversar sobre problemas que os alunos estavam 

tendo durante o futebol da hora livre e como algumas atitudes faziam os colegas terem pouca 

vontade de participar da atividade. Após conversas, estabelecemos combinados e os alunos 

tiveram a possibilidade de jogar, em nossas aulas, algumas partidas.  

Considero esse trabalho extremamente importante, pois, cada vez mais, o futebol está 

em evidência, principalmente o feminino. Garantir um espaço seguro e convidativo passa a 

ser um dever para corrigir erros do passado. As informações e as atitudes de certos jogadores, 

das mais variadas posições, também chegam aos alunos, de modo que ter um espaço para 

garantir o esporte “da escola” torna-se vital.  

Outro eixo principal da área foi o comprometimento com as Olimpíadas, sem dúvida, 

um dos maiores eventos mundiais da área. Nos encontros, os alunos treinaram uma pequena 

parte do atletismo (corrida), que culminou em uma mini olimpíada da Escola. Ressalto a 

importância desse evento para o desenvolvimento dos alunos: mais do que a medalha, a 

intenção era que experimentassem os sentimentos e a potência que os jogos podem despertar, 

como o esforço, a persistência, o respeito, o companheirismo, a alegria e a tristeza. 

Assim, o semestre foi permeado por atividades que buscaram desenvolver as habilidades 

motoras e o conhecimento corporal, sem esquecer os aspectos atitudinais. Avalio o semestre  

de forma positiva: mesmo sendo um grupo grande e com suas individualidades, os 
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combinados estão sendo discutidos e executados por todos, contribuindo para um 

aprendizado mais harmônico.  

Matheus Toscano 

 

Relatório do Trabalho do Quinto Ano 

O grupo do quinto ano chegou radiante à Escola no segundo semestre. A possibilidade 

de viver a experiência coletiva de estar na Ágora durante todos os dias da semana, nos 

horários habituais, trouxe alegria e ansiedade, sentimentos traduzidos em grande vontade de 

aproveitar os momentos intensamente. No início do semestre, o grupo esteve unido em torno 

de interesses comuns, jogos e atividades foram organizados nas horas livres, mostrando o 

quanto estavam saudosos desse tipo de vivência coletiva. O quinto ano escolheu, inclusive, 

escrever sobre esses jogos no jornal da Escola – o Flornal – pois, consideraram 

importantíssimo que a comunidade escolar soubesse que jogos como três corta, “double 

square” e queimada estavam sendo capazes de unir um grande número de alunos. 

   Com o passar do tempo, questões importantes de convivência foram aparecendo: 

como é possível escolher um time sem magoar meus amigos? De que forma podemos jogar 

com todo nosso potencial, sem deixar colegas chateados? Como lidar com a raiva, a inveja e 

a frustração que, inevitavelmente, surgem durante as atividades coletivas? 

 Escolhemos o caminho do diálogo. Propusemos rodas de conversa, aulas de 

convivência para que todos pudessem se expressar, falar sobre seus sentimentos, trazer 

questões, incômodos e pensar coletivamente em formas de conseguir uma convivência mais 

harmônica. Foi necessário proporcionar momentos de pausa para essas reflexões, já que o 

período de isolamento, permeado por angústias inerentes à pandemia, deixou marcas 

profundas em todos nós. O livro “Nós”, da Eva Furnari, enriqueceu nossa discussão e trouxe 

importantes elementos para refletirmos. Aos poucos, a turma foi amadurecendo, 

beneficiando-se de intervenções e conversas abundantes com todos os professores da equipe, 

inclusive, voltadas ao estabelecimento claro de limites quanto a atitudes. Uma das 

intervenções mais importantes nesse processo foi a presença de todos os professores da 

equipe, junto ao grupo, coeso, nas horas livres, com o objetivo de realizar trabalhos ou 

atividades pré-combinadas:  jogos, leitura para o primeiro ano, trabalho de restauração do 

forno da Escola e cuidados com nosso canteiro agroflorestal. Nosso intuito foi aumentar a 

vivência coletiva, cuidar do que é público e deslocar a energia que estava um tanto dispersa 

em assuntos impróprios para a idade na Escola. As propostas deram certo, todos ficamos 

satisfeitos! Foi um ano de muito crescimento, de importantes transformações para todos! 

Necessário pontuar, finalmente, algo que atrapalhou a possibilidade de todos 

usufruírem juntos das horas livres: a assiduidade na entrega dos relatórios. Alguns alunos, em 

momentos diferentes do semestre, não conseguiram cumprir o compromisso de fazer essas 

redações de maneira satisfatória em casa. Por isso, precisaram trabalhar neste momento, tão 

caro a eles próprios, o dos horários livres. 

  Projeto anual 

  O projeto anual da Ágora, “Um olhar para a sustentabilidade — restaurando as 

relações homem-natureza e sociedade-planeta”, foi ao encontro de muitas curiosidades e 

desejos de nossos alunos. Em um levantamento no início do semestre, para que nos contassem 

o que gostariam de aprender no quinto ano, a grande maioria deles priorizou atividades 
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ligadas às plantas e plantações. Eis algumas perguntas trazidas: “É possível reflorestar uma 

área que foi queimada?”, “Dá para plantar muitos alimentos sem usar agrotóxicos?” e “Por 

que muita gente destrói florestas para plantar alimentos? É mesmo necessário?” 

  A partir dessas questões, escolhemos começar nosso estudo sobre sistemas 

agroflorestais (SAF), que são sistemas produtivos encaixados nos ecossistemas, e não em 

oposição a eles. Iniciamos o assunto assistindo ao filme Life in syntropy, que mostra o trabalho 

e as ideias de Ernst Götsch, agricultor que está inspirando e formando muita gente 

comprometida com a agricultura sustentável. Os alunos ficaram maravilhados com as ideias 

de Ernst, que nos conta que não existe terra ruim, sempre há um jeito de prepará-la 

harmoniosamente para plantar, usando elementos presentes na natureza local. A visão 

moderna e otimista de Götsch deixou nossos alunos animados, pois, em meio a tanta 

destruição amplamente noticiada em todas as mídias atuais, puderam encontrar esperança e 

soluções para suas questões. O vídeo mostra, por exemplo, como algumas áreas sem 

vegetação nenhuma podem se tornar plantações extremamente produtivas, com o uso de 

técnicas que não agridem a natureza, ao contrário, trazem a possibilidade de que se regenere. 

O que mais marcou os alunos, sem dúvida, foi saber que até a quantidade de chuvas em uma 

área muda, após seu reflorestamento. “Eu nunca imaginei que dava pra voltar a chover em 

um lugar que quase não chovia mais!”, “Isso pode melhorar o aquecimento global!”, “As 

agroflorestas são impressionantes, olha o antes e depois!” – muitas falas entusiasmadas 

mostraram o quanto nossos jovens estão sensíveis, preocupados e comprometidos com a 

construção de um futuro sustentável. 

  Chamamos o Luiz, arquiteto que trabalha na Ágora, para nos contar sobre sua 

experiência na plantação de uma agrofloresta. Ele tem um sítio em Jundiaí e decidiu 

reflorestá-lo de acordo com os princípios de Ernst Götsch. A partir de tantos inquietantes 

conhecimentos, surgiu o desejo em nossos alunos: vamos plantar uma agrofloresta na Ágora! 

Escolhemos dois canteiros para realizar o plantio de um sistema agroflorestal, um mais ao sol, 

outro sombreado em grande parte do dia, o que já foi muito importante para perceberem a 

diferença de desenvolvimento em ambos os espaços. Lançamos mão da Matemática para 

preparar vasos para as sementes, já que há uma porcentagem recomendada de terra, 

composto e areia para determinadas plantações. Outro assunto importante foi o estudo do 

composto, nossos alunos precisaram aprender a manipular a composteira da Escola, fruto do 

trabalho dos alunos mais velhos, a fim de utilizar esse adubo para nutrir nossa terra. Nessa 

atividade, esteve presente um dos princípios da agricultura sintrópica: usar o que temos em 

nosso ambiente, sem precisar recorrer a adubos comprados ou trazidos de outro lugar. O 

quinto ano aprendeu, também, a aproveitar as folhas caídas para criar um ambiente propício 

à germinação e crescimento das espécies, bem como criar ninhos para que as sementes 

brotassem. Observar o desenvolvimento das plantas, cuidar delas, prestar atenção às chuvas 

e ao sol para avaliar a necessidade de regá-las – tudo isso trouxe vida ao quinto ano e 

esperança para sonhar com novos horizontes! 

Língua Portuguesa 

Em Língua Portuguesa, nosso principal projeto foi o estudo dos contos fantásticos. Meu 

objetivo foi dar asas à imaginação, à linguagem onírica, pensar para além da realidade que 

já existe. Afinal, acredito que todos nós concordamos: nosso mundo precisa ser reimaginado 

e reinventado! 
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Começamos com o estudo de um poema de Ferreira Gullar, A fala do gato, que nos 

presenteou com belos versos, responsáveis por conduzir nosso trabalho:  

“(…) Era sonho, claro. 

Mas, como se sabe, 

é no sonho que ocorre 

o que se deseja 

e no mundo não cabe.” 

Os alunos leram, no decorrer do trabalho, contos de Marina Colasanti, Conceição 

Evaristo e Virginia Woolf, para se familiarizarem com o universo e a estrutura dos contos 

fantásticos, já sabendo que iriam produzir um texto desse gênero. A primeira criação foi mais 

livre, estavam ávidos para escrever muito, páginas e páginas com ideias que pareciam não 

acabar mais. Foi emocionante observá-los escrevendo com prazer, algo que realmente fazia 

sentido para eles, sem pressa para acabar e entregar a produção. Entraram em um verdadeiro 

estado de meditação, de plena presença naquele momento. Puderam vivenciar, na prática, a 

força das palavras e sua importância na arte de colocar a imaginação no papel. 

 Em seguida, o trabalho de passar a limpo esses textos, levando em consideração as 

correções ortográficas e de pontuação, foi menos acalorado, claro, como já esperávamos. 

Neste percurso, se deram conta da necessidade de organizar suas ideias de acordo com certos 

padrões da língua, para que seus leitores pudessem apreciá-las. 

 A segunda proposta de produção de conto fantástico foi mais elaborada, contou com 

um detalhado planejamento prévio, no qual os alunos precisaram pensar antecipadamente 

como seria a história: personagens, ambientes, objeto responsável por trazer a fantasia para 

a realidade, enfim, elementos fundamentais para que a história ficasse ainda mais interessante 

e cativasse nossos leitores. Durante o processo, não viam a hora de começar a escrita da 

história! A ajuda dos amigos foi fundamental para que compartilhassem suas ideias, pedissem 

sugestões, questionassem pontos confusos, ou sem sentido. Nesse momento, o grupo do 

quinto ano foi generoso, cooperativo e, frequentemente, pude observar como ficaram 

genuinamente felizes diante dos sucessos literários dos colegas! Espero que todos vocês leiam 

e apreciem o livro dos contos fantásticos do quinto ano! 

Paralelamente a este trabalho, o grupo também dedicou-se ao estudo da ortografia. Os 

alunos fizeram um levantamento dos erros ortográficos mais recorrentes em nosso grupo, a 

partir da leitura dos cadernos de relatório, nos quais as palavras incorretas são assinaladas. A 

partir desta lista, decidimos produzir um livro de ortografia, no qual as palavras que 

despertam muitas dúvidas estivessem presentes em textos interessantes, autorais, criados por 

nossos estudantes. A ideia era elaborar um material que pudesse servir como base para que 

o quinto ano desse aulas de ortografia para o quarto ano, propor exercícios e trabalhar na 

correção das propostas. Ganhar o status de professor/ensinante foi algo que incentivou-os a 

desenvolver uma atitude mais compromissada com a ortografia. As aulas foram momentos 

interessantes de troca, aprendizagem e mudança de papel: antes aluno, agora, professor.  

 Outra atividade bastante apreciada por nossos alunos foi a leitura compartilhada do 

livro “As viagens de Gulliver”, de Jonathan Swift. As meninas e meninos do quinto ano 

viajaram com o personagem, imaginando cada um dos objetos e situações que o narrador 

descrevia, misteriosamente. Foram bons momentos nos quais compartilhamos o prazer de ler 

juntos uma ótima história! 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR878BR878&sxsrf=AOaemvLSmyIUydavo18SO8Y-KGCyjjbnMg:1637524140666&q=Jonathan+Swift&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SCpJNlcCs4zjU7K0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfJ55ecllmQk5ikEl2emlexgZQQAIPnk1EgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwif-9vlnKr0AhXFq5UCHeDFBzQQmxMoAXoECEUQAw
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Matemática 

Em Matemática, nos dedicamos ao estudo de frações e porcentagens, bem como suas 

equivalências. Os alunos aprenderam a analisar gráficos que traziam informações numéricas 

em porcentagens e pensar sobre o que representavam em um determinado grupo. 

A reflexão sobre tais conteúdos possibilitou um avanço na compreensão do que é 

proporção. Em seguida, iniciamos nosso estudo sobre plantas e maquetes. Como é possível 

representar uma construção em uma planta? Como transformar uma planta em maquete? 

Começamos a exploração do assunto observando, em grupos, um folheto ilustrado da 

planta de uma casa, de três andares, à venda em Cotia. Com este material, puderam entender 

a importância de representar a realidade seguindo proporções pré-determinadas. Para colocar 

a "mão-na-massa'' e praticar o que aprenderam, ficou decidido fazer a planta e a maquete da 

Casa do Pato, a famosa construção que, em 2021, tornou-se nossa querida sala de aula. O 

processo foi muito desafiador, o manejo da trena, a descoberta estarrecedora de que a 

realidade não podia ser representada perfeitamente na planta! Nossos alunos descobriram 

que algumas imperfeições no piso da construção, o fato deste estar um pouco irregular, faz 

com que o murinho que cerca a casa fique igualmente torto. Ao medir esse muro, os alunos 

perceberam que seria preciso representá-lo a casa torto na planta também, o que causou 

incômodo em alguns, enquanto outros acharam engraçado que isso pudesse acontecer. Por 

sorte, os arquitetos Luiz e Bruno nos ajudaram, contaram que é muito comum que isso 

aconteça e que, até para os arquitetos, é muito difícil traçar a planta de uma construção que 

já existe, ainda mais se for um pouco antiga, sujeita às ações da passagem do tempo. 

 A construção da maquete foi um momento entusiasmado de trabalho em grupo, que 

exigiu muita organização e concentração, pois, todos estavam cientes, qualquer erro faria 

nossa maquete ficar torta! Transformar metros, centímetros e milímetros para que 

respeitassem a escala estabelecida foi bastante desafiador e trouxe muito traquejo na 

matemática para nosso grupo! 

História e Geografia 

Começamos o semestre explorando um material muito caro aos alunos: o Geoatlas. 

Nos debruçamos sobre diferentes tipos de mapas para compreender suas diferenças e funções: 

físicos, políticos, hidrográficos, populacionais, entre outros. Estudamos os pontos cardeais, a 

rosa dos ventos e refletimos sobre sua importância para que as pessoas possam localizar-se. 

Exploramos o mapa do Brasil, seus estados e capitais, fronteiras, interior e litoral. Em seguida, 

levamos nosso foco para estudar a história de São Paulo. Como nasceu a cidade de São Paulo? 

Quem foram seus primeiros habitantes? Quais fatores geográficos contribuíram para que seus 

fundadores escolhessem exatamente este lugar? Como a pequena São Paulo de Piratininga do 

século XVI transformou-se na gigantesca e intrigante megalópole que conhecemos hoje? O 

quinto ano leu textos, assistiu a vídeos, refletiu e discutiu bastante em grupo para tentar 

compreender essas questões. 

Já que nosso tema anual está relacionado à sustentabilidade, escolhemos nos aprofundar 

na história do Rio Pinheiros, que teve sua natureza muito preservada até meados da década 

de 30 e, hoje em dia, pode ser considerado um símbolo da insustentabilidade em São Paulo. 

No entanto, há inúmeros projetos para recuperá-lo, o que é perfeitamente possível, desde 

que as escolhas certas sejam feitas para que isso aconteça. 
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Nossos alunos ficam bastante preocupados, entristecidos e indignados ao se depararem 

com informações que mostram o descuido com o qual a natureza, muitas vezes, é tratada. 

Por isso, procuramos trazer experiências de pessoas que estão “remando contra a maré”, 

lutando para que a recuperação dos rios aconteça, por mais que pareça uma utopia 

inalcançável. O projeto Águas Claras, por exemplo, vem trabalhando nesse sentido, com 

algum êxito. Para ilustrar com bastante proximidade esse tipo de iniciativa, trouxemos a 

Christel, mãe do Kiran, para dar uma palestra para o quinto ano. Acreditamos que, a partir 

do contato próximo com pessoas que estão trabalhando incansavelmente para ampliar a 

sustentabilidade do nosso ambiente, podemos também acreditar que outro mundo é possível. 

Sonhar com este mundo, imaginar este mundo, criar em nossa fantasia um mundo mais 

sustentável é um passo fundamental e importantíssimo para que possamos construir uma 

outra realidade! 

Um grande abraço! 

Danile 

 

Ciências 

O projeto do ano, “Um olhar para a sustentabilidade — restaurando as relações 

homem-natureza e sociedade-planeta”, foi um convite a toda a Escola para refletir sobre 

nosso impacto no mundo. Depois das inúmeras construções e engenhocas que produzimos, 

chegou a hora de tentar entender como essas máquinas são alimentadas. O estudo da energia, 

foco deste segundo semestre, serviu como ponto de partida para as investigações do quinto 

ano e, também, para conhecermos algumas formas de produzir energia elétrica. 

Desde nossos primeiros encontros, procuramos investigar como a eletricidade se 

manifesta, circula e é controlada nos circuitos elétricos. Compreender essas estruturas é de 

grande valia para nossa vida (quem nunca precisou trocar um chuveiro, ou, reparar uma 

tomada?), mas foi bastante útil, também, para nos aprofundarmos nos procedimentos de 

pesquisa e registro. 

As aulas iniciais deste período foram dedicadas ao estabelecimento de alguns 

combinados e procedimentos básicos, como aprender a desencapar fios, isolá-los, montar 

circuitos elétricos simples e usar os “leds” nessas montagens. Superados os desafios iniciais, 

passamos às perguntas formuladas já nos primeiros contatos com os materiais: 

● O que são os polos positivo e negativo dos circuitos elétricos? 

● Como montar circuitos com mais de um “led”? 

● Quais as diferenças entre circuitos em série e paralelos? 

● Como os interruptores atuam nos circuitos?  

Essas etapas da pesquisa foram realizadas em duplas e trios, que eram modificados 

regularmente. O objetivo dessa proposta foi diversificar as parcerias de trabalho, permitindo 

que as ideias circulassem de forma mais efetiva; que os alunos aprendessem uns com os outros 

e compartilhassem descobertas e questionamentos surgidos em momentos anteriores. 

Além dos avanços esperados na formulação de hipóteses, percebi ganhos bastante 

significativos nas discussões desse período: com um registro mais organizado, os alunos 

passaram a recorrer mais às anotações para elaborar explicações e questionamentos. Ainda, 

a proposta de elaborar circuitos e investigar seu funcionamento, direcionou o foco das 

equipes de forma mais efetiva: as discussões e argumentações foram mediados pelo trabalho, 
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possibilitando debates mais ricos e argumentos melhor fundamentados. Mesmo na escrita dos 

relatórios diários, que corrigi em algumas terças-feiras, notei avanços em relação à correção, 

pontualidade na entrega e no compromisso com textos mais completos, detalhados e 

interessantes. Para finalizar um trabalho muito feliz e proveitoso, o quinto ano está 

produzindo luminárias com a Cíntia nas aulas de Artes. As instalações elétricas vêm sendo 

discutidas e preparadas comigo e deverão incluir diferentes tipos de circuitos que exploramos 

neste semestre. Será um ótimo fechamento! 

Até 2022! 

Leonardo 

 

Inglês 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” 

Paulo Freire 

 

O quinto ano foi o primeiro passo do caminho que os alunos percorrerão em língua 

inglesa na Ágora. Assim, focamos a sensibilização para o aprendizado e a vivência prática da 

língua, através do aspecto lúdico e da desmistificação do “estrangeirismo”. Também foi o 

momento de consolidação de práticas escolares, como autonomia na tomada de notas, 

responsabilidade com o próprio material, assiduidade na entrega de lições e, principalmente, 

respeito aos turnos de fala dos outros participantes do diálogo. Todos estão muito mais 

preparados para enfrentar essa caminhada! A frase de Freire ilustra a nossa prática ao longo 

do semestre: sempre apoiados nos diálogos e nas trocas entre os alunos, partimos de 

experiências e características pessoais para colocarmos a língua em ação. Neste semestre, a 

principal novidade em nosso trabalho foi a introdução à sistematização da língua, com a 

exposição de um primeiro tópico gramatical de forma estruturada, o verb to be. Trabalhamos 

com canções, jogos, textos, entre outros, apostando nas vivências já existentes que, muitas 

vezes, já incluíam, ou poderiam incluir, esse idioma. 

Neste segundo momento do ano, aliamos as atividades de familiarização prazerosa e 

gradual do primeiro semestre a um esforço de registrar e sistematizar o aprendizado. Além 

de acolherem frases e expressões para se expressar, tornando-se mais íntimos da matéria, 

conseguiram introduzi-la em uma rotina de estudos e associá-la ao universo tipicamente 

escolar.  

Como esperado, a turma apresenta diversidade, não apenas em relação à matéria 

específica, mas à rotina escolar, em geral: a escrita é mais consolidada em alguns do que em 

outros; a familiaridade com a produção de registros varia muito e o compromisso com 

entregas e datas não é o mesmo para todos. Nossos esforços no semestre concentraram-se 

em tornar essa pluralidade produtiva e motivo de troca entre eles. Muitas vezes, algo 

elementar para um aluno com familiaridade prévia, por exemplo, ganhou interesse por estar 

inserido em um jogo ou em uma forma de expressão pessoal. Também, nos esforçamos para 

desafiar alunos diferentes de diferentes formas, com atividades extras, mediação de leituras, 

entre outros. Nós nos equilibramos entre momentos expositivos, momentos de produção, 

oral e escrita, e, de forma muito rica, brincadeiras.  

Tentamos não perder as poucas conquistas do ensino à distância, reforçando em sala a 

prática da escuta, com o uso de caixas de som. Também, insistimos muito que os alunos 
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investissem nos registros, já que nas aulas presenciais não há consulta posterior ao que esteve 

na lousa.  

Retomamos o curso de forma bastante prazerosa, revisando o vocabulário ligado a 

esportes e gostos pessoais em quadra, aliando a prática dos movimentos às palavras. Em 

seguida, iniciamos nosso trabalho com canções, utilizando Hello, Goodbye dos Beatles como 

forma de praticar o listening e o speaking. As canções, incluída Isn’t she lovely, de Stevie 

Wonder, trabalhada posteriormente, foram uma forma de aliar as áreas de música e 

linguagem, em que praticaram a língua inglesa nas aulas de Música e chegaram a tocar 

instrumentos nas de Inglês. Entremeada por esses momentos, esteve a sistematização do verb 

to be, dos adjectives e das wh questions. Além da exposição necessária para introduzir esses 

tópicos, eles foram praticados através de exercícios escritos, orais, entrevistas e jogos, como 

broken phone e wh board game. 

A turma esteve muito disposta a aprender, sendo muito proveitoso quando 

conseguimos focalizar essa energia em atividades de uso da língua. Todos ganharam muito 

com o retorno às aulas presenciais, formando-se, de fato, um grupo com dinâmicas próprias 

de aprendizado. A passagem para o Ensino Fundamental II será uma experiência 

engrandecedora para cada um deles, completando um necessário processo de 

amadurecimento relativo às práticas escolares. De forma geral, o trabalho tem sido bem-

sucedido. A nossa caminhada começou muito bem, os caminhos estão abertos para uma 

vivência interessante e cheia de descobertas em língua inglesa! 

Matheus Araujo 

 

Relatório do Trabalho de Artes 

Iniciei o projeto deste trimestre anunciando aos alunos que trabalhariam a última técnica 

de modelagem necessária para se completar o ciclo do barro do ensino fundamental 1- Um 

cofre. Trabalho bastante autoral, no qual o envolvimento de cada um foi essencial. 

Seguindo a proposta do trimestre e do projeto, retomei os principais processos 

envolvendo esse material. Relembramos a preparação da barbotina (cola de argila), a 

importância de sovar a argila antes de trabalhá-la, a espessura ideal da parede do barro etc. 

O projeto iniciou-se com o desenho da imaginada peça para dar suporte e 

materialização ao produto. Na sequência, cada aluno recebeu uma boa quantidade de argila 

para modelar e, a partir desse momento, o foco tornou-se a mão na massa. 

Pouco a pouco, foram trabalhando detalhes que valorizavam as interferências 

realizadas, adicionando massa ou retirando-a até obter a forma desejada. Conquistada tal 

forma, passaram a cavá-la, cuidando, necessariamente, para que ficasse oca o suficiente para 

receber as futuras moedas. Ao final, pintaram seus cofres com tinta engobe (tinta preparada 

a partir de argila), elaborada com óxidos, escolhendo as cores desejadas para seu projeto. 

Avalio que esse percurso requisitou muita concentração e habilidade por parte dos 

aprendizes, o que, por muitas aulas, foi complicado neste semestre. Naturalmente, os alunos 

que entenderam tais exigências conquistaram melhores e até mesmo excelentes resultados, 

enquanto outros vivenciaram os percalços do caminho da falta de concentração. Assim, 

tivemos todos os tipos de posturas: alguns apresentaram bastante resistência em manter o 

projeto inicial, mudando de ideia muitas vezes, apesar de minha orientação acerca dos 

desafios naturais do caminho, e obtiveram, por fim, um produto inadequado. Outros, não 
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conseguiram entender a profunda relação entre o projeto inicial, o trabalho manual e o 

resultado final, desistindo de realizar as interferências que exigiam cuidado e atenção. Houve, 

ainda, aqueles desinteressados, que escolheram temas simplistas, limitando-se ao comodismo, 

apesar de minhas avaliações. Porém, houve alunos muito concentrados, alcançando peças 

bem elaboradas e portadoras de harmoniosos designs. 

Gostaria, ainda, de destacar que, neste semestre, foi marcante, quanto à postura de 

estudante, como o comportamento inadequado de alguns alunos do grupo contribuiu muito 

para o desequilíbrio coletivo. Nem todos alcançaram as metas desejadas, ou, mesmo, 

responderam positivamente às orientações de relacionar-se entre pares de maneira cuidadosa 

e responsável. Dessa maneira, faz-se urgente e necessário que cada um dos alunos reflita e 

disponha-se a dosar as próprias emoções, avançando quanto à postura, concentrando energia 

no processo e produção para que obtenham sucesso enquanto estudantes que fazem parte 

de um coletivo maior. 

Cíntia 

 

Relatório do Trabalho de Música 

“… a educação musical como meio que tem a função de desenvolver a personalidade do 

jovem como um todo; de despertar e desenvolver faculdades indispensáveis ao profissional de 

qualquer área de atividade, como, por exemplo as faculdades de percepção, as faculdades de 

comunicação, as faculdades de concentração (autodisciplina), de trabalho em equipe, ou seja, a 

subordinação dos interesses pessoais aos do grupo, as faculdades de discernimento, análise e síntese, 

desembaraço e autoconfiança, a redução do medo e da inibição causados por preconceitos, o 

desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, do senso de responsabilidade, da sensibilidade de 

valores qualitativos e da memória, principalmente, o desenvolvimento do processo de 

conscientização do todo, base essencial do raciocínio e das reflexões…” H.-J. Koellreutter, 1998, pp. 

39-45 

 

O quinto ano atravessou momentos de inquietude, trazendo muitos assuntos paralelos 

ao nosso trabalho, o que, por um lado, trouxe algumas dispersões, mas, por outro, fortaleceu 

os vínculos do grupo e aproximou-os da equipe, através do trabalho de todos os professores. 

É certo que as crianças e jovens têm sofrido bastante com os acontecimentos dos últimos 

tempos e, nós, como professores, oferecemos nosso olhar cuidadoso e nossa presença para 

que eles se voltem aos adultos como referências e, não somente, ao que acessam no mundo 

virtual. 

A partir de uma proposta da Danile, professora de sala, com o intuito de ampliar o 

vocabulário dos alunos, o quinto ano realizou um levantamento de palavras elegantes e 

construtivas. A partir dessa lista, a turma realizou um projeto de composição de letras, em 

pequenos grupos. Os alunos inspiraram-se para criar seus próprios poemas, com métrica, 

rima, estrofes e refrão. Os resultados foram bastante criativos, ora, animados e cômicos, como 

“o camarada de cabelo bagunçado”, ora, poéticos como “a fome da gota de orvalho que foi 

aniquilada pelo dia ensolarado”; também surgiram ideias sobre a natureza e uma história de 

amor… Além da composição, trabalhamos com o samba em atividades corporais para a 

aquisição da linguagem sincopada através da dança. Primeiro, praticamos os passos do samba 

no pé, em etapas, e desenhamos no chão marcações para nos guiar na troca de passos. Toda 
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a turma empenhou-se com dedicação na missão de sambar e foram muito bem-sucedidos! 

Recomendo aos pais que peçam para seus filhos uma demonstração! Iniciamos, também, um 

trabalho vocal, conhecendo um pouco de fisiologia da voz, utilização do diafragma, espaços 

de ressonância do som no corpo, como fazer vibrato, melismas e, ainda, a técnica de belting, 

um estilo que aparece bastante na música americana. Os alunos empenharam-se bastante 

nessas atividades, entregando-se às propostas e cantando com muita energia, buscando 

explorar esses novos espaços sonoros do cantar. Mostraremos um pouquinho desse trabalho 

na exposição! Parabéns, quinto ano! 

Luciana 

 

Relatório do Trabalho de Teatro 

TEATRO DE ANIMAÇÃO 

Neste segundo semestre, a continuidade do trabalho do quinto ano nas aulas de teatro 

ficou prejudicada por conta de percalços no calendário. Feriados, projetos coletivos, faltas e 

demandas internas do próprio grupo fizeram com que nossas aulas práticas ficassem 

espaçadas. Com isso, tivemos um problema na confecção dos bonecos, observando diferentes 

ritmos, estágios e etapas dentro da sala: enquanto duas ou três pessoas já estavam na etapa 

final, de pintura e acabamentos, outras, ainda estavam na etapa do empapelamento. 

Também, tivemos alguns alunos que pediram para levar os bonecos para casa para adiantar 

o trabalho, mas, os bonecos foram perdidos… 

Consequentemente, nosso cronograma para o treino da manipulação e execução da 

técnica, também atrasou. Para que a prática não ficasse muito distante, optei por ensaiarmos 

e treinarmos, mesmo que nem todos os fantoches estivessem finalizados, o que mostrou-se 

uma decisão acertada, pois, os alunos mantiveram contato com a mão na massa, de estar no 

palco, falar alto e dar vida ao boneco. O grupo, de maneira geral, encontrou algumas 

dificuldades em manter uma postura adequada durante o trabalho – cansavam-se muito 

rápido, era difícil manter a mão erguida e movimentar o boneco junto com a voz. Contudo, 

aos pouquinhos, semana após semana, os alunos começaram a perceber os avanços, 

especialmente quando assistiam ao trabalho dos colegas.  Uma aula marcante foi quando 

alguns alunos conseguiram fazer um uso expressivo da voz de maneira mais acentuada, 

divertindo e surpreendendo os colegas. Estavam retomando um caminho de ação e interação 

mais produtivo. 

Na volta do recesso de outubro, em conversa com a coordenação, decidimos aumentar 

uma aula de Teatro semanal com o quinto ano, durante um mês, para podermos "repor" um 

pouco do que havia sido perdido. Assim, em vez de 1h20, teríamos 2h por semana para 

realizar nosso trabalho. Novamente, essa se mostrou uma escolha acertada, pois tivemos mais 

tempo para ficarmos juntos, finalizar os bonecos, conversar sobre teatro de animação e 

experimentar! 

Atualmente, estamos ensaiando as cenas que propus a eles. Algumas, baseadas em 

trechos de peças famosas; outras, inspiradas em ideias que eles mesmos trouxeram. Também, 

levei em consideração as características dos bonecos que eles confeccionaram e, assim, desde 

outubro, estamos ensaiando essas quatro cenas, em trios ou quartetos. Juntas, formarão uma 

mini peça e será o trabalho de conclusão do quinto ano.  
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Avalio que, nesta reta final, os alunos estão atuando da melhor maneira possível. Em 

comparação ao restante do ano, este é o momento em que, disparado, o grupo está mais 

produtivo, coeso e concentrado no trabalho. Divertem-se com as propostas sem perder o 

foco na própria produção, ouvem as orientações e esforçam-se para descobrir novas 

possibilidades expressivas. Com isso, é preciso dizer que todos os esforços feitos, em todos os 

âmbitos, com o grupo, têm surtido efeito. Ano que vem, serão novos desafios. Estaremos 

aqui, para auxiliar no que for preciso.  

Beto 

 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

“É preciso uma política de longo prazo, que fomente a base da pirâmide esportiva. O atleta 

olímpico é só a ponta do iceberg. E esse trabalho no Brasil não existe, porque não há o esporte 

escolar”. (Katia Rubio, 2016) 

 

O trabalho da área de Educação Física visou uma introdução pré-desportiva com a 

turma, pois, de maneira específica, o quinto ano marca uma transição para algumas 

modalidades esportivas. Assim, alguns fundamentos e estratégias precisavam estar bem 

consolidados para o próximo ano.  

Foi utilizado, como jogo inicial, o Tchoukball, que trabalha qualidades importantes 

como passe, deslocamento, recepção e controle da bola, além de ser uma das modalidades 

cuja prática se dá de forma mista (meninas e meninos). A turma recebeu o jogo de maneira 

adequada, conversando, elaborando estratégias e executando-o da melhor maneira possível. 

Outros jogos também serviram de apoio ao desenvolvimento como o dos passes, que 

é uma representação do futebol americano e do dodgeball; ambos conseguem extrair e 

desenvolver habilidades importantes como o passe e o arremesso.  

Um outro eixo principal da área, neste semestre, foi o comprometimento com as 

Olimpíadas, sem dúvida, um dos maiores eventos mundiais da área. Nos encontros, os alunos 

treinaram uma pequena parte do atletismo (corrida), que culminou em uma mini olimpíadas 

na Escola. Ressalto a importância do evento para o pleno desenvolvimento dos alunos; mais 

do que a medalha, a intenção era que os estudantes experimentassem os sentimentos e a 

potência que os jogos podem despertar, como o esforço, a persistência, o respeito, o 

companheirismo, a alegria e a tristeza. 

Por fim, em aula, os alunos experimentaram um campeonato de double square, para 

afirmar a posição do esporte como um elo entre o grupo, e que ele pode ser uma ferramenta 

em favor da convivência e do respeito. Ressalto, ainda, que a dinâmica do grupo foi 

evoluindo a cada encontro, principalmente, em relação ao esforço e participação, finalizando 

o ano de maneira positiva. 

Matheus Toscano 
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Relatório do Trabalho do Sexto Ano 

 

Língua Portuguesa 

Comentar, avaliar, indicar: o trabalho com as resenhas 

 

Como escolher um livro, um jogo, uma série, um filme, um aplicativo com critérios? 

Diante da diversidade e da abundância de ofertas, como fazer boas escolhas e consumir bons 

produtos culturais a partir de análises e discussões críticas? Essas foram as perguntas que 

impulsionaram as primeiras discussões com os alunos do sexto ano sobre o gênero textual 

resenhas. Afinal, para que elas servem? Onde e para que lemos ou vemos vídeos de resenhas? 

Para aprofundar esse estudo, os alunos do sexto ano leram e assistiram a diversas resenhas 

em diferentes suportes: canais de Youtube, podcasts, revistas literárias, blogs especializados e 

jornais. Os estudantes precisavam descobrir o gênero em sua função social. Além disso, 

através da leitura de resenhas, ampliou-se a percepção de elementos importantes para avaliar 

um livro: capa, enredo, personagens, autor, etc. Depois de lerem bons modelos de resenhas 

literárias, os alunos foram convidados a fazer comentários e indicações de livros que 

marcaram suas histórias como leitores.  

No entanto, não é apenas de textos escritos que vivem as resenhas. Nos dias atuais, 

aquelas circuladas em vídeos e podcasts proliferam nas mais diversas mídias; assim, os alunos 

tiveram contato com modelos selecionados e fizeram análises críticas de canais do Youtube 

que trazem vídeos de resenhas de livros. Quais critérios usar para avaliar uma boa resenha? 

Como saber o que é propaganda e o que é opinião do autor/apresentador? Diante dessas 

perguntas, os estudantes entraram em contato com as novas mídias mais preparados, de 

forma mais consciente e não como consumidores passivos.  

Após essa imersão no universo das resenhas, os alunos foram convidados a criar seus 

próprios textos. Para isso, havia um desafio: montar um mural para a comunidade escolar. A 

turma escolheu seu público-alvo: toda a Escola veria o mural, mas, ele seria destinado 

principalmente aos colegas de quinto e sétimo anos.  O público deveria participar e engajar-

se na leitura das resenhas; desse modo, nasceu a ideia de curtir e comentar os textos.  Por 
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meio de votação, foi escolhido um título um tanto quanto curioso: As resenhas enganosas do 

sexto ano (que não são tão enganosas assim). Os alunos responsabilizaram-se por diferentes 

atividades do mural: criar um mascote, pensar na participação do público, planejar a 

disposição física do mural.  

Junto a todo esse trabalho, em duplas, os jovens escolheram um objeto para analisar e, 

a partir de então, planejaram, textualizaram, revisaram e publicaram uma resenha, 

participando de processos importantes para a publicação de todo texto escrito. Para escrever 

suas análises de filmes, séries e livros, precisaram descrever, comentar, avaliar e indicar as 

diferentes manifestações culturais que poderiam ampliar ainda mais o repertório dos outros 

alunos e professores que lessem o mural, trazendo, assim, a função social do gênero.  Para 

finalizar o projeto, os alunos montaram o mural e depois anunciaram sua produção para as 

outras turmas da Escola.  

Uma comunidade de leitores 

O trabalho com resenhas possibilitou que a conversa sobre livros no sexto ano ganhasse 

novos contornos. Como leitores mais experientes, os alunos agora poderiam indicar com 

mais propriedade suas leituras, argumentando e avaliando suas escolhas. Assim, selecionaram 

livros para a leitura autônoma. Após a leitura, além de preencher uma ficha de avaliação, 

passaram por uma sabatina literária. No centro da roda, deveriam responder questões 

colocadas pelos colegas: qual outro título você daria para a história? Com qual personagem 

você se identificou? Que parte do enredo foi mais marcante?  

Investindo também na autonomia dos estudantes como leitores, foi criada na sala do 

sexto ano uma biblioteca. Composta com livros da biblioteca da Escola e de casa, a leitura, a 

indicação, o compartilhar histórias passou a fazer parte de mais momentos, ainda, do dia a 

dia da classe.  

Paralelamente ao trabalho com a leitura autônoma e os critérios para a escolha de um 

livro, o segundo semestre foi marcado pela história de Salva, um menino sudanês imigrante. 

O livro Um longo caminho em busca da água traz uma história comovente marcada pela 

imigração, a guerra e a resistência.  

Para iniciar a leitura, mais uma vez, os estudantes fizeram uma excursão pela África: 

pelos livros, através de histórias, conheceram um pouco mais a diversidade desse continente.  

A leitura compartilhada possibilitou importantes discussões, não apenas por conta das 

histórias de refugiados, mas, também, por tratar de sentimentos e fatos delicados e 

comoventes, como abandono, luta, morte e resistência, o que deu ensejo para ótimas rodas 

de conversa. Além de treinar a leitura em voz alta, os alunos realizaram diversos tipos de 

apontamentos da história de Salva e Nya, desenhando, buscando palavras-chave, 
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selecionando trechos, perguntas e sentimentos suscitados pelo livro. Desse registro, está 

nascendo um belo mural com anotações do caminho de Salva, o protagonista da história.  

 

Dicionário: a casa das palavras 

Refletir sobre a língua é uma parte importante dos estudos nas aulas de português. 

Diante de perguntas importantes, como: todas as palavras da nossa língua estão no 

dicionário? Como surge uma palavra? As palavras podem desaparecer? Quem faz o 

dicionário?, iniciamos uma sequência de estudos sobre a formação de palavras em nossa 

língua materna. Os estudantes precisaram entrar em contato com o dicionário através de 

diferentes maneiras, por jogos, pesquisas e atividades. Foi importante, então, que 

entendessem não apenas como essa obra é organizada e como os verbetes são construídos, 

mas, também, como o léxico de uma língua varia, muda e se transforma.  

Através das pesquisas realizadas no dicionário, os alunos entraram em contato com 

importantes conceitos sobre a formação de palavras no português: os neologismos, os 

morfemas (prefixo, radical e sufixos) e, assim, mais uma vez através de jogos e experiências 

com palavras, puderam perceber como elas são formadas em nossa língua. Por meio do 

estudo dos vocábulos, foi possível refletir sobre a natureza da linguagem. 

Para finalizar esses estudos, o sexto ano fez uma pesquisa com outras turmas da Ágora 

para descobrir o léxico compartilhado pelos alunos de nossa comunidade e, dessa forma, 

criar um dicionário da Escola.  

A convivência 

Revendo o percurso dessa turma, é possível perceber que houve grandes transformações 

e, hoje, os alunos mostram-se mais autônomos para organizar-se, com maior prontidão para 

os estudos. Muitos dos percalços trazidos pela pandemia se converteram em aprendizados; 

para isso, diante das muitas mudanças pelas quais passaram esses jovens, foi importante 

estabelecer rodas de conversa, debater incômodos, construir novas parcerias e  

agrupamentos. Com certeza, a convivência será ainda um tema importante para o próximo 

ano. Muito curiosos e integrados, de volta ao ambiente escolar, o grupo do sexto ano se 

fortaleceu. Para o sétimo ano, será favorecedor investir em novas parcerias, no trabalho entre 

pares, para que possa haver ainda mais cooperação entre eles.      
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Maíra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglês 

O curso de língua inglesa do sexto ano em 2021 consolidou a passagem de sensibilização 

e familiarização para a sistematização da língua. Os alunos passaram por um processo de 

fundamentação linguística, ou seja, estudaram não apenas o código, mas, também, os termos 

para descrevê-lo, como noun, adjective, verb etc. Construímos alicerces sólidos para 

continuar o aprendizado, criando rotina e métodos de estudo. Também, pudemos utilizar a 

língua para discutir o tema do semestre, a sustentabilidade, expandindo nosso universo de 

referências.  

Ao longo do semestre, desenvolvemos atividades em que o universo à volta de cada 

um dos alunos, as características do que os rodeia ou as rotinas em que estão inseridos, 

ganharam expressão oral e escrita. A partir dessa realidade mais imediata, produzimos 

reflexões e atividades relativas ao âmbito mais geral e coletivo, principalmente, em nossas 

discussões e leituras sobre nossa carbon footprint. Nesse estágio do aprendizado, os alunos 

acolheram frases e expressões para manifestar-se e inseriram-nas nas regras gramaticais da 

língua inglesa, principalmente, as ligadas ao present simple, present continuous e o modal 

verb can. 

Como já constatado, a turma apresenta diversidade, não apenas em relação à matéria 

específica, mas à rotina escolar, em geral: a escrita é mais consolidada em alguns do que em 

outros; a familiaridade com a produção de registros varia muito; o compromisso com 

entregas e datas não é o mesmo para todos. Nossos esforços, no semestre, concentraram-se 

em tornar essa pluralidade produtiva e motivo de troca entre eles. Muitas vezes, algo 

elementar para um aluno com familiaridade prévia, por exemplo, ganhou interesse por estar 

inserido em um jogo ou em uma forma de expressão pessoal. Também, esforçamos-nos para 

desafiar alunos diferentes de variadas formas, com atividades extras, mediação de leituras, 

entre outros. Nós nos equilibramos entre momentos expositivos, momentos de produção 

oral e escrita, além de jogos. 

 A turma reagiu muito bem ao retorno integral à Escola, com um reflexo muito positivo 

no engajamento durante as aulas e nas entregas de tarefas. Tentamos não perder as poucas 

conquistas do ensino à distância: reforçamos em sala a prática da escuta, com o uso de caixas 

de som, e insistimos muito nos registros, já que nas aulas presenciais não há consulta posterior 

ao que esteve na lousa. 
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Nosso percurso foi retomado com uma revisão do simple present, tanto to be, como 

do/does. Finda a primeira etapa, com exercícios orais e escritos, passamos ao present 

continuous e à comparação com a matéria anterior. Essa estrutura nos permitiu estudar o 

vocabulário do campo da moda - what is one wearing? - e refletirmos um pouco sobre nossa 

própria relação com as roupas. Tal reflexão serviu de ponte para nossas discussões e leituras 

sobre carbon footprint, em que pudemos calcular a emissão média da turma, ler sobre 

pequenas medidas para diminuí-la e repensarmos nossas próprias ações e como elas impactam 

o meio ambiente.  

A turma continuou animada e respondendo bem às atividades. A dinâmica de grupo 

melhorou muito com o retorno às aulas presenciais, dadas as possibilidades de trocas 

imediatas e ajuda mútua entre os alunos. Ao longo do semestre, foi visível o processo de 

amadurecimento desses estudantes, cada vez mais responsáveis com as entregas e com a 

própria postura durante as aulas. Conseguimos assentar bem as bases para a continuação de 

nosso percurso, em Inglês, nos próximos anos do Ensino Fundamental.  

Matheus Araujo 

 

História 

Em História, neste segundo semestre de 2021, os alunos do sexto ano exploraram dois 

aspectos que, durante a pandemia, nem sempre se fizeram presentes: primeiramente, o uso 

do espaço da Escola; depois, o fator humano tão importante ao fato (primordial para nossa 

disciplina), de que o homem é um ser social. Este último se fez notar nos trabalhos em grupo, 

que foram mais frequentes dessa vez, e nas ocasiões em que transformamos em objeto de 

estudo saberes e práticas de pessoas que estão em nosso entorno, mas com quem a 

convivência rotineira nem sempre traz à tona tais conhecimentos. 

Num primeiro momento, realizamos uma entrevista com os arquitetos Luiz e Bruno, 

que vêm acompanhando o cotidiano escolar desde 2019. Nosso objetivo, inicialmente, era 

dar continuidade ao trabalho desenvolvido para o projeto anual na primeira metade de 2021, 

voltado à ideia de criar um cultivo agroecológico na Escola. Uma das grandes descobertas do 

sexto ano, nessa ocasião, foi que para cultivar algo de forma ecológica não é preciso criar 

uma agrofloresta grande, com largos terrenos ou diversidade de mudas; basta estabelecer 

uma “relação” com e entre as espécies do plantio que respeite os ciclos naturais e possa, 

inclusive, potencializá-los, como bem resumiu uma aluna do sexto ano, em resposta à 

pergunta de uma colega. Uma maneira de realizar isso seria, por exemplo, criar uma 

“adubação verde”, que explora a matéria orgânica daquilo que se planta para fortalecer o 

solo. Esse foi o "pontapé inicial” para começarmos o cultivo de feijão, milho e girassol, em 

dois canteiros da Escola. Como nosso terreno possui muitos pinheiros, é vantajoso tomar 

medidas que busquem reduzir a acidez do solo. Nossa ideia, portanto, é que, até o fim do 

ano, folhas e caules dessas mudas sejam colhidos e reintegrados, por nós, à terra. Dessa 

maneira, poderão adubar o solo, conservando a energia criada naquele sistema biológico, 

produzindo um tipo de "serrapilheira" (aquela camada de folhas e galhos que se acumula no 

chão das florestas tropicais e que contribui muito para a fertilidade dele). Assim, será possível 

exemplificar de que forma o ser humano pode atuar a favor dos processos naturais, imitando 

o que os ciclos ecológicos fazem. 
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Embora bastante conectado à área das Ciências Naturais, nesse projeto dos canteiros, 

buscamos explorar um viés humano, caro à História: como nós, na conjuntura em que nos 

encontramos – seja diante das particularidades da Escola, seja diante do contexto de crise 

climática – podemos criar alternativas ao modelo de produção agrícola ancorada na 

monocultura, no esgotamento do solo, uso de agrotóxicos, contaminação da água, etc? Ao 

fim e ao cabo, as possibilidades elencadas voltam-se para dilemas que marcam o lugar 

intermediário em que o homem do século XXI se encontra; um lugar entre um passado de 

destruição e um futuro que pode ser permeado por novas possibilidades.  

O elemento humano que nos conecta ao nosso tempo e espaço também se fez notar 

no dia em que fomos conversar com o sr. Josias, funcionário e vizinho da Escola. Além de 

nos contar sobre sua infância e atuação como bóia-fria em fazendas monocultoras do interior 

de São Paulo, ele nos mostrou como hoje realiza, em seu quintal, quatro tipos de enxerto 

que aceleram o tempo que cada muda precisa para dar frutos: um abacateiro, que demoraria 

cinco anos para começar a produzir, com o enxerto, pode ter esse prazo reduzido para dois 

anos. Nessa entrevista, os alunos experienciaram diversos elementos centrais ao estudo de 

História: o contato com uma história de vida e com saberes não escritos, passados de geração 

em geração e ressignificados a cada presente. No âmbito do projeto, podemos dizer que a 

experiência de plantio do sr. Josias é outra maneira de compreender os ciclos naturais e atuar 

a favor deles, beneficiando os humanos, mas, também, as outras espécies da fauna e da flora. 

O grupo de alunos mostrou-se bastante mobilizado nessas ocasiões das entrevistas e no 

manejo dos canteiros. O olho no olho e o contato com a terra foram algumas coisas que 

vivenciaram e que haviam estado em falta nos últimos tempos. Essas dinâmicas também 

foram interessantes para diversificar as interações entre os estudantes, os procedimentos e as 

habilidades comuns da sala de aula. 

Em termos dos demais estudos levados adiante pela turma, vinculados exclusivamente 

à História, é interessante notar que eles escolheram a linha do tempo como forma de 

representar, para a exposição, parte das aprendizagens do semestre. A opção condiz com um 

dos esforços do curso que buscou familiarizá-los com elementos próprios de nossa área: os 

tipos de fontes que utilizamos, os sistemas de datação – como os algarismos romanos – ou o 

emprego de instrumentos, como a pirâmide social. Ao final desse percurso, vejo alunos mais 

abertos e felizes com a convivência com os colegas, mais maduros, também, em relação a 

procedimentos que estavam um tanto frágeis no início do ano, de organização e preparação 

para o estudo. No ano que vem, precisaremos fortalecer o fôlego para leituras de qualidade 

e dar continuidade ao trabalho com conceitos que se aplicam a diferentes contextos 

históricos. 

Anita 
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Geografia 

"Neste encontro, estamos tentando abordar o impacto que nós, humanos, causamos neste 

organismo vivo que é a Terra, que em algumas culturas continua sendo reconhecida como nossa 

mãe e provedora em amplos sentidos, não só na dimensão da subsistência e na manutenção das 

nossas vidas, mas também na dimensão transcendente que dá sentido à nossa existência. (...) E se 

pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo 

todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar 

os outros, mas para salvar a nós mesmos." — Ailton Krenak (2020) 

 

A retomada de nossas aulas foi, primeiramente, com a pergunta “o que é energia?”. 

De modo geral, os alunos responderam como empregam a palavra energia no dia a dia:  

“não consigo correr, estou sem energia”, “os aparelhos não funcionam, o bairro está sem 

energia”... Após conversas a respeito das ideias trazidas por esses estudantes, na tentativa de 

elaborar um conceito para energia, surgiu a questão “de onde vem?”.  Demos início ao estudo 

sobre matriz energética, examinamos as fontes e o caminho percorrido por elas até estarem 

incorporadas no cotidiano das pessoas. Consideramos três aspectos, geração, transmissão e 

distribuição, para abordarmos a transformação da energia elétrica para térmica, sonora, 

luminosa e mecânica.  A partir daí, desenvolvemos a ideia de matriz energética tratando as 

fontes conforme  tópicos e conteúdos geográficos, sempre examinando o potencial de cada 

uma no Brasil e no mundo, bem como o que favorece, ou não, sua exploração; desse modo, 

dialogamos sobre os recursos energéticos provenientes do subsolo/geologia (petróleo, gás, 

carbono mineral, urânio, vulcões e energia geotérmica); tratamos da relação entre hidrografia 

e relevo para o aproveitamento da água nas hidrelétricas; falamos das florestas  e cultivos 

como fontes de biomassa; por último,  radiação solar, clima e posição geográfica foram 

tópicos importantes na abordagem que considerou o sol e o vento. 

Ao longo das primeiras semanas de estudo, os alunos identificaram as fontes renováveis 

e não renováveis, limpas e sujas, primárias e secundárias, o tempo todo lendo textos, 

analisando gráficos e utilizando a linguagem audiovisual (vídeos institucionais, reportagens e 

documentários) para ampliar o repertório acerca do tema.  Registraram, em seus cadernos, 

os elementos trazidos pelos debates que realizamos, ideias construídas individual e 

coletivamente. O assunto despertou o interesse da turma e motivou os estudantes a 

elaborarem perguntas frequentemente; assim, tivemos novos desdobramentos a cada aula, 

inclusive porque eles pensam no futuro, na possível escassez de alguns recursos e na 

degradação ambiental que certas fontes energéticas promovem. 

Com este grupo, um dos desafios foi incorporar noções essenciais tradicionalmente 

abordadas no sétimo ano. Para que os alunos compreendessem alguns aspectos da geologia, 

elaboramos um glossário de termos específicos, construímos conjuntamente esquemas (mapas 

conceituais) na lousa e contamos, inclusive, com o apoio de material audiovisual. Ademais,  

a leitura de textos e gráficos foi realizada sob a orientação da professora, indicando as ideias 

a serem grifadas, bem  como o passo a passo para a interpretação dos dados representados.   

A volta às aulas presenciais proporcionou resoluções imediatas do ponto de vista da 

aprendizagem, eis algumas delas: dúvidas sendo sanadas quando surgiam; trocas ocorrendo 

entre os colegas de turma com olhares diferentes sobre o mesmo fato; alinhamento de ideias 
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e construção de sínteses coletivas; acompanhamento e intervenção constante da professora 

durante a execução dos trabalhos escolares. 

Nesta etapa escolar, pretende-se desenvolver habilidades que envolvem a leitura de 

representações gráficas, ferramentas que permitem a compreensão de fenômenos geográficos. 

As práticas, cotidianamente, demandam procedimentos vinculados à alfabetização 

cartográfica, em razão disso, os alunos foram gradativamente sendo apresentados às noções 

gerais de astronomia para fins de localização espacial. Para que consiga localizar um ponto 

no mapa, o aluno deve ter  assimilado, primeiramente, os pontos cardeais e colaterais da rosa 

dos ventos, depois, precisa conhecer o sistema de linhas imaginárias do globo terrestre, que 

incluem os paralelos e meridianos, estes, por sua vez, atravessam os hemisférios  (norte, 

setentrional ou boreal; sul, meridional ou austral; leste ou oriental; oeste ou ocidental) a 

partir das linhas principais (Equador e Greenwich) e, a cada cruzamento de linhas, temos a 

localização determinada em graus (latitude e longitude). Resumidamente, isto evidencia 

como cada estudante deve articular várias noções para executar os problemas que 

contemplam coordenadas geográficas. 

É fundamental, portanto, que o aluno frequente regularmente a sequência de aulas e 

realize as atividades, esclareça dúvidas e execute todas as propostas integralmente. Quando 

ele assimila tais saberes, costuma encontrar maior facilidade para interagir com os demais 

assuntos, como zonas climáticas, rotação e translação, solstícios e equinócios, por exemplo. 

Esse percurso de aprendizagem vem sendo trabalhoso para vários estudantes desta 

turma, sobretudo em decorrência de faltas e/ou por não trazerem materiais e tarefas sempre 

completos.  Acrescenta-se, a esses fatos, a dificuldade de manter o foco apresentada durante 

as aulas; a falta de escuta diante de pedidos ou comandas simples advindas da professora é 

constante (tornou-se comum, um colega mais atento dar a informação àquele que se 

dispersou, porém, não demora para um terceiro fazer a mesma pergunta...). 

Em função disso, sistema de coordenadas geográficas e escala são conteúdos diante dos 

quais boa parte dos alunos encontrou dificuldade para consolidar procedimentos e teve que 

frequentar aulas de revisão e reforço.  

A dinâmica da classe revela que ainda não houve incorporação completa da rotina e 

demandas da série por parte de todos os alunos. Para o próximo ano, eles deverão empenhar-

se para apresentar maior compromisso com o trabalho e atenção diante daquilo que acontece 

em sala de aula e, assim, ampliar a possibilidade de compreensão dos assuntos abordados 

nesta disciplina. Os alunos que desenvolveram e consolidaram posturas favoráveis à aquisição 

de saberes, devem manter essa disposição e preparar-se para novos desafios e maior 

crescimento. A turma é envolvente, divertida e curiosa, elementos fundamentais para que os 

estudos ocorram de forma satisfatória e prazerosa para todos. Certamente, faremos do sétimo 

ano uma etapa mais promissora! 

Mônica 
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Ciências 

“A distância é como os ventos: apaga as velas e atiça as fogueiras.” 

François La Rochefoucauld 

 

Compreender o papel da energia em nossas vidas foi um dos objetivos do trabalho de 

Ciências neste segundo semestre, em que nos dedicamos a alguns dos conceitos mais 

importantes do projeto “Um olhar para a sustentabilidade — restaurando as relações homem-

natureza e sociedade-planeta”. Para esse trabalho, tracei percursos que visavam ampliar as 

referências do grupo, tanto nos aspectos práticos, quanto nos teóricos. A turma trabalhou em 

equipes de três, ou, quatro alunos, em aulas em que deveriam resolver alguns problemas 

relacionados à sobrevivência em ambientes selvagens: 

● produzir fogo 

● produzir um recipiente para transportar água 

● “filtrar” água 

● esterilizar a água 

● plantar batatas 

Cada um desses desafios serviu de ponto de partida para nossas discussões sobre as 

transformações, reações químicas e energia, que constituíram as investigações da turma ao 

longo do período. 

Na atividade inicial, depois de montar a fogueira, cada equipe pôde usar uma caixa de 

palitos de fósforo para dar início à reação. Após algumas tentativas, apenas um grupo 

conseguiu acender a fogueira. Observamos as montagens e levantamos algumas hipóteses 

para investigar: 

● existem alguns combustíveis “melhores” do que outros 

● a fogueira precisava de melhor circulação de ar 

● o local deveria ser mais protegido de ventos 

● alguns materiais estavam úmidos 

Em seguida, passamos ao estudo do processo de combustão. Esse é um tipo de reação 

química que libera muita energia na forma de calor e luz, principalmente. Para que a reação 

se inicie, é preciso reunir seus reagentes (combustíveis e o comburente). Na fogueira pensada 

pelas equipes, foram usados diferentes tipos de combustíveis (galhos, folhas secas, pinhas, 

“feno”...). O grupo descobriu que algumas substâncias pegam fogo antes de outras, ou seja, 

requerem menos energia para iniciar o processo da combustão. Elas são, por isso, boas 

candidatas a iniciar as fogueiras. Assim, conforme liberam energia, fazem outros materiais 

entrar em combustão também. Portanto, uma boa fogueira deve ser composta de materiais 

variados: as folhas secas e feno, por exemplo, começam a pegar fogo primeiro, 

posteriormente, os galhos pequenos e, enfim, as toras de madeira, que precisam de mais 

energia para iniciar a combustão, mas, por outro lado, tornam a fogueira mais duradoura. 

Esse mesmo encaminhamento foi seguido para cada um dos desafios. Conhecemos as 

propriedades da água, que é capaz de dissolver inúmeras substâncias e, por isso, é difícil de 

ser purificada; as condições em que muda de estado físico, facilitando o processo de 

esterilização; o modo através do qual as plantas incorporam a energia do sol nas cadeias 

alimentares, entre outros.  
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Partir da experiência prática para o estudo teórico foi uma estratégia que possibilitou 

resultados bastante interessantes: 

● garantimos um repertório comum para a turma 

● as discussões foram mais interessantes e dinâmicas (todos participaram!) 

● houve referências constantes às etapas práticas 

● entre outros 

Percebi os alunos muito envolvidos nas propostas e incorporando, rapidamente, as 

novas descobertas aos procedimentos experimentais. O revezamento entre os grupos 

mostrou-se, também, bastante favorecedor para o estabelecimento de novas relações, 

mudando, um pouco, a posição de alguns alunos na turma e possibilitando que cada um 

mostrasse diferentes jeitos de trabalhar, que aprendessem, uns com os outros, novas 

estratégias e conhecessem como cada um pensa. Foi um ótimo jeito de encerrar um ano 

repleto de conquistas! 

Até 2022! 

Leonardo 

 

Matemática 

Neste semestre os alunos do sexto ano estudaram operações com números decimais, 

porcentagem, áreas e perímetros, investigação de padrões, regularidades e modelos em 

diversas situações e formas planas. 

Merece registro mais detalhado o trabalho com áreas, perímetros e unidades de medida. 

O estudo de área e perímetro mostra a multiplicação de números inteiros e decimais, 

potenciação, raiz quadrada, interligando vários conhecimentos matemáticos.  

Começamos o estudo do assunto com a seguinte ilustração:   

Propositalmente, as duas regiões brancas 

e pretas foram divididas em quadrados com 

mesma medida, o que facilitou a compreensão 

dos símbolos m
2
, cm

2
, km

2
 e outros que estão 

associados à medida de área.   

  

Algumas perguntas foram feitas para 

nortear a exploração das duas regiões 

quadriculadas:  

Apenas observando, sem nenhuma 

contagem ou instrumento de medida, qual das duas regiões lhe parece a maior?  

Agora, utilize como unidade de medida os quadrados brancos e pretos e responda: que 

região é, definitivamente, maior?  

Em quais situações do dia a dia é preciso saber a área de uma superfície?  
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A unidade de medida metro quadrado é muito utilizada. Alguém sabe o que é isso?  

Antes de apresentar a medida de área baseada no 

sistema métrico decimal internacional, trabalhamos com 

figuras poligonais em malhas quadriculada e triangular, 

utilizando as subdivisões do plano como unidade de 

medida. Essa noção foi fundamental para que os alunos 

compreendessem os símbolos, m
2
, cm

2
, km

2
 etc. Saíram-se 

muito bem nessa parte, pois, fizeram associações com as 

unidades de medidas mais utilizadas no dia a dia.  

O passo seguinte foi dimensionar os quadrados que subdividem o plano e calcular a 

área de quadrados maiores e retângulos.  

Com base nos casos mais simples, os alunos foram 

conduzidos a fazer uma generalização, um método para 

cálculo da área do retângulo e do quadrado. A busca de 

resultados gerais, que é típica do pensamento algébrico 

(e será aprofundado no sétimo ano), foi um desafio, mas, 

os estudantes conseguiram fazer observações 

importantes; uma boa discussão surgiu diante da 

pergunta: o modo de calcular a área do quadrado é o 

mesmo que o da área do retângulo?  

Assim, a turma foi apresentada ao sistema métrico decimal internacional e passou a fazer 

cálculos de área e perímetro sem contar com as subdivisões do plano, pois esse conhecimento 

já estava implícito na escrita do símbolo, que está associado diretamente à potenciação, já 

estudada neste ano, por exemplo, o m
2
 (metro quadrado).  

Fizemos uma série de exercícios e problemas já utilizando o método prático para 

encontrar a área e o perímetro de quadrados, retângulos e, até, de triângulos e trapézios. 

Encontrar a área desses últimos foi um desafio. Logo, alguns alunos perceberam que, por 

complemento ou decomposição, levando em consideração que um triângulo é sempre 

metade de um quadrilátero e o trapézio pode ser dividido em retângulos e triângulos, o 

desafio poderia ser resolvido.  

É digno de destaque, também, o estudo que fizemos sobre o significado das 

porcentagens e de como calculá-las, tendo em vista a formação de conceitos e a exploração 

do cálculo mental. Estudamos, ainda, por que as porcentagens surgiram. Esclarecemos que 

elas são relacionadas às frações, mas, não são iguais a elas. 

Introduzimos os números decimais aproveitando sua relação com as porcentagens (por 

exemplo: 25% é o mesmo que um quarto, que equivale a 0,25) e como uma alternativa à 

representação fracionária. Ademais, fizemos medidas e relacionamos unidades utilizadas no 

dia a dia, usando números com vírgula. Depois, ampliamos a compreensão do sistema de 

numeração decimal, estendendo-o às frações da unidade.  

Segue um problema que exploramos em nossas aulas: 

No dia do vencimento do aluguel de nossa casa, no valor de R$ 485,00, meu pai não 

tinha dinheiro para pagá-lo. Ao pagar o aluguel após o vencimento, arcou com 3% de multa. 

Quanto ele pagou no total? 
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Nesse caso, os alunos trocaram várias ideias explorando basicamente duas estratégias, 

ambas associadas à transformação dos três por cento em três centésimos, utilizando a forma 

fracionária ou decimal para o cálculo. A próxima etapa, para finalizar, consistiu em 

acrescentar o percentual encontrado ao valor inicial. 

Feito esse trabalho, os alunos estavam prontos para entender a lógica de algoritmos de 

adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais. Assim, observamos padrões 

e fizemos generalizações envolvendo cálculos. Aplicamos os conceitos aprendidos a situações 

cotidianas.   

Introduzimos a geometria por meio do estudo de conceitos básicos de ponto, reta e 

plano – fundamentais para a análise da geometria em relação às formas da natureza. 

Os alunos também tomaram contato com novos materiais (compasso, esquadros e 

régua), sendo orientados sobre a importância da precisão e do traçado na construção dos 

desenhos. Ainda estão se adaptando a esses materiais, 

mas, têm evoluído bem.  

Depois de estudar os 

conceitos geométricos 

fundamentais, estes foram 

aplicados à observação das  

obras do artista plástico e 

professor brasileiro Rubem 

Valentin, considerado um 

mestre do concretismo no 

Brasil. 

Os alunos foram desafiados a 

construir suas obras explorando 

conceitos geométricos e o sincretismo 

simbólico sob a inspiração das obras do artista. O resultado fará 

parte da nossa exposição. 

l 
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Sobre o nosso projeto anual no recorte da ENERGIA, focamos nossos estudos na física, 

mais especificamente, na energia sonora, onde o movimento das moléculas emitem o som. 

Ao lado, um exemplo de ambiente 

que observamos, a Sala São Paulo, que é a 

sede da Orquestra Sinfônica do Estado de 

São Paulo (OSESP), onde  os painéis no 

teto são móveis e podem ser controlados 

individualmente, permitindo que o 

volume do hall possa ser ajustado entre 12 

mil m
3
 e 28 mil m³. Isso garante que 

qualquer composição que venha a ser 

executada nesse espaço tenha seu conceito 

acústico respeitado. Entre outras 

atribuições, é tarefa do engenheiro de som 

planejar a estrutura da sala de acordo com 

as características da obra que será 

executada. 

Os alunos ficaram surpresos com a importância da acústica, que, poucas vezes, é 

percebida aos nossos olhos, mas, intuitivamente, sentida por nossos ouvidos. 

Verificamos que há muitas maneiras de aproximar-se da experiência musical, seja 

compondo, interpretando ou trabalhando com os aspectos mais concretos do som, 

produzindo instrumentos ou como engenheiros de som e áudio e, ainda, simplesmente 

apreciando uma boa música. Ademais, que, em qualquer dessas atividades, devemos saber 

que a música é um tipo de som, embora nem todo som seja música. Foi alvo da nossa 

discussão, também, que o som não é só musical: diariamente, escutamos as vozes das pessoas, 

o canto dos pássaros, a chuva caindo, o vento soprando. O juízo que fazemos desse tipo de 

som é cultural e, em geral, é para nós agradável. Mas, existem sons cuja intensidade ou 

duração trazem sensações incômodas ou desagradáveis, e os denominamos ruídos, como os 

do trânsito, de uma máquina em funcionamento, do pernilongo. Vimos, por fim, que o som 

é usado para nos comunicarmos. 

As pessoas — e muitos outros animais — comunicam-se por meio do som. Daí a 

importância deste capítulo, em que estudaremos os principais fenômenos ondulatórios que 

ocorrem com os sons e como os diferenciamos. Também veremos a produção de som em 

instrumentos musicais de corda ou de sopro. 
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Chegamos à conclusão que a energia sonora é muito 

importante e está presente nas nossas vidas mais do que 

imaginamos. 

Para conclusão e demonstração prática desse estudo, 

construímos tubos sonoros, medindo, serrando e afinando o 

tubo aberto, obtendo frequências naturais de todos os 

harmônicos. Utilizaremos esses tubos em parceria com a 

professora Luciana, de Música.  

 

 

O grupo superou desafios importantes neste ano quanto à organização dos registros 

pessoais, compreensão do erro como parte importante do processo de aprendizagem e 

elaboração das resoluções de forma mais completa, utilização do cálculo mental nos 

momentos propícios, além de superar as dificuldades das aulas on-line, quando elas foram 

necessárias. Esteve sempre receptivo diante dos desafios propostos, mantendo positiva 

ansiedade para conhecer e explorar diferentes saberes matemáticos. Estão prontos para 

enfrentar os desafios do sétimo ano!  

Wagner 

 

Relatório do Trabalho de Artes 

Enfim, retomamos, presencialmente, as aulas de Artes no início do segundo semestre 

deste ano! Aproveitamos para fazer um verdadeiro mergulho no universo da cerâmica, que 

exige constância pela natureza do material e do processo envolvido. Nosso ponto de partida 

foi uma pesquisa que os estudantes fizeram sobre a produção cerâmica no Vale do 

Jequitinhonha, por meio da qual refletiram sobre o uso de materiais locais, a ancestralidade 

dessa cultura e o conhecimento passado de geração em geração. Entrar em contato com a 

história das mulheres da região e sua arte nos levou a pensar na materialidade da argila – o 

barro e suas variações, que possibilitam diferentes cores no acabamento decorativo – bem 

como nas manifestações artísticas dessas histórias de vida, tornando-se, ao mesmo tempo, 

uma cultura consolidada e em constante transformação. 
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Observei a turma ávida para colocar a mão na massa! Foram várias aulas dedicadas à 

modelagem, nas quais os estudantes retomaram técnicas vivenciadas anteriormente, como a 

placa e a “costura”, aplicando-as na criação de peças de uso cotidiano, inspiradas pelo estudo 

de natureza-morta, realizado no primeiro semestre. A grande maioria manteve-se bastante 

envolvida em todas as etapas do processo, obtendo avanços técnicos tanto em relação à 

estrutura de seus objetos quanto ao acabamento, quando usaram engobes naturais, brunido 

e esgrafito, os quais explico adiante. Houve momentos de concentração generalizada e, 

outros, em que parte da classe esteve bastante agitada e dispersa. Conversas sobre adequação 

do momento de falar e de ouvir; brincadeiras que deixam de ser pertinentes quando 

atrapalham o andamento do trabalho coletivo ou desrespeitam o outro ocorreram e foram 

delimitando atitudes não colaborativas. Desse modo, a produção fluiu em meio à 

descontração característica das aulas de Artes. Foi notável a assiduidade da maioria dos 

estudantes às lições de casa, que muito auxiliaram à aprendizagem de todos. 

 As relações entre as práticas cerâmicas e o projeto anual foram amplamente exploradas 

ao longo desse ciclo, desde a escolha dos materiais até a observação da transformação da 

argila em cerâmica, ocasionada pela queima das peças. Considerando o propósito da 

sustentabilidade, optamos por usar óxidos de minerais abundantes em nossa região (ferro e 

manganês) e propor que os alunos fabricassem os próprios engobes (tintas feitas com a 

própria argila e os óxidos que modificam suas cores). Observar a diferença das cores dos 

engobes crus em relação àquelas que surgiram após a queima também foi um dos pontos 

marcantes do processo. Como guia, apresentei um mostruário com misturas e proporções 

diferentes com as cores resultantes e organizei a fabricação de tintas por grupos, para que 

mantivéssemos um referencial de quais materiais haviam sido usados em cada formulação. 

Desse modo, aplicaram seus próprios engobes baseando-se no mostruário e também 

exploraram o brunido, que consiste em alisar a superfície com pedras polidas, tornando-a 

mais suave e brilhante. Por fim, convidei-os a experimentar o esgrafito, que é traçar linhas ou 

texturas em baixo-relevo na peça quase seca. Um percurso por vários procedimentos 

milenares da cerâmica... 

Para finalizar esse processo, os estudantes refletiram sobre os principais tipos de queima 

cerâmica (forno elétrico, a gás e à lenha) e o uso sustentável da energia empregada, 

considerando o custo-benefício para definir a temperatura adequada, que varia de 800 a 

1300 graus, aproximadamente. Para aprofundar esse conhecimento, realizaram uma análise 

da queima de suas próprias peças, que consistiu em registrar os materiais utilizados e elaborar 

suas expectativas, para, depois, compará-las ao resultado final. Esse amplo estudo – que aliou 

prática, conhecimento, observação e reflexão – durou quase três meses de trabalho; foi muito 

produtivo e alinhado com o projeto anual, um nutrindo o outro. 

Na reta final do ano, propus aos estudantes uma pesquisa sobre os principais orixás que 

fazem parte da cultura afro-brasileira, considerando suas histórias e características. Cada 

estudante, então, escolheu um deles para representar por meio de uma boneca de tecido, 

aliando, ao trabalho, as bonecas representativas da resistência negra no Brasil, chamadas de 

Abayomi. No momento, estamos em meio a esse processo, mas as entidades da mitologia 

africana já despertaram o interesse desses jovens com suas histórias e poderes. Que o 

encantamento pela nossa cultura possa servir como guia na delicada passagem da infância 

para a juventude que esses pequenos grandes alunos atravessam! 
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Fabi 

 

Relatório do Trabalho de Música 

“… a educação musical como meio que tem a função de desenvolver a personalidade do 

jovem como um todo; de despertar e desenvolver faculdades indispensáveis ao profissional de 

qualquer área de atividade, como, por exemplo as faculdades de percepção, as faculdades de 

comunicação, as faculdades de concentração (autodisciplina), de trabalho em equipe, ou seja, a 

subordinação dos interesses pessoais aos do grupo, as faculdades de discernimento, análise e síntese, 

desembaraço e autoconfiança, a redução do medo e da inibição causados por preconceitos, o 

desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, do senso de responsabilidade, da sensibilidade de 

valores qualitativos e da memória, principalmente, o desenvolvimento do processo de 

conscientização do todo, base essencial do raciocínio e das reflexões…” H.-J. Koellreutter, 1998, pp. 

39-45 

 

O sexto ano demonstrou maturidade e engajamento com assuntos da atualidade 

envolvendo política e preservação. A partir das discussões sobre o projeto do ano na Escola, 

“Um olhar para a sustentabilidade - restaurando as relações homem-natureza, sociedade-

planeta”, os alunos comentaram, além de outras observações, a construção de um 

condomínio na área vizinha à Escola, e o provável desmatamento causado pelo aumento da 

construção civil em áreas verdes da cidade. Por isso, pensaram como poderiam manifestar 

descontentamento, protestando, contra ações que prejudicam o meio ambiente e a vida de 

todos no planeta. Assim, inspirados pelo projeto do Greenpeace, Canção para a Amazônia, 

Carlos Renó e Nando Reis, que contou com mais de trinta artistas brasileiros, iniciaram o 

processo de composição de uma canção da turma. Alguns alunos escreveram letras completas, 

com várias estrofes e refrão. Outros, já sabiam qual era o gênero musical ou ritmo que 

desejavam para sua composição. Foi um processo muito rico, onde a turma esteve integrada 

e engajada em todas as etapas, com um resultado emocionante! Alunos transformaram suas 

vozes de protesto em arte, cantando com muita energia, suas próprias composições em prol 

da preservação do nosso planeta! Iniciamos também um trabalho vocal, conhecendo um 

pouco de fisiologia da voz, utilização do diafragma, espaços de ressonância do som no corpo, 

como fazer vibrato, melismas e também a técnica de “belting”, um estilo que aparece bastante 

na música americana. Os alunos empenharam-se bastante nas atividades, entregando-se às 

propostas e cantando com muita energia, buscando explorar esses novos espaços sonoros do 

cantar. Parabéns, sexto ano! 

Luciana 

 

Relatório do Trabalho de Teatro 

IMPROVISAÇÃO / A partir de um roteiro 

Neste segundo semestre, demos continuidade ao desenvolvimento da improvisação – 

importantíssima ferramenta teatral. Para tanto, avançamos um passo à frente: em vez de 

treinar os aspectos fundamentais do improviso através de jogos e atividades, de maneira bem 

livre, encontramos, agora, um roteiro, uma orientação, uma circunstância a ser seguida. 

Como improvisar e descobrir as melhores maneiras de interpretar uma determinada situação? 

Como fazer isso atuando com espontaneidade? 
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Um dos objetivos principais desse projeto é desenvolver a capacidade de interpretar um 

ponto de vista diferente do seu, que seja do personagem representado, articulando os 

conteúdos desenvolvidos ao longo do curso - Expressividade, Criatividade, Espontaneidade, 

Disponibilidade. 

Inicialmente, eu propunha esses recortes, personagens, pontos de vista e os alunos 

tinham que improvisar. Então conversávamos, refletindo o que tinha acabado de ser 

apresentado, e refazíamos a cena/proposta, pensando em novas possibilidades. Conversamos 

bastante nesse período, imaginando aquelas situações e colocando-nos no lugar dos 

personagens.  

Uma aula marcante foi quando improvisamos a situação proposta por William 

Shakespeare na primeira cena da peça Sonho de uma noite de verão. Mesmo que seja uma 

circunstância distante da realidade dos alunos (uma jovem que se recusa a casar com o homem 

que seu pai escolheu), eles atuaram de maneira muito firme e convincente, ouvindo as 

orientações, participando das conversas e divertindo-se, tanto com a própria produção, 

quanto com a atuação dos colegas.  

Atualmente, o grupo está pesquisando trechos de uma história clássica: "Cinderela". Li 

para eles uma adaptação bem próxima à original, de Charles Perrault, conversamos sobre 

outras versões e iniciamos o processo de improvisação, a partir de cenas aleatórias, a fim de 

construir um roteiro. No entanto, o grupo tem demonstrado, fortemente, o desejo de 

subverter um pouco os acontecimentos e personagens, fazendo adaptações que eles julgam 

mais engraçadas. Acontece que essa história não pode ser divertida o tempo todo: a mãe da 

Cinderela morre; ela é maltratada pelas filhas da nova esposa de seu pai; ou seja, é preciso 

encontrar outras nuances para a cena.  

Assim, estamos, neste momento, buscando um equilíbrio para a criação de um roteiro, 

mesclando interesses dos alunos com as necessidades que a história exige. Já ensaiamos 

diversas cenas e o resultado final será um apanhado dessa criação – não propriamente uma 

peça, mas, um experimento acerca da obra "Cinderela".  

É preciso dizer que, a seu modo, os três meninos do grupo apresentam maior resistência 

às propostas, desde o começo do semestre. Assim, estamos fazendo esforços no sentido de 

reduzir um pouco essa distância, que tem aparecido nas aulas de Teatro, incentivando, 

encorajando e cobrando maior disponibilidade dos rapazes. Tudo a seu tempo, semana a 

semana, acredito que temos feito alguns progressos nessa direção. Teatro é uma atividade 

essencialmente coletiva; no entanto, as pessoas que participam com maior envolvimento e 

disponibilizam seus recursos, realizam notáveis descobertas. Neste grupo do sexto ano, de 

maneira geral, muitos alunos destacam-se em nossos encontros, interpretando os personagens 

com força e verdade.  

De modo geral, avalio que o grupo está de parabéns nas aulas de Teatro e 

preparadíssimo para enfrentar os desafios do sétimo ano! 

Beto 

 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

“É preciso uma política de longo prazo, que fomente a base da pirâmide esportiva. O atleta 

olímpico é só a ponta do iceberg. E esse trabalho no Brasil não existe, porque não há o esporte 

escolar”. (Katia Rubio, 2016) 
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O trabalho com o sexto ano evoluiu de maneira significativa: essa evolução se deu, 

principalmente, nas parcerias e vínculos durante nossas aulas. A turma mostrou maior 

disposição para os encontros;  as pequenas discussões, antes muito presentes, deram espaço 

a risadas e trocas benéficas para as propostas.  

Os eixos dos esportes e dos jogos e brincadeiras ganharam destaque no ano, ressaltando 

que a ideia das atividades é mostrar aos alunos as possibilidades dentro das modalidades, 

dentre as quais destaco o basquete, o futsal e o “dodgeball”. Assim, além de vivenciar a parte 

física das atividades, os alunos foram convidados a pensar sobre aspectos importantes que 

permeiam essas modalidades, como o preconceito, a visibilidade e a igualdade.  

Um outro eixo principal da área foi o comprometimento com as Olimpíadas, sem 

dúvida, um dos maiores eventos mundiais da área. Nos encontros a respeito, os alunos 

treinaram uma pequena parte do atletismo (corrida), que culminou em uma mini olimpíada 

na Escola. Ressalto a importância do evento para o desenvolvimento integral dos alunos: 

mais do que a conquista de uma medalha, a intenção era que os estudantes experimentassem 

os sentimentos e a potência que os jogos podem despertar, como o esforço, a persistência, o 

respeito, o companheirismo, a alegria e a tristeza. 

Foram trabalhadas, também, em nossas aulas, algumas modalidades paralímpicas, das 

quais destaco o vôlei sentado. Os paralímpicos trouxeram um contraponto interessante, 

principalmente, em relação às descobertas das modalidades, dos desafios enfrentados e das 

conquistas alcançadas. Utilizamos, também, o momento para conversar sobre se existe um 

padrão para os corpos, além de questões relacionadas ao desenvolvimento físico de cada 

indivíduo. 

Portanto, o ano se encerra com um saldo positivo. Os alunos conseguiram vivenciar a 

euforia e as sensações que um ano olímpico pode propiciar e, cada vez mais, jogam de 

maneira harmônica e respeitosa, utilizando os momentos de fala para conversarem com os 

colegas e fortalecerem seus laços.  

Matheus Toscano 

 

 

Relatório do Trabalho do Sétimo Ano 

Língua Portuguesa 

 

 

Em Língua Portuguesa, neste segundo semestre de 2021, os alunos do sétimo ano 

puderam vivenciar aspectos importantes para as aulas presenciais: o trabalho em grupo e a 

convivência da turma.  Durante todo o semestre, estes foram temas de discussão e reflexão, 

tanto nos relatórios semanais, quanto nas experiências de aprendizagens. A turma do sétimo 

ano é numerosa, e isso possibilita trabalhar com diferentes colegas e criar novas parcerias, 
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além das amizades e afinidades estabelecidas nas horas livres. Com isso, criou-se um ambiente 

de cooperação e responsabilidade, fazendo com que o grupo se mostrasse comprometido em 

aprender. As discussões sobre textos literários e temas polêmicos, trazidos pelas leituras e 

estudos, são sempre bastante proveitosas e a participação de muitos é efetiva; é claro que 

ainda há aqueles que não se colocam com tanta clareza e empenho. Os alunos entregam as 

atividades e relatórios com regularidade e mostram interesse pelo conhecimento e a pesquisa. 

Justamente pela heterogeneidade de saberes e personalidades, alguns alunos ainda poderiam 

dedicar-se mais ao aprendizado, mas, em geral, o ritmo da turma é bastante produtivo.  

Refletir sobre a língua 

O segundo semestre do sétimo ano iniciou-se com importantes questionamentos sobre 

a natureza da linguagem: quando surgiram as línguas? Para que elas servem? Como elas são 

organizadas? O que é erro? Por que as línguas mudam? Tais perguntas impulsionaram a leitura 

de textos teóricos sobre o assunto. Os alunos precisavam compreendê-la como um cientista, 

analisando e pesquisando a variação linguística. Para entender a língua em sua variedade, os 

estudantes entraram em contato com literaturas indígenas, africanas, portuguesas e brasileiras 

em seus contextos mais diversos. Diante dessa multiplicidade de formas e usos da linguagem, 

foi possível entender melhor o que é a gramática da língua portuguesa, em uma perspectiva 

tanto normativa quanto descritiva. Como “cientistas” da língua, o sétimo ano pesquisou 

como é organizada e para que serve a gramática. Depois de muita exploração e reflexão 

sobre a natureza da linguagem, um desafio foi dado: em grupos, eles precisavam  organizar 

e preparar uma apresentação para o nono ano.  

Aprender a trabalhar em grupo 

Estando novamente no ambiente escolar, a convivência foi um importante tema de 

reflexão e trabalho no sétimo ano. Para isso, foi essencial não apenas conviver bem nas horas 

livres, mas aprender a estabelecer boas parcerias de trabalho, a assumir responsabilidades 

diante do grupo, a ajudar os companheiros e pedir ajuda quando necessário. Assim, as 

reuniões do grupo para a exposição oral foram sempre acompanhadas por autoavaliação e 

coavaliação. Os estudantes precisavam não apenas refletir sobre a própria aprendizagem, 

mas, também, verificar se estavam cumprindo suas responsabilidades diante dos colegas. Tais 

avaliações tornaram possíveis mudanças no trabalho coletivo, cada aluno sabia o que era 

esperado dele para trabalhar melhor em conjunto com o grupo.  
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        Expor um tema como um especialista 

A primeira produção textual do sétimo ano no segundo semestre foi de gênero oral: a 

exposição. Para sua produção, os alunos precisavam aprender as características e a estrutura 

do gênero. Depois de estudarmos alguns bons modelos de exposição, os grupos começaram 

a se preparar para as apresentações; para isso precisavam:  

●Pesquisar sobre o tema para tornar-se um especialista  

●Preparar um roteiro de fala 

●Criar um apoio visual para a exposição 

●Treinar com os colegas a partir dos critérios de avaliação 

●Ser avaliado por um público mais experiente a partir dos critérios de avaliação já 

conhecidos.  

As apresentações foram muito proveitosas, os grupos mostraram estar bem preparados 

para as perguntas e questionamentos feitos pelo nono ano. Além disso, todos estavam 

apropriados do conteúdo estudado e conseguiram expor com clareza seus temas de estudo. 

A avaliação foi um tema importante nesta sequência, pois ela foi feita de diversas maneiras: 

autoavaliação e coavaliação do trabalho em grupo, avaliação do público e autoavaliação 

para a exposição. Assim, todos puderam refletir sobre o trabalho e sobre as aprendizagens.  

 

 

Estudos sobre um autor: conhecer um clássico 

Quanto aos estudos literários, além de sabatinas literárias com os livros lidos 

autonomamente nas férias, a partir do livro escolhido para a leitura compartilhada, o sétimo 

ano aprofundou-se nos estudos da obra de um autor: Italo Calvino. Para apresentá-lo, 

diversos de seus livros foram distribuídos pela sala e todos precisavam descobrir temas e 

estilos próprios do escritor, além de fatos importantes de sua biografia. Depois de um passeio 

por seus livros, mergulhamos na leitura de Cidades Invisíveis. Depois de conhecer algumas 

cidades a partir de leituras compartilhadas, em grupos, os alunos estudaram algumas delas. 

Discutindo questões urbanas importantes para todas as cidades, os alunos precisavam 

imaginar e criar formas de troca, de comunicação, de organização, de educação e mobilidade 

nas cidades fantásticas inventadas por Calvino. Essas discussões permitiram que os alunos 
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refletissem sobre aspectos da própria cidade. Assim, nos grupos, criaram guias turísticos das 

cidades de Calvino.  Escreveram textos e representações visuais das localidades escolhidas. O 

trabalho foi bastante especial, já que todos envolveram-se e engajaram-se na produção do 

guia.  

Dando continuidade aos estudos da obra de Calvino, começamos a leitura de O 

Visconde Partido ao Meio. Depois de explorar as expectativas dos alunos sobre o livro, 

iniciamos a leitura da obra. Para cada capítulo, os alunos precisaram criar títulos, pesquisar 

um vocábulo diferente, puderam encantar-se com fatos fantásticos e personagens marcantes. 

A partir da leitura, foi possível discutir questões de moralidade e ética, além de 

aprofundamento nos estudos da obra de um autor.  

 

 

 

 

 

 

Criando microcontos: a síntese e a concisão  

Para a produção escrita literária, o sétimo ano foi convidado a ler e escrever minicontos. 

Esse gênero literário atual e potente, fez com que fosse possível não apenas estudar 

importantes recursos literários e refletir sobre a estrutura de um conto narrativo, mas, 

também, escrever um gênero textual em que a criatividade é essencial. A partir da leitura de 

importantes obras do gênero, os alunos precisaram explorar os múltiplos sentidos dos textos, 

seus significados e possibilidades de interpretação. Além de entender e refletir sobre  a 

estrutura do gênero textual, os alunos escreveram seus próprios microcontos, para isso, além 

da criatividade, precisavam usar a síntese e a concisão como elementos importantes da escrita. 

Depois de escrever e revisar seus melhores microcontos, a turma do sétimo ano espalhará  

suas produções pela Escola.  

Todas as produções do segundo semestre mostram como o grupo tem maturidade para 

escrever, ler e participar das propostas de aprendizagem. A turma está pronta para encarar o 

oitavo ano!  

Maíra 

 

Inglês 

O curso de língua inglesa do sétimo ano na Escola Ágora em 2021 marcou um momento 

de maturidade dos alunos, tanto no uso do idioma quanto nos processos de abstração e 

discussão. O processo de consolidação dos alicerces linguísticos continuou aliado a produções 

e debates complexos. Conseguiram colocar os recursos gramaticais a serviço de processos de 

abstração possibilitados pela língua: o uso das estruturas do simple future e das conditional 

sentences permitiu o debate sobre rumos nos âmbitos pessoais, sociais e globais, 

principalmente aqueles ligados à matriz energética. Adentramos o tema da sustentabilidade 
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através de reflexões sobre como nossas ações determinam nosso futuro e as diferentes 

possibilidades dado o que fazemos. Trabalhamos com diferentes produções que aliaram 

expressão linguística, ações cotidianas e temas públicos. 

Continuamos desenvolvendo atividades em que o universo à volta de cada um dos 

alunos, as características do que os rodeia ou as rotinas em que estão inseridos, ganharam 

expressão oral e escrita. Trabalhamos, também, em nossas discussões, os aspectos sociais, 

associando linguagem e pensamento crítico. Nesse estágio do aprendizado, os alunos 

acolheram frases e expressões para se expressar e inseriram-nas nas regras gramaticais da 

língua inglesa do simple future, will e going to, e das conditional sentences.  

O grupo continuou bastante coeso no que se refere à rotina escolar em geral: a escrita 

está consolidada para maioria; a produção de registros foi comumente satisfatória; a questão 

comportamental quase não se apresentou de maneira negativa. As entregas, que haviam sido 

um problema no modelo híbrido, melhoraram muito com o retorno dos alunos à escola. A 

turma lida bem com as diferenças relativas à matéria, fazendo da pluralidade produtiva 

motivo de troca entre eles. Muitas vezes, algo elementar para um aluno com familiaridade 

prévia, por exemplo, ganhou interesse por estar inserido em um jogo ou em uma forma de 

expressão pessoal. Também nos esforçamos para desafiar alunos diferentes de diferentes 

formas, com atividades extras, mediação de leituras, entre outros.  

Como afirmado, a turma reagiu muito bem ao retorno à escola, com um reflexo muito 

positivo no engajamento durante as aulas e nas entregas de tarefas. As atividades em grupo 

foram muito importantes para exercerem a própria autonomia na língua e ensinarem uns aos 

outros. Tentamos não perder as poucas conquistas do ensino à distância: reforçamos em sala 

a prática da escuta, com o uso de caixas de som, e insistimos muito nos registros, já que nas 

aulas presenciais não há consulta posterior ao que esteve na lousa. 

Nosso percurso foi retomado com uma exposição feita pelos próprios alunos divididos 

em grupo, para revermos simple present, present continuous e going to. Então, através da 

leitura, iniciamos nosso trabalho com will, refletindo sobre o futuro e nossa relação com a 

tecnologia. Também, conseguimos trabalhar as conditional sentences, tanto a 0 conditional 

como a first conditional. O semestre foi bastante marcado pelas produções escritas, em que 

os alunos mostraram seguidos avanços de um texto a outro. Além disso, teve destaque o 

trabalho dos grupos sobre matriz energética, em que prepararam apresentações para turma: 

mobilizaram recursos linguísticos de forma apropriada para debater um tema complexo, 

expandindo ao mesmo tempo vocabulário e conhecimento geográfico.  

Em geral, os alunos têm construído bem uma base linguística sólida para abstrações e 

discussões sobre temas cada vez mais complexos, como a sustentabilidade. A turma continuou 

animada e respondendo bem às atividades, a dinâmica de grupo melhorou com o retorno às 

aulas presenciais, dadas as possibilidades de trocas imediatas e ajuda mútua entre os alunos. 

O grupo caminhou muito bem e está pronto para continuar o percurso na língua inglesa!  

Matheus Araujo 

 

 

História 

Com menos interrupções do que no semestre passado, neste último período letivo foi 

marcado de forma mais perene por elementos ausentes em nossa longa quarentena de estudo 
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remoto. Dessa vez, o sétimo ano fez trabalhos em grupo mais frequentes do que de costume 

e tivemos algumas aulas presenciais que, embora expositivas, possibilitaram verdadeiros 

encontros tão caros às atividades de sala de aula. 

Tais encontros ocorreram de diferentes maneiras. Por um lado, parte significativa da 

turma engajou-se de forma proveitosa no estudo da Baixa Idade Média e do Renascimento, 

por meio do qual pudemos exercitar o estabelecimento de relações de causa e consequência, 

que figurava como um dos objetivos do semestre. O emprego de um mapa mental, nessa 

atividade, aprimorou o uso dessa ferramenta organizadora da aprendizagem e facilitou a 

compreensão dos conteúdos por parte dos alunos. Além disso, muitos deles participaram 

ativamente do comentário de obras de arte renascentistas que criaram certo fascínio em 

alguns: seja pelo realismo das pinturas, seja pelo uso dos espelhos e reflexos em outras, seja 

ainda pela ilusão de ótica presente em algumas. Nesses casos, o encontro vinculou-se à boa 

apreensão dos conteúdos e ao interesse que revelaram. É interessante notar que tais atividades 

de observação dos quadros trouxe à tona algo que será muito importante no oitavo e nono 

anos, que traz relevância ao estudo de História: a elaboração de interpretações. 

Vinculada às interpretações, estão as atividades que buscam estimular as 

problematizações, que também serão alvo de atenção futura. Por ora, essas últimas vieram à 

tona nas primeiras atividades que marcaram a entrada mais sistemática do sétimo ano na 

História do Brasil. Perguntados sobre que personagens, datas e acontecimentos do passado 

de nosso país que eles conhecem, os estudantes perceberam como prevalecem em nossa 

memória os grandes feitos (tais como a independência e a proclamação da república) levados 

adiante por homens da política, europeus, bandeirantes… Poucas foram as vezes em que 

apareceram pessoas comuns, que não ocupavam cargos de poder, mas que eram sujeitos 

históricos. Movidos, então, por tal questionamento, voltamos às discussões sobre as primeiras 

populações que habitaram nosso continente. Na sequência, falamos um pouco dos grandes 

grupos indígenas Tupi, Guarani e Jê, que povoaram o litoral, o sul e o centro-oeste de nosso 

território. Iniciamos, dessa maneira, um percurso que se voltará para a história oficial e que 

muitas vezes marca o imaginário coletivo, mas será também uma forma de buscar, sempre 

que possível, as vozes que não foram ouvidas, seja por que não foram valorizadas, seja por 

que foram, em alguns momentos, silenciadas ou esquecidas. 

Esse tema nos levou a outro encontro digno de nota: a confluência entre o estudo da 

História do Brasil e o recorte que fizemos do projeto anual. Dando continuidade às dinâmicas 

do semestre passado, retomamos a reflexão sobre as maneiras com que a agricultura é 

praticada no Brasil e, agora, adicionamos ao tema a ótica bioeconômica: de que maneira é 

possível adotar práticas que movimentam a economia, mas, continuam valorizando ou 

repondo os recursos naturais? Essa indagação nos levou a estudar cultivos que, segundo uma 

entrevista com o economista Ricardo Abramovay, unem o conhecimento e práticas de 

populações tradicionais brasileiras – indígenas, quilombolas, ribeirinhas, caiçaras… – com 

saberes e tecnologias de empresas ou instituições de pesquisa que têm interesse em produzir 

atividade econômica mantendo vivos os nossos ecossistemas. Desse modo, cada grupo de 

alunos escolheu realizar um estudo mais aprofundado sobre um dos assuntos citados por 

Ricardo: o projeto “Sementes do Xingu”, que vincula a seleção de sementes feita por 

populações indígenas com a atuação de técnicos do Instituto Socioambiental e da Embrapa; 

a extração do açaí, do látex e dos óleos das castanhas do cerrado e da Amazônia. Assim, a 
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ideia de começar o estudo da História do Brasil pelo passado indígena de nosso território se 

une à atenção, frente ao projeto anual, a um conhecimento ancestral que se faz importante 

hoje na valorização de práticas que podem ser classificadas como sustentáveis, embora sejam 

adotadas muito antes da existência dos esforços ditos “sustentáveis”.  

Todo esse percurso mostra um encontro do sétimo ano no âmbito dos afetos: parte 

significativa do grupo mostrou-se afetada por aquilo que estudamos, enxergou que, mesmo 

estando distantes no tempo ou no espaço, os assuntos que abordamos dizem respeito a cada 

um de nós na contemporaneidade. Como professora, é uma alegria ter esse tipo de resposta. 

Além disso, é bom vê-los mais integrados entre si e perceber que seguem contentes em voltar 

à Escola.  

 Anita 

 

Geografia 

"Neste encontro, estamos tentando abordar o impacto que nós, humanos, causamos neste 

organismo vivo que é a Terra, que em algumas culturas continua sendo reconhecida como nossa 

mãe e provedora em amplos sentidos, não só na dimensão da subsistência e na manutenção das 

nossas vidas, mas também na dimensão transcendente que dá sentido à nossa existência. (...) E se 

pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo 

todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar 

os outros, mas para salvar a nós mesmos." — Ailton Krenak (2020) 

 

O retorno às aulas presenciais possibilitou reunir esses estudantes, antes, distribuídos em 

dois grupos e em salas distintas em razão dos protocolos de saúde. Nas aulas, percebemos o 

quão significativo foi retomar a formação original da turma, proporcionando a articulação 

de pontos de vista, o reconhecimento das diferenças, a intervenção da professora sobre  

conflitos, o realinhamentos de condutas e a retomada  de aspectos fundamentais de 

convivência. Com estes estudantes, foram realizadas várias conversas, reposicionamento de 

lugares na sala e desarticulação de situações dispersivas, a fim de instaurar maior foco no 

estudo e no trabalho. 

Nossa primeira aula do semestre iniciou-se com a pergunta “o que é energia?”. 

De maneira geral, os alunos responderam como empregam a palavra energia no dia a 

dia, que, na maior parte das vezes, esteve relacionada ao funcionamento das coisas, 

equipamentos domésticos, veículos... Na mesma aula, instaurou-se um debate sobre fontes 

energéticas, produção, impactos, consumo, resíduos e escassez. 

Depois de discutirmos as ideias formuladas pelos estudantes na tentativa de elaborar um 

conceito para energia, surgiu a questão “de onde vem?”.  Demos início ao estudo sobre matriz 

energética, examinamos as fontes e o caminho percorrido por elas até estarem incorporadas 

no dia a dia das pessoas. Consideramos três aspectos: geração, transmissão e distribuição, 

para abordarmos a transformação da energia elétrica, para térmica, sonora, luminosa e 

mecânica.  A partir daí, desenvolvemos a ideia de matriz energética tratando as fontes 

conforme  tópicos e conteúdos geográficos, sempre examinando o potencial de cada uma no 

Brasil e no mundo, bem como o que favorece, ou não, sua exploração. Desse modo, 

dialogamos sobre os recursos energéticos provenientes do subsolo/geologia (petróleo, gás, 

carbono mineral, urânio, vulcões e energia geotérmica); tratamos da relação entre hidrografia 
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e relevo para o aproveitamento da água nas hidrelétricas; falamos das florestas e cultivos 

como fontes de biomassa; por último, radiação solar, clima e posição geográfica foram 

aspectos relevantes ao tratarmos o sol e o vento. 

Ao longo das primeiras semanas de estudo, os alunos identificaram as fontes renováveis 

e não renováveis,  limpas e sujas, primárias e secundárias, lendo textos, analisando gráficos e 

utilizando a linguagem audiovisual (vídeos institucionais, reportagens e documentários) para 

ampliar o repertório acerca do tema. Registraram, em seus cadernos, os elementos trazidos 

pelos debates que foram realizados, ideias construídas individual e coletivamente. A temática 

foi de interesse da turma e fez com que os alunos se sentissem à vontade para participar, 

sobretudo, porque aborda conteúdos que vêm sendo desenvolvidos nesta etapa escolar: 

geologia, geomorfologia, hidrografia, clima e vegetação. Em função disso, a compreensão da 

temática seguiu com fluidez, tornando a aula um espaço de perguntas ampliadoras e de 

constante troca de ideias. 

Os demais estudos seguiram uma sequência didática bastante proveitosa para os alunos, 

pois começamos resgatando estudos que eles elaboraram no final de junho e este rico material 

embasou a compreensão de todos os conteúdos que se sobrepuseram posteriormente. Todas 

as práticas foram detalhadamente apresentadas na reunião de pais, em 30 de setembro, a 

saber:  cartografia de geologia e de relevo do Brasil e organização de dados em tabelas; bacias 

hidrográficas do Brasil (conceitos elaborados coletivamente, mapas e desenhos 

esquemáticos); produção de textos; perfis topográficos; acidentes geográficos (interpretação 

de imagens de satélite). 

Essa turma de estudantes segue apresentando engajamento diante dos desafios teóricos 

e procedimentais: sua atuação, nas atividades acima elencadas, revela assimilação de 

conteúdo, que avalio de mediana a muito boa, por mais de oitenta por cento deles. A partir 

do segundo semestre, quando não mais vivenciamos interrupções frequentes em razão da 

pandemia, houve melhor adaptação às demandas do curso. Desde então, esses alunos 

caminham no sentido de apresentar condutas cada vez mais apropriadas em relação à 

prontidão e concentração durante as aulas, além da disposição para aprender e expandir as 

próprias potencialidades! 

Mônica 

 

Ciências 

O segundo semestre de Ciências neste 2021, completamente presencial, foi uma etapa 

de muita alegria pelo reencontro com a turma, o prosseguimento da vacinação (enquanto 

escrevo este relatório, já temos alunos do sétimo ano com a segunda dose da vacina!) e uma 

maior segurança e disponibilidade para nos debruçarmos sobre estudos e propostas de estudo 

sobre os seres vivos. 

Nessa etapa, dedicamos a atenção aos grupos dos fungos e das plantas.  

Em um ano tão atípico, considerei importante, sempre que possível, privilegiar as 

atividades práticas, convidando a turma a observar a natureza cada vez mais de perto. 

Durante nossos estudos sobre os fungos, além de leituras, debates e exercícios, buscamos 

exemplares desses organismos na Escola. Eles foram observados e desenhados com o apoio 

de lupas e, depois de investigarmos o modo de vida desses organismos, utilizados na 

fabricação de pães em casa (pelos relatos que obtive, os resultados foram muito bons). 
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Terminada a investigação sobre o reino dos fungos, iniciamos o grande projeto do 

semestre, o estudo das plantas. Essa investigação foi dividida em várias etapas, algumas 

individuais, outras, coletivas, de modo que cada aluno pudesse explorar os conteúdos e 

habilidades trabalhados da melhor maneira possível. Inicialmente, apresentei à turma a 

proposta de elaborarmos um herbário das plantas da Escola. Nesse tipo de trabalho, 

coletamos partes/estruturas do corpo do vegetal e submetemos esses materiais a processos de 

secagem, que possibilitam sua melhor preservação. Cada aluno escolheu uma planta diferente 

no nosso entorno, ficando responsável pelas etapas de produção das exsicatas (material seco) 

e de registro e descrição dos mesmos. Como o processo de secagem altera algumas 

características do ser vivo, foram feitos desenhos, fotografias e descrições do corpo dos 

organismos, de modo que se reunisse a maior quantidade possível de informações sobre os 

vegetais estudados. Paralelamente a esse trabalho, estudamos os quatro grandes grupos de 

plantas, suas características fisiológicas e adaptações ocorridas ao longo do tempo. Nessas 

aulas, observamos outras plantas na Escola, relacionando sua distribuição às estratégias 

reprodutivas e modo de vida desses organismos. 

Para finalizar os estudos deste ano, estabeleceremos as relações de parentesco entre os 

espécimes de nosso herbário. Essa será uma atividade coletiva, em que os alunos reunirão os 

trabalhos individuais para analisar cada organismo e categorizá-lo de acordo com suas 

adaptações. 

O grupo do sétimo ano teve avanços significativos no trabalho de Ciências, neste ano. 

Apesar dos desafios trazidos pela pandemia, percebi um grupo mais autônomo, capaz de 

organizar a própria produção em etapas e segui-las a contento. Especialmente durante a 

confecção do herbário, isso foi muito evidente. Pude observar a grande maioria do grupo 

fazendo registros muito competentes a partir de observações atentas e minuciosas. Ainda há 

certa dispersão durante os debates, mas, percebo maior agilidade da turma em retomar a 

concentração para o trabalho e priorizar a discussão de ideias, dúvidas e esclarecimentos 

nesses momentos. 

Que venha 2022! 

Leonardo 

 

Matemática 

Neste semestre, os alunos estudaram operações com números decimais, porcentagem, 

unidades de medida, construções geométricas, área e perímetros, probabilidade e gráficos. 

Introduzimos a geometria por meio do estudo de conceitos básicos de ponto, reta e 

plano – fundamentais para a análise da geometria em relação às formas da natureza. 

Os alunos também tomaram contato com novos materiais (compasso, esquadros e 

régua), sendo orientados sobre a importância da precisão e do traçado na construção dos 

desenhos. Adaptaram-se rapidamente e demonstraram agilidade nas construções, o maior 

desafio foi o uso do compasso.  
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Depois de estudar os conceitos 

geométricos fundamentais, estes 

foram aplicados à observação das  

obras do artista plástico e professor 

brasileiro Rubem Valentin, 

considerado um mestre do 

concretismo no Brasil. 

Os alunos foram desafiados a 

construir suas obras explorando 

conceitos geométricos e o sincretismo 

simbólico sob a inspiração das obras do 

artista. O resultado fará parte da nossa exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o nosso projeto semestral ENERGIA focamos nossos estudos na física, mais 

especificamente na energia sonora, onde o movimento das moléculas emitem o som. 

Ao lado, um exemplo de ambiente que observamos, a Sala São Paulo, que é a sede da 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 

(OSESP), onde os painéis no teto são móveis e 

podem ser controlados individualmente, 

permitindo que o volume do hall possa ser 

ajustado para entre 12 mil m
3
 e 28 mil m³. Isso 

garante que qualquer composição que venha a ser 

executada nesse espaço tenha seu conceito 

acústico respeitado. Entre outras atribuições, é 

tarefa do engenheiro de som planejar a estrutura 

da sala de acordo com as características da obra 

que será executada. 
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Verificamos que há muitas maneiras de aproximar-se da 

experiência musical, seja compondo, interpretando ou 

trabalhando com os aspectos mais concretos do som, 

produzindo instrumentos ou como engenheiros de som e 

áudio, ou, simplesmente, apreciando uma boa música. E que 

em qualquer dessas atividades, devemos saber que a música é 

um tipo de som, embora nem todo som seja música. Foi alvo 

da nossa discussão também, que o som não é só musical: 

diariamente escutamos as vozes das pessoas, o canto dos 

pássaros, a chuva caindo, o vento soprando. O juízo que 

fazemos desse tipo de som é 

cultural e, em geral, é para 

nós agradável. Mas, existem 

sons cuja intensidade ou 

duração trazem sensações 

incômodas ou desagradáveis, 

que denominamos ruídos, 

como os do trânsito, de uma máquina em funcionamento, 

do pernilongo. Vimos, também, que o som é usado para nos 

comunicarmos. 

As pessoas — e muitos outros animais — comunicam-

se por meio do som. Daí a importância deste capítulo, em 

que estudaremos os principais fenômenos ondulatórios que 

ocorrem com os sons e como os diferenciamos. Também 

veremos a produção de som em instrumentos musicais, de 

corda ou de sopro. 

 

Os alunos ficaram surpresos com a importância da 

acústica, que é poucas vezes percebida aos nossos olhos, mas, 

intuitivamente, sentida por nossos ouvidos. 

Chegamos à conclusão que a energia sonora é muito importante e está presente nas 

nossas vidas mais do que imaginamos. 

Para finalização e demonstração prática desse estudo construímos tubos sonoros, 

medindo, serrando e afinando o tubo aberto, obtendo frequências naturais de todos os 

harmônicos. Utilizaremos esses tubos em parceria com a  Luci, professora de música.  

Além disso, aprofundamos nossos estudos nos casos em que as medidas são feitas 

indiretamente. Utilizamos como exemplo a distância entre a Terra e a Lua, que pode ser 

medida da seguinte maneira: 

➢ Um raio laser é disparado da Terra para a Lua. 

➢ O raio é refletido na superfície do satélite e volta para a Terra. 

➢ Mede-se o tempo que o raio leva para ir e voltar. 

➢ Como a velocidade do raio laser é conhecida, pode-se calcular a distância Terra-Lua.   

Depois dessas afirmações coloquei as seguintes questões: 

➢Você consegue explicar como a distância Terra-Lua é medida? 
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O raio laser demora 2,56 segundos para ir da Terra até a Lua e voltar. Em 1 segundo, 

ele percorre 300.000 km. Com base nessas informações, como se encontra a distância entre 

a Terra e a Lua? 

Para conseguir a resposta, a maioria dos alunos fez a multiplicação 2,56 X 300.000, 

mas poucos se lembraram de dividir o valor obtido por dois para chegar ao resultado final. 

Concluímos nossa reflexão discutindo a importância da relação entre duas unidades de 

medida diferentes para se obter uma terceira, além da proporção que denomina as unidades 

que observamos no dia a dia. A mais citada pelos alunos foi a velocidade, que relaciona 

distância e tempo.  

Nas aulas de desenho geométrico os alunos foram apresentados aos primórdios desta 

ciência. A reconstrução desse percurso dá significado aos conceitos geométricos e sua 

evolução, que são utilizados em vários campos do conhecimento: arquitetura, engenharia, 

design, artes, entre outros. Surgiram discussões fomentadas pelo grupo sobre a geometria de 

casas e prédios, sobre as escolhas dos melhores formatos para construções e a diferença entre 

a arquitetura e a engenharia.          

Os alunos também tomaram contato com novos materiais (compasso, esquadros e 

régua), sendo orientados sobre a importância da precisão e do traçado na construção dos 

desenhos. Ainda estão se adaptando, mas, têm evoluindo bem.          

No semestre passado, no campo da estatística, estudamos probabilidade neste semestre, 

abordamos a parte relacionada a selecionar, organizar, compreender e interpretar 

informações associadas a tabelas, gráficos e outros dados populacionais. 

Seguem algumas perguntas que nortearam nossas aula e foram importantes para uma 

discussão social e política, e, também, para percepção do quão importante é a estatística para 

melhor análise do mundo:  

O PIB per capita do Brasil é um número grande, dá a impressão de que ninguém é muito 

pobre em nosso país. Você acha que há alguma falha no cálculo desse índice? 

O consumo de combustível de um automóvel pode ser calculado por uma razão. Que 

razão seria essa? Trata-se da razão entre que valores? 

O PIB da Bélgica é menor do que o do Brasil, podemos assim comparar a riqueza dos 

brasileiros e belgas? 

A última questão gerou muita discussão sobre os melhores índices para analisar a 

verdadeira situação da população brasileira, chegaram à conclusão que todo dinheiro que o 

país tem não é bem distribuído e há concentração de riqueza na minoria da população 

brasileira. Falamos sobre os impostos e benefícios que são pagos por duas vezes por parte da 

população brasileira, como na saúde e na educação. Ilustrou bem essa situação o vídeo a que 

assistimos recomendado pelo nosso aluno Francisco   

“porque não taxar grandes fortunas? (Felipe Castanhari)”. 

O PIB do Brasil é bem maior que o PIB da Bélgica. Essa única informação, porém, não 

permite comparar a riqueza de brasileiros e belgas, porque a população brasileira é bem 

maior que a belga. Para comparar a riqueza dos dois povos, devemos usar o PIB “per capita”. 

Sabendo que, em 2008, o PIB da Bélgica correspondia a aproximadamente 680 bilhões de 

reais e que, no mesmo ano, a população belga era cerca de 10.500 000 habitantes, calculamos 

o PIB per capita belga em reais. 

https://youtu.be/GvQ_OxqZ17c
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Resolvemos, também, uma série de problemas comuns ao nosso cotidiano, para os quais 

foram discutidas várias estratégias de resolução para se atingir o mesmo resultado. Depois, 

elegemos o modo mais simples e prático de solucioná-los. Ainda sobre o mesmo assunto, 

discutimos um modelo que foi dividido em quatro etapas: preparação, compreensão do 

problema, estabelecimento e aplicação de um plano e, por fim, a revisão. Discutimos e 

refletimos a respeito de uma das etapas que podem auxiliar na construção de um plano para 

solucionar o desafio apresentado.  

O grupo do sétimo ano é bastante unido, o que proporciona um ambiente para que 

todos se sintam à vontade para expor suas opiniões e dúvidas. Continuam lidando muito 

bem com os novos desafios propostos, pois construíram uma base sólida de conhecimentos 

matemáticos no sexto ano. A excelente relação com esse saber que já conquistaram possibilita 

expandir os saberes matemáticos para diversas áreas de estudo, sem os limites seriados ou 

propostos apenas pelo professor. Esse anseio do grupo faz com que todos consigam participar 

ativamente das discussões.  

“Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o momento, 

tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto da reflexão crítica deveria fazer parte da 

aventura docente. A razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica; a 

boniteza que há nela como viabilidade do diálogo.” 

                                           Freire, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à 

prática educativa. Paz e Terra.  

Wagner 

 

Relatório do Trabalho de Artes 

Enfim, retomamos, presencialmente, as aulas de Artes no início do segundo semestre 

deste ano! Aproveitamos para fazer um verdadeiro mergulho no universo da cerâmica, que 

exige constância pela natureza do material e do processo envolvido. Nosso ponto de partida 

foi uma pesquisa que os estudantes fizeram sobre a produção cerâmica no Vale do 

Jequitinhonha, por meio da qual refletiram sobre o uso de materiais locais, a ancestralidade 

dessa cultura e o conhecimento passado de geração em geração. Entrar em contato com a 

história das mulheres da região e sua arte nos levou a pensar na materialidade da argila – o 

barro e suas variações, que possibilitam diferentes cores no acabamento decorativo – bem 

como nas manifestações artísticas dessas histórias, tornando-se, ao mesmo tempo, uma cultura 

consolidada e em constante transformação. 

 Observei a turma animada para colocar a mão na massa, depois de um tempo sem 

mexer com esse material. Foram várias aulas dedicadas à modelagem, nas quais os estudantes 

retomaram técnicas vivenciadas anteriormente, como a placa e a “costura”, aplicando-as na 

criação de seus projetos pessoais. A maioria manteve-se envolvida com a própria produção, 

obtendo avanços técnicos, tanto em relação à estrutura de seus objetos, quanto na aplicação 

de engobes naturais, brunido e esgrafito, os quais explico adiante. Em várias aulas, observei 

dificuldade dos alunos de priorizar a coletividade, o que nos levou a conversas sobre a 

distribuição deles nas mesas de forma equilibrada, a despeito do interesse individual de estar 

ao lado de determinados colegas; sobre a necessidade de escuta em momentos de explicação 

ou troca de conhecimento; sobre a inadequação de brincadeiras que atrapalharam o trabalho. 

Com a aproximação do final do ano, percebi uma mudança positiva nessas condutas, 
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resultando em aulas mais harmoniosas para todos. Foi importante a assiduidade de boa parte 

da turma em relação às lições de casa, que muito auxiliaram na aprendizagem de todos. 

As relações entre as práticas cerâmicas e o projeto anual foram amplamente exploradas 

ao longo desse ciclo, desde a escolha dos materiais até a observação da transformação da 

argila em cerâmica, ocasionada pela queima das peças. Considerando o propósito da 

sustentabilidade, optamos por usar óxidos de minerais abundantes em nossa região (ferro e 

manganês) e propor que os alunos fabricassem os próprios engobes (tintas feitas com a 

própria argila e os óxidos que modificam suas cores). Observar a diferença das cores dos 

engobes “crus” em relação àquelas que surgiram após a queima também foi um dos pontos 

marcantes do processo. Como guia, apresentei um mostruário com misturas e proporções 

diferentes com as cores resultantes e organizei a fabricação de tintas por grupos, para que 

mantivéssemos um referencial de quais materiais haviam sido usados em cada formulação. 

Desse modo, aplicaram seus próprios engobes baseando-se no mostruário e também 

exploraram o brunido, que consiste em alisar a superfície com pedras polidas, tornando-a 

mais suave e brilhante. Por fim, convidei-os a experimentar o esgrafito, que é traçar linhas ou 

texturas em baixo-relevo na peça quase seca. Um percurso por vários procedimentos 

milenares da cerâmica... 

Para finalizar esse processo, os estudantes refletiram sobre os principais tipos de queima 

cerâmica (forno elétrico, a gás e à lenha) e o uso sustentável da energia empregada, 

considerando o custo-benefício para definir a temperatura adequada, que varia de 800 a 

1300 graus, aproximadamente. Para aprofundar esse conhecimento, realizaram uma análise 

da queima, que consistiu em registrar os materiais utilizados em suas peças e elaborar suas 

expectativas, para, depois, compará-las ao resultado final. Esse amplo estudo – que aliou 

prática, conhecimento, observação e reflexão – durou quase três meses de trabalho; foi muito 

produtivo e alinhado com o projeto anual, um nutrindo o outro. 

 Ao final de outubro, iniciamos estudos sobre esculturas feitas a partir de um material 

plano. O desafio de construir algo tridimensional utilizando apenas uma folha de papel cartão 

ou cartolina desdobrou-se em várias propostas, individuais e em grupos. Tivemos como 

referência os artistas Franz Weissmann, Amilcar de Castro e Lygia Clark, entre outros, 

pesquisados pelos próprios alunos. Além de experimentar a relação de forças de um plano 

submetido a dobras e cortes e observar as inúmeras formas que surgem dessas simples 

operações, os estudantes também praticaram a representação da profundidade dos objetos, 

aprimorando o olhar em perspectiva e os recursos de luz e sombra que caracterizam desenhos 

com essa finalidade. Saíram-se muito bem! Demonstraram competência diante dos desafios 

propostos, aprimorando habilidades e ampliando o repertório artístico que, paulatinamente, 

vai migrando das figuras simbólicas para a percepção da estrutura dos elementos abstratos 

que compõem o universo artístico. Que o entusiasmo que apresentaram diante das propostas 

se mantenha, ampliando ainda mais os sentidos de tudo aquilo que venham a criar! 

Fabi 

 

  



 
 

89 
 

Relatório do Trabalho de Música 

“… a educação musical como meio que tem a função de desenvolver a personalidade do 

jovem como um todo; de despertar e desenvolver faculdades indispensáveis ao profissional de 

qualquer área de atividade, como, por exemplo as faculdades de percepção, as faculdades de 

comunicação, as faculdades de concentração (autodisciplina), de trabalho em equipe, ou seja, a 

subordinação dos interesses pessoais aos do grupo, as faculdades de discernimento, análise e síntese, 

desembaraço e autoconfiança, a redução do medo e da inibição causados por preconceitos, o 

desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, do senso de responsabilidade, da sensibilidade de 

valores qualitativos e da memória, principalmente, o desenvolvimento do processo de 

conscientização do todo, base essencial do raciocínio e das reflexões…” H.-J. Koellreutter, 1998, pp. 

39-45 

O sétimo ano é uma turma que sempre realiza as atividades com habilidade e 

competência. Os alunos são musicais e envolvem-se com as propostas, persistindo para 

realizá-las da melhor maneira possível.  A partir das discussões sobre o projeto do ano na 

Escola, “Um olhar para a sustentabilidade - restaurando as relações homem-natureza, 

sociedade-planeta”, trabalhamos com a música Refloresta, de Gilberto Gil.  Começamos as 

aulas analisando uma célula rítmica de samba de partido-alto, observando quais figuras 

rítmicas eram tocadas no tempo, no contratempo e a síncopa característica desses 

deslocamentos. Surgiu, então, a reflexão sobre o quão sincopada é a música brasileira, e o 

quanto esses elementos conferem certo grau de dificuldade para sua execução. Em nosso caso, 

estávamos praticando a música Refloresta, de Gilberto Gil,  porém, mesmo tendo aprendido 

as notas, os acordes e o ritmo, a turma ainda não conseguia executá-la devido às síncopes. 

Ginga, suíngue ou groove, são algumas expressões usadas para traduzir essa característica tão 

presente e envolvente da nossa música. Decidimos, a partir daí praticar esses elementos, 

trazendo-os para a corporalidade, para a aquisição da linguagem sincopada através da dança. 

Primeiramente, trabalhamos os passos do samba no pé, em etapas, e desenhamos no chão 

marcações para nos guiar na troca de passos. Toda a turma se empenhou com dedicação 

nessa missão de sambar e foram muito bem sucedidos! Recomendo aos pais que peçam para 

seus filhos uma demonstração! Iniciamos, também, um trabalho vocal, conhecendo um pouco 

de fisiologia da voz, utilização do diafragma, espaços de ressonância do som no corpo, como 

fazer vibrato, melismas, além da técnica de “belting”, um estilo que aparece bastante na 

música americana. Os alunos empenharam-se bastante nas atividades, entregando-se às 

propostas e cantando com muita energia, buscando explorar esses novos espaços sonoros do 

cantar. Parabéns, sétimo ano! 

Luciana 

 

Relatório do Trabalho de Teatro 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

Ao retornarmos de maneira integral, no mês de agosto, tivemos a possibilidade de unir 

novamente toda a turma, algo que não acontecia desde março de 2020… Assim, observei 

certa defasagem na dinâmica coletiva, especialmente no que diz respeito a um ambiente 

propício para a experimentação. Os alunos estavam um tanto "duros", "travados" na hora de 

criar cenas, rindo em excesso e sem "se entregar"ao momento presente. Era necessário 

transformar aquela postura. Assim, durante o mês de agosto e parte de setembro, fizemos 
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um pequeno recuo, investindo muita energia em jogos teatrais coletivos e atividades de 

improvisação. Essa escolha foi explicitada ao grupo, que reagiu muito positivamente, 

colaborando, esforçando-se e transformando sua atitude.  

Assim, após alguns encontros, com a turma mais disponível e interessada, pudemos 

continuar nossa trajetória na busca por desvendar o significado das palavras de um autor e, 

principalmente, as maneiras mais interessantes para interpretá-las no palco. Nossos objetivos 

foram: 

a) Desenvolver a capacidade de análise, leitura e interpretação de texto; 

b) Desenvolver a capacidade de improvisação a partir de um roteiro, para a criação de 

cenas; 

c) Escolher textos/crônicas, para serem estudados e interpretados no final do ano; 

d) Interpretação (transformando texto em cena). 

Para tanto, lemos muitos materiais e decidimos fazer um recorte através de divertidas 

crônicas, de autores renomados, que versam sobre "assalto". São elas: "Assalto", de Carlos 

Drummond de Andrade; "O assalto", "E por falar em ladrão de galinhas" e "Atitude suspeita" 

de L. F. Veríssimo; "Linha do Tiro", de Marcelino Freire; "Duplo Assalto", de Max Nunes e "A 

velha contrabandista", de Stanislaw Ponte Preta. 

O processo de leitura, improvisação e escolhas, foi muito divertido, recheado de 

descobertas e aprendizado. Necessário dizer que grande parte do grupo demonstrou 

maturidade nessa etapa, atuando de maneira interessada e concentrada. Os jovens se 

engajaram no projeto, revelando boa capacidade de escuta, ouvindo as orientações e 

tentando lapidar suas atuações no palco. Aliás, algumas interpretações individuais, durante 

os ensaios, chamaram a atenção dos próprios alunos, o que foi muito bom para fortalecer os 

vínculos: comentar, reconhecer, elogiar…  

Neste momento, estamos dando forma às cenas, encontrando as maneiras mais 

eficientes e expressivas de interpretar as intenções dos personagens no palco. Este é, sem 

dúvida, um trabalho muito difícil; um estudo que, mesmo para atores profissionais (aqueles 

comprometidos com o ofício), pode levar anos, até uma vida toda… Contudo, pode ser, 

também, um esforço extremamente recompensador, quando você se diverte, entendendo e 

interpretando um ponto de vista diferente do seu, de um personagem criado por um autor, 

conquistando o olhar e a atenção do público que lhe assiste.  

Discutir atitudes humanas no palco; jogar luz em algumas relações e intenções, são 

procedimentos que começaram a ocupar mais espaço no trabalho teatral do sétimo ano, 

neste segundo semestre. Avalio que o grupo tem todas as condições para continuar 

expandindo e aprofundando esse valioso aprendizado no próximo ano.  

Beto 

 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

É preciso uma política de longo prazo, que fomente a base da pirâmide esportiva. O atleta 

olímpico é só a ponta do iceberg. E esse trabalho no Brasil não existe, porque não há o esporte 

escolar. (Katia Rubio, 2016) 

 

Os encontros desta área com a turma, neste ano de 2021, mostraram boa evolução, 

principalmente, em relação aos aspectos atitudinais e de comprometimento.  Essa turma, 
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como característica geral, sempre foi muito competitiva, mas, as relações durante os jogos 

mostraram-se cada vez mais respeitosas e solidárias.  

O eixo principal das aulas, foi o comprometimento com as Olimpíadas, sem dúvida, um 

dos maiores eventos da área. Nos encontros, os alunos treinaram uma pequena parte do 

atletismo (corrida), que culminou em uma mini olimpíada na escola. Ressalto a importância 

do evento para o desenvolvimento dos alunos: mais do que a medalha, a intenção era que 

os alunos experimentassem os sentimentos que os jogos podem causar, como o esforço, a 

persistência, o respeito, o companheirismo, a alegria e a tristeza. 

Foram trabalhadas também, durante os encontros, algumas adaptações de modalidades 

paralímpicas, entre as quais, destaco a corrida com os guias. Os jogos paralímpicos trouxeram 

um contraponto interessante, principalmente, em relação às descobertas das modalidades, 

dos desafios e das conquistas.  

Em relação aos jogos, neste semestre, abordamos muitas atividades coletivas, destaco o 

voleibol, rugby e o futsal, ambas as modalidades foram retratadas em todos os seus aspectos, 

focando não somente as questões físicas, mas, também, o entendimento do fenômeno, bem 

como suas conquistas e consequências na sociedade. 

Assim, avalio o semestre como positivo. É satisfatório perceber que o esporte está cada 

vez mais presente na turma, inclusive no cotidiano e nas horas livres. 

Matheus Toscano 

 

 

Relatório do Trabalho do Oitavo Ano 

 

Língua Portuguesa 

 

A turma do oitavo ano passou por diversas mudanças ao longo dos anos de 2020 e 

2021. Além dos muitos formatos de rotina e aulas, foi possível perceber as transformações 

pelas quais os jovens estavam passando: novos assuntos, novas parcerias, novos interesses 

entraram para a sala de aula. Assim, no segundo semestre foi importante sistematizar, 

organizar os temas de estudo da área e, ao mesmo tempo, privilegiar a convivência, as 

parcerias e as experiências da turma. Dando continuidade ao semestre anterior, em que 

havíamos nos aprofundado nos estudos das figuras de linguagem, começamos o segundo 

semestre lendo crônicas, um gênero textual em que é possível encontrar uma linguagem 

extremamente figurativa e discutir temas relevantes para a contemporaneidade. 
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A vida dá crônica 

O trabalho com esse gênero literário aconteceu em uma parceria bastante feliz com a 

área de teatro. Nas aulas de português, os alunos leram bons modelos de textos. Assim, 

puderam conhecer crônicas da tradição brasileira e de autores importantes para o cânone, 

mas também entraram em contato com uma literatura mais atual, percebendo os novos 

caminhos do gênero. Como a crônica conversa sempre com os eventos cotidianos, foi possível 

rever e abordar a pandemia, a quarentena e como novos autores transformaram e refletiram 

sobre esses eventos tão importantes para a humanidade por meio de textos literários breves, 

de fácil compreensão que dialoguem com seu leitor. Repertoriados, os alunos, nas aulas de 

teatro, aprofundaram-se em crônicas de Luís Fernando Veríssimo, escritas em forma de 

diálogos e as transformaram em cenas.  

Para a produção escrita do semestre, os alunos precisaram investir em uma escrita 

autoral, para isso, viraram cronistas. A partir de diferentes propostas, cada um escreveu duas 

crônicas para a publicação. Importante dizer que as ideias dos temas e assuntos tratados foram 

discutidos e ampliados pela turma. Depois de um esforço coletivo para pensar caminhos para 

a escrita, cada um precisou encontrar sua voz de cronista. Depois de revisadas, as crônicas 

autorais foram levadas para as aulas de teatro e delas nasceram as cenas que serão 

apresentadas na exposição.  

A escrita de resposta de provas 

Como alunos dos anos finais do fundamental II, é importante que o oitavo ano esteja 

preparado para fazer provas. Assim, outro importante investimento para a escrita e 

compreensão leitora foi a redação de respostas para exames. Esse texto dissertativo exige 

algumas especificidades: é preciso escrever textos completos e claros. Para atingir esse 

objetivo, revisamos o que significa coesão textual e quais elementos fazem com que um texto 

fique coeso. Depois de muito treino e estudo, além do levantamento de critérios para avaliar 

uma boa resposta, os alunos foram desafiados a fazerem teste. Conhecer os critérios para a 

avaliação fez com que os alunos chegassem mais preparados para elaborar de forma completa 

as respostas.  

Outro momento essencial para esse aprendizado foi a correção dessa atividade 

avaliativa. Cada um precisava completar, revisar seu texto, a partir da discussão com a turma 

do que seria uma resposta satisfatória para as questões. Como instrumento para ampliar a 

coesão dos textos, estudamos o valor de diferentes conectivos e suas possibilidades de uso. 

Essa reflexão sobre a escrita  fez com que todos pudessem avançar no aspecto em questão. 
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Compartilhar saberes: produção de oficinas 

Nos anos iniciais do fundamental I, como alunos da Escola Ágora, a turma do oitavo 

ano  participou do projeto Compartilhando Saberes. Cheios de nostalgia, eles propuseram 

revisitar essa divertida e potente experiência de aprendizagem, na qual precisam compartilhar 

e ensinar para os colegas alguma habilidade ou interesse. No entanto, agora, como jovens 

atuantes no mundo, novos desafios foram colocados. Cada um precisou planejar uma oficina, 

definindo objetivos, público-alvo, materiais, desenvolvimento e, por fim, após essa jornada 

de experiências, escrever um relatório sobre a sua própria e a oficina dos colegas.  Como 

jovens cheios de novos interesses e habilidades, tivemos a produção de cadernos, massinha, 

slime, vela, mandalas, rpg e xadrez. Os alunos puderam vivenciar a experiência de ensinar e 

compartilhar seus conhecimentos, revisitando um momento marcante de sua infância.  

O senhor das moscas 

Como leitura compartilhada do semestre, estamos lendo o romance de William 

Golding. Para começar essa aventura literária, os alunos criaram hipóteses e perguntas sobre 

o título e a capa. Para aumentar ainda mais a curiosidade, assistiram a um vídeo com 

comentários sobre o enredo. O livro tem permitido levantar importantes questões sobre a 

infância, a juventude, sobre o que nos confere humanidade e a respeito de como 

respondemos quando estamos em situação- limite.  Durante a leitura, os alunos estão 

levantando questionamentos, hipóteses, ideias, trechos, bem como temas para discussão com 

vista a montarmos um mural coletivo que registre a leitura.  

A convivência 

A volta ao espaço escolar foi muito favorável ao grupo do oitavo ano. Mais integrados 

entre si, os alunos puderam envolver-se em diferentes atividades. As trocas constantes com o 

nono ano nas aulas de leitura propiciaram conversas significativas e potentes para o 

amadurecimento desses jovens. Acompanhá-los em mais um ano de seu percurso escolar foi 

muito agradável. Certamente, outros desafios e conquistas serão encarados e realizados por 

cada estudante no nono ano. Como resultado de um processo, as interações que estabelecem 

mostram como a turma se diverte e se dispõe a conversar sobre diferentes assuntos. Todos 

conseguem falar, expor-se, dar suas ideias e opiniões e ter a acolhida do grupo para uma 

participação mais efetiva, o que cria um ambiente de aprendizagem potente entre eles. No 

nono ano, os desafios serão grandes: todos precisarão se engajar para debater, pesquisar e 

aprender cada vez mais.  
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Maíra 

 

Inglês 

O curso de língua inglesa do oitavo ano, em 2021, continuou bastante singular, dado o 

conhecimento prévio dos alunos quanto à língua. O processo de consolidação dos alicerces 

linguísticos foi facilmente realizado, permitindo avanços grandes em gramática. O tema da 

sustentabilidade apareceu não apenas nas discussões sobre o futuro, como, também, ao 

lermos e discutirmos sobre cidades inteligentes. Trabalhamos com diferentes produções que 

aliaram expressão linguística, ações cotidianas e temas públicos.  

Ao longo do segundo semestre, desenvolvemos atividades em que o universo à volta 

de cada um dos alunos, as características do que os rodeia ou as rotinas em que estão 

inseridos, ganharam expressão oral e escrita. Os estudantes expressam-se com facilidade, 

conseguindo compreender bem e utilizar os novos recursos linguísticos apresentados. 

Conseguimos avançar na aliança entre essa habilidade e discussão de temas mais gerais, 

sobretudo, quando apoiados em textos extras.  Nesse estágio do aprendizado, os alunos 

escolheram frases e expressões para expressarem-se e as inseriram nas regras gramaticais da 

língua inglesa, principalmente, as ligadas às perfect tenses, present perfect e present perfect 

continuous. 

A turma continuou respondendo melhor quando em duplas, engajando-se mais que nos 

momentos expositivos, já que são muito afeitos a atividades práticas, de produção autônoma. 

Os registros melhoraram consideravelmente comparados ao semestre anterior, com 

anotações muito mais completas no caderno. As entregas foram um ponto de atenção, o que 

nos levou a um reforço de atividades escritas em sala de aula. O retorno às aulas presenciais 

foi muito positivo, refletindo-se na produção dos alunos. 

Nosso percurso recomeçou com uma breve revisão dos tópicos do semestre anterior. 

Em seguida, tivemos a proposta do reading journal, em que todos iniciaram a leitura de um 

livro, em inglês, registrando a experiência ao longo do semestre, o que gerou alguns debates 

em sala de aula e pequenas produções escritas. Nosso foco gramatical foi em torno das perfect 

tenses, em que nos aprofundamos nos complexos present perfect e present perfect 

continuous, refletindo sobre seus usos e a diferença entre eles e o simple past. Também, 

pudemos, em um trabalho junto à Geografia, ler e debater sobre cidades inteligentes e como 

elas vêm mudando para atender às necessidades impostas pelas mudanças climáticas e os 

novos estilos de vida.  

Em geral, os alunos têm construído uma base linguística sólida para abstrações e 

discussões sobre temas variados, como a evolução das cidades e sua relação com as mudanças 

climáticas. A turma continuou respondendo bem às atividades e a dinâmica de grupo avançou 
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com o retorno às aulas presenciais, dadas as possibilidades de trocas imediatas e ajuda mútua 

entre esses alunos, que têm tudo para tornar o percurso ainda mais interessante no nono ano! 

Matheus Araujo 

 

História 

O término do semestre passado com o oitavo ano me levou a adotar, neste segundo, 

algumas dinâmicas sistematizadoras do processo de ensino e aprendizagem: fizemos diversos 

registros na lousa, tivemos um número maior de aulas expositivas, lemos textos informativos, 

realizamos uma avaliação anunciada previamente como tal para os alunos... O diagnóstico 

de que atividades dessa natureza seriam importantes baseava-se nas reações dos alunos à 

prolongada quarentena e, também, nas apresentações de trabalho internas aos alunos da 

Escola, ao final do último período letivo.  

Nossos objetos de estudos estiveram bastante ligados à História Geral: Iluminismo, 

Revolução Francesa e Revolução Industrial. Por fim, tratamos do processo de independência 

brasileiro, para além do recorte escolhido para o projeto anual. Foi interessante notar, no 

início, uma mudança na atenção dos alunos às aulas, inclusive às mais desafiadoras. Ao mesmo 

tempo, houve certa homogeneização da turma, observado no desempenho satisfatório que 

o grupo como um todo obteve na avaliação escrita sobre a Revolução Francesa. Esse estudo 

foi um dos que mais propiciou o diálogo com conceitos relevantes para a compreensão de 

nossa atualidade: enfatizamos, por exemplo, as noções que deram origem às distinções entre 

“direita” e “esquerda” em política, tratamos sobre as tarefas que cabem a cada um dos 

poderes da república e abordamos o significado do termo “liberalismo”, na economia.  

Houve vezes, também, em que propostas um pouco mais abertas foram desenvolvidas 

e que tinham como propósito fortalecer os processos problematizadores que foram 

trabalhados no primeiro momento do ano e que precisarão continuar daqui em diante. Como 

exemplo de uma dinâmica dessa natureza, analisamos a letra da música Time, de Pink Floyd, 

na qual os alunos foram levados a refletir sobre as consequências da Revolução Industrial  e 

a pensar sobre de que maneira a letra musical também diz respeito à nossa sociabilidade 

contemporânea. Em outro momento, em grupos, os estudantes criaram perguntas sobre o 

desenvolvimento sustentável, partindo da proposta temática do projeto anual, a fim de 

classificar diferentes tipos de indagações: existem, por exemplo, aquelas que buscam a 

definição de algo (tais como “o que?”, “como?”), há aquelas que enfocam o contexto 

histórico de surgimento de algo (“quando?”, “onde?”, “quem?”) bem como há aquelas de 

perfil problematizador, cuja resposta varia de pessoa a pessoa, ou, de interpretação para 

interpretação (são indagações que começam com expressões como “em que sentido?”, “o 

que isso pode representar?”). 

Essa proposta trouxe uma conexão interessante dos temas históricos com os abordados 

no âmbito do projeto anual: refletindo sobre as possibilidades de uma sociedade industrial 

produzir um desenvolvimento sustentável, os alunos começaram a questionar a real 

sustentabilidade de alguns bens de consumo, já que eles tornaram-se muito mais numerosos 

a partir da Primeira e da Segunda Revoluções Industriais. Assim, os alvos prioritários de nossa 

atenção foram os objetos que fazem da sustentabilidade uma bandeira propagandística: 

escovas de dente de bambu, “shampoos” em barra, desodorantes de cristal, camisetas de 

garrafa PET, entre outros. O fato de tais produtos estarem presentes no cotidiano de cada 
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um de nós, ao menos em peças publicitárias bastante difundidas, provavelmente, foi um dos 

fatores que contribuiu para mobilizar a reflexão crítica frente à qual, vez ou outra, os alunos 

indicaram dificuldade. Esse exercício de refletir criticamente sobre os conteúdos foi e 

continuará sendo um dos nossos objetivos centrais, não apenas em História. 

A percepção de que os alunos estão mais integrados entre si, aproveitando o que o 

espaço e a convivência na Escola podem trazer segue firme, em relação a essa turma, que 

apresenta-se mais unida desde o retorno da rotina presencial. No início do nono ano, será 

preciso cotejar esse tênue equilíbrio entre as atividades mais conteudistas e aquelas que 

procuram propiciar exercícios de pensamento e o estabelecimento de conexões inesperadas, 

caras às interpretações ou atividades argumentativas, que marcam a formação em História 

nos anos finais do Ensino Fundamental II. 

Anita 

 

 

Geografia 

"Neste encontro, estamos tentando abordar o impacto que nós, humanos, causamos neste 

organismo vivo que é a Terra, que em algumas culturas continua sendo reconhecida como nossa 

mãe e provedora em amplos sentidos, não só na dimensão da subsistência e na manutenção das 

nossas vidas, mas também na dimensão transcendente que dá sentido à nossa existência. (...) E se 

pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo 

todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar 

os outros, mas para salvar a nós mesmos." — Ailton Krenak (2020) 

 

O que é energia? Através dessa questão, fizemos a retomada do curso de geografia no 

segundo semestre. De modo geral, os alunos responderam como empregam a palavra energia 

no dia a dia, na  maior parte das vezes relacionada ao funcionamento das coisas,  

equipamentos domésticos, veículos... Rapidamente, a discussão envolveu fontes energéticas, 

produção, impactos, consumo, resíduos, escassez. 

Revisitamos o tema matriz energética, examinando as fontes e o caminho percorrido 

por elas até serem incorporadas no dia a dia das pessoas, considerando sua geração,  

transmissão e distribuição, abordamos a transformação da energia elétrica para térmica, 

sonora, luminosa e mecânica.  A partir disso, desenvolvemos a ideia de matriz energética 

tratando as fontes conforme  tópicos e conteúdos geográficos, sempre examinando o 

potencial de cada uma delas no Brasil e no mundo, bem como o que favorece, ou não, sua 

exploração; assim, dialogamos sobre os recursos energéticos provenientes do 

subsolo/geologia (petróleo, gás, carbono mineral, urânio, vulcões e energia geotérmica); 

tratamos da relação entre hidrografia e relevo para o aproveitamento da água nas 

hidrelétricas; falamos das florestas  e cultivos como fontes de biomassa; por último,  radiação 

solar, clima e posição geográfica foram aspectos importantes ao tratarmos do sol e do vento. 

Ao longo das primeiras semanas, os alunos identificaram as fontes renováveis e não 

renováveis, limpas e sujas, primárias e secundárias, o tempo todo lendo textos, analisando 

gráficos e utilizando a linguagem audiovisual (vídeos institucionais, reportagens e 

documentários) para ampliar o repertório acerca do tema. Em seus cadernos, registraram os 

elementos trazidos pelos debates realizados, ideias construídas, individual e coletivamente. O 
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assunto despertou o interesse da turma, que esteve bastante envolvida nestes momentos, 

normalmente iniciados com a leitura individual dos registros feitos por cada aluno, expondo 

pontos de vista, questionamentos e síntese das informações obtidas nos materiais de estudo. 

O retorno às aulas presenciais proporcionou resoluções imediatas do ponto de vista da 

aprendizagem: dúvidas sendo sanadas quando surgiam, trocas ocorrendo entre os colegas de 

turma com olhares diferentes sobre o mesmo fato, alinhamento de ideias e construção de 

sínteses coletivas, acompanhamento e intervenção constante da professora durante a 

execução dos trabalhos escolares, por exemplo. 

Recentemente, os alunos concentraram-se numa nova vertente do projeto, agora 

envolvendo cidades sustentáveis e conceitos correlatos, além de algumas cidades verdes 

mundo afora, conhecendo os projetos mais destacados em cada lugar e em diferentes setores: 

planejamento urbano,  construção civil, transportes, economia verde,  hortas urbanas.  

O Projeto Sustentabilidade foi frequentemente contemplado nas aulas de geografia, 

desencadeando debates, posturas mais reflexivas, reformulação de ideias... Uma experiência 

que se destaca, neste contexto, ocorreu quando esses estudantes examinaram e debateram os 

resultados obtidos em seus testes de pegada ecológica, comparando-os e identificando hábitos 

de consumo ou situações que se refletiram nos dados obtidos. 
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Em razão de termos encerrado o primeiro semestre ainda no  modo híbrido de ensino, 

assim que voltamos ao presencial, fizemos um trabalho de retomada de assuntos como 

urbanização e indústria. Esta condução dos estudos viabilizou a fixação e ampliação de 

saberes relativos a tipos de indústrias, funções urbanas e uso e ocupação do solo urbano. 

Ademais, os estudantes leram artigos, escreveram reflexões e conversaram a respeito do 

marco temporal indígena e do que foi acordado na COP26, conferência do clima de Glasgow. 

Como mencionado em relatório anterior, esse grupo de alunos ainda segue 

apresentando  um  movimento descombinado em relação à rotina de estudo e à produção, 

que é garantida e mais consistente quando acontece na Escola. As tarefas de casa vêm sendo 

semanais e costumam  ser realizadas regularmente apenas por parte dos alunos, o que 

compromete o acompanhamento ideal dos conteúdos por todos. 

Até o momento, os obstáculos observados quanto ao pensamento mais abstrato 

evoluíram discretamente, em razão de ainda não se debruçarem  suficientemente sobre as 

fontes de estudo, buscando soluções rápidas e considerando apenas os aspectos superficiais 

do assunto. As atividades vêm trazendo desafios nesta direção, porém o desempenho mais 

satisfatório  foi expresso apenas por alguns alunos.  Em função disso, esses estudantes levam, 

para o nono ano, a tarefa de comprometerem-se com ações rotineiras de releitura e 

correlação entre as fontes e linguagens de que dispõem, assim como entre os conteúdos 

trabalhados por esta, entre as demais disciplinas.  

Mônica 

 

Ciências 

Compreender o funcionamento do nosso corpo é o grande desafio do curso de Ciências 

do oitavo ano. Em nossas primeiras etapas, tomamos alguns sistemas fisiológicos como 

exemplo para desenvolver conceitos e procedimentos importantes para esse tipo de estudo 
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● sistema digestório → atividade enzimática 

● sistema circulatório →  esquemas e desenhos de anatomia 

● sistema imune → tipos celulares e mecanismos de resposta fisiológicas 

Como o retorno definitivo (tomara!) das atividades presenciais, pudemos privilegiar 

alguns tipos de atividades que foram postergadas por conta do trabalho remoto. Assim, ao 

iniciarmos o estudo dos sistemas nervoso e endócrino, retomamos as dinâmicas de 

experimentação e discussões, tão importantes em nossas aulas. 

O principal objetivo em relação ao conteúdo de sistema nervoso era construir a ideia 

de que essas estruturas atuam em conjunto para perceber e responder aos estímulos externos, 

ampliando nossa capacidade de sobrevivência em um ambiente em constante mudança. Por 

conta disso, em nossos primeiros encontros, investigamos os órgãos dos sentidos e o modo 

como eles captam e interpretam estímulos para criar as sensações de visão, audição, paladar… 

Nesses testes, identificamos o “ponto cego” do olho, como a imagem captada por dois olhos 

produz a sensação de tridimensionalidade no centro de nosso campo visual e o “sistema de 

estabilização das imagens”, que conta com apoio do labirinto. Em todos esses testes, 

percebemos que o que enxergamos não é uma representação exata da realidade. O sistema 

nervoso recebe uma série de estímulos, processa essas informações e, só então, cria a imagem 

que enxergamos. As ilusões de óptica que encantam adultos e crianças são uma outra forma 

de demonstrar esses mesmos processos. 

Depois dessa etapa de experimentação, estudamos a fisiologia do sistema nervoso: o 

modo como os estímulos percebidos nos nervos periféricos chegam até o sistema nervoso 

central e são processados, além da respectiva resposta produzida. Compreender os 

mecanismos cerebrais foi especialmente importante, pois, através da investigação dos 

impulsos nervosos e sinapses, pudemos conhecer o modo de ação das inúmeras drogas (legais 

e ilegais), como elas modificam o funcionamento natural do sistema nervoso e os efeitos de 

curto e longo prazo que essas substâncias produzem em nosso corpo. Como finalização desses 

estudos, os alunos conheceram a discussão que ocorre atualmente no congresso nacional 

sobre a regulamentação da produção nacional de substâncias derivadas da Cannabis sativa. 

Essa planta, popularmente conhecida como maconha, vem sendo estudada há algum tempo 

e produz, além do THC, a substância psicoativa relacionada ao uso recreativo da maconha, 

diversas outras substâncias de interesse terapêutico, como o canabidiol. Entre outros usos, ele 

pode ser usado para tratar espasmos musculares relacionados com a esclerose múltipla, 

epilepsia, doença de Parkinson ou Alzheimer, assim como analgésicos em doentes oncológicos 

terminais, por exemplo. Depois de pesquisarem argumentos favoráveis e contrários a essa 

regulamentação, os alunos se dividiram em duas equipes e fizemos uma simulação de debate 

em uma de nossas aulas. Mais do que definir uma posição, essa atividade se prestou para que 

a turma exercitasse procedimentos de pesquisa, aproximando-se de temas mais complexos, 

em que os argumentos estritamente técnicos não são os únicos válidos. Foi importante, 

também, que a turma percebesse que há bons argumentos em ambos os lados do debate e 

que essas decisões não são tão simples de serem tomadas, como pode parecer num primeiro 

momento. 

Nosso último tema de estudo neste ano é o sistema endócrino. Juntamente com o 

sistema nervoso, ele é um ente de integração e regulação, coordenando as diversas funções 

do nosso corpo para que ele funcione de forma organizada. Estamos investigando como o 
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gasto e acúmulo de energia funcionam em um organismo. Como nos preparamos para 

situações de jejum? O que acontece com nosso corpo logo após nos alimentarmos? Antes de 

finalizar essa exposição, gostaria de destacar que, normalmente, durante os estudos do 

sistema endócrino, trabalhamos conteúdos relacionados à reprodução e sexualidade. Esses 

assuntos são sérios demais para serem tratados com pressa. Por isso, dedicaremos o primeiro 

trimestre do próximo ano para abordá-los, com a atenção que eles merecem. Infelizmente, 

esse atraso foi mais um efeito colateral da pandemia… 

Por fim, percebi o grupo do oitavo ano muito feliz com o retorno para nossa vida 

“normal”. Nossas discussões mostraram-se mais produtivas, a turma envolveu-se bastante 

com as propostas. Percebo um avanço grande no grupo em relação às posturas durante as 

discussões. Apesar de, por vezes, ainda se atrapalharem um pouco na apresentação de ideias 

(há um misto de pressa e confusão nas falas), o grupo mostra-se aberto a opiniões diversas, 

tem investido bastante na elaboração de argumentos e já percebe que, em certos momentos, 

as diferenças se dão no peso/valor que cada um dá a esses dados e informações. Em relação 

ao trabalho cotidiano, acompanharam muito bem as propostas e atividades das aulas, mas 

ainda há conquistas a fazerem em relação à organização e preparo para as aulas em casa, 

finalizando tarefas e leituras, bem como mantendo os registros disponíveis e em dia. O 

próximo ano será de muito trabalho e ainda mais conquistas! 

Leonardo 

 

Matemática 

Estudamos operações com fórmulas e polinômios; raízes e potências; ângulos, paralelas 

e polígonos, produtos notáveis e fatoração. 

Merece destaque o estudo de ângulos, paralelas e 

polígonos, que foi introduzido com a observação da foto 

abaixo, Triângulos semelhantes, 1953, de José Oiticica Filho, 

através da qual os alunos conseguiram perceber os conceitos 

geométricos gerados pela sombra. Seguimos os estudos 

demonstrando que essas noções constituem a base da 

geometria plana e são úteis na construção civil, nos projetos 

de máquinas, na fabricação de objetos e, até, na decoração 

de casas e apartamentos. Esse estudo exigiu dos alunos o 

raciocínio dedutivo, onde justificaram propriedades por 

meio de deduções, habilidade importante que será melhor 

desenvolvida ao longo do nono ano. 
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Retomamos o estudo da álgebra do ano passado, relembrando conhecimentos sobre 

equações e avançando em termos conceituais e de caracterização de equações e fórmulas, 

propondo a resolução de problemas clássicos, utilizando conteúdos significativos – inclusive, 

situações do cotidiano. 

Seguimos aprofundando esse estudo num primeiro momento destacando a importância 

histórica dos países árabes na contribuição 

para a ciência, em geral, com destaque para 

o revolucionário Al-Khowarizmi, que no 

século IX,além de divulgar o sistema de 

numeração indo-arábico que usamos hoje, 

ficou famoso como principal criador da 

Álgebra. 

As ideias de Al-Khowarizmi foram 

desenvolvidas apenas bem mais tarde, na 

Europa. Nos séculos XVI e XVII, 

matemáticos italianos e franceses 

expandiram a Álgebra e foram pouco a 

pouco estabelecendo o cálculo algébrico 

(ou literal) que estudamos agora. A Álgebra 

tornou-se a porta de entrada para a maioria das carreiras científicas. 

Algumas perguntas que foram discutidas e esclarecidas em aula: 

Os árabes têm escrita e palavras diferentes das nossas; quais letras e como eram utilizadas 

nas equações? 

Como foi estabelecida essa transformação da linguagem matemática para chegarmos ao 

sistema numérico e algébrico que utilizamos hoje em dia? 

Sobre o estudo da álgebra, tratamos também da utilidade de uma fórmula matemática, 

para tanto deduzimos juntos uma fórmula para o cálculo do consumo de uma conta de água 

de uma cidade imaginária: 

 

Discutimos o que são as fórmulas. 
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Tratamos, também, sobre a importância do raciocínio lógico para generalização de 

situações do cotidiano e de cunho científico. 

 

 

Seguimos, para nossa experimentação, o cálculo do consumo da conta de água. 

 

 

Conhecemos o hidrômetro, o 

aparelho que existe nas residências e 

mede em metros cúbicos a quantidade 

de água consumida. 

Depois de demonstrar o modo 

de cobrança, a pergunta foi: Quanto 

pagará quem gasta 35 metros cúbicos 

de água? 

Nesse momento, 

individualmente, os alunos resolveram 

essa questão utilizando diferentes 

estratégias, a maioria encontrando o 

valor adequado. Algumas dúvidas sobre o “até 20 metros cúbicos” e o “acima de 20 metros 

cúbicos”. 

Chegamos ao cálculo aritmético mais adequado e o desafio principal foi lançado: a 

proposta para que montassem uma fórmula para qualquer que fosse o valor gasto. Seguimos 

à procura do x da questão. 
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Várias propostas surgiram, o maior desafio foi equacionar as duas taxas de cobrança. 

 

 

 

Depois de muita discussão e propostas do grupo, chegamos à forma mais adequada de 

solução. Feita a conferência dos resultados dos processos foram verificadas a eficácia e a 

importância da fórmula para generalizar cálculo. 

Treinamos e investigamos outras situações equacionando outros problemas. 

Do nosso projeto a Energia Mecânica foi o alvo dos nossos estudos. 

“A ENERGIA é uma propriedade da matéria que pode assumir várias formas, como 

calor, som, luz e movimento. A energia, assim como a  matéria, é sempre conservada. A 

quantidade de energia de um sistema  permanece a mesma, porém pode mudar de forma e 

ser transferida  de um objeto a outro. Por exemplo, quando um golfista acerta uma  bola de 

golfe, a energia do movimento do taco é transferida para  a bola (que, se tudo der certo, vai 

parar em um buraco).”   

Publishing, Workman. O Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo (p. 130). 

Edição do Kindle. 

Investigamos conceitos que são especificamente da áreas da física que tem a matemática 

como seu instrumento principal para equacionar os fenômenos da ciência. Seguem alguns 

problemas práticos que trabalhamos em sala de aula: 

1. Uma bola de futebol de 300 g é chutada por um defensor, partindo rasteira 

com velocidade inicial de 108 km/h e chegando aos pés de um companheiro do ataque 

a 36 km/h. Qual foi o trabalho total realizado contra a bola pela força de atrito com 

a grama e pela resistência do ar? 
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2. Um robô eletromecânico, de 20 kg, ao sofrer a ação de uma força resultante 

de 10 N, inicia seu movimento com uma velocidade inicial de 5,0 m/s e alcança os 8,0 

m/s. Sabendo-se que a força resultante é constante e paralela ao deslocamento 

cumprido pelo robô, determine: 

a) o trabalho realizado pela força resultante; 

b) o deslocamento ocorrido durante a situação descrita; 

c) o intervalo de tempo em que houve aceleração. 

Na sequência, construímos alguns experimentos que demonstram a energia mecânica e 

a ação da gravidade. 

A postura do grupo favoreceu o estudo dos conteúdos propostos. Os alunos 

apresentaram progresso significativo na organização, atenção, envolvimento com a aula e, 

principalmente, na maturidade em lidar com a abstração matemática. Desse modo, todos 

tiveram oportunidade de esclarecer suas dúvidas, mantendo um clima propício para o pleno 

aproveitamento das aulas.                                    

Wagner 

 

Relatório do Trabalho de Artes 

Desde o mês de agosto, os estudantes do oitavo ano retomaram, com entusiasmo, as 

aulas presenciais de Artes na devida frequência semanal! Realizaram um percurso de várias 

propostas, utilizando materiais diferentes e deparando-se com desafios complementares ao 

longo deste semestre. 

 Uma pesquisa sobre Op Art foi o ponto de partida para a criação de composições 

bidimensionais, através das quais, os alunos puderam colocar em prática as aprendizagens 

sobre perspectiva, abordadas no semestre passado; agora, sob nova ótica. Depois de alguns 

esboços, definiram as linhas e cores que iriam utilizar para estabelecer um jogo visual. 

Aplicaram seus projetos sobre uma base de madeira bruta, observando o contraste da 

concretude desse material natural junto à geometria abstrata das imagens. De maneira geral, 

obtiveram ótimo desempenho na pintura, contornando as dificuldades do manuseio da tinta 

sobre uma superfície rústica. 

A proposta seguinte foi adentrar o universo da cerâmica, com o intuito de recuperar 

um processo que fora interrompido, no ano passado, com o início da pandemia.  Durante 

algumas aulas, retomaram o conhecimento básico sobre modelagem, nas quais 

desenvolveram projetos pessoais de pequenas esculturas. Na etapa do acabamento, 

incorporaram o uso de engobes naturais, que são tintas feitas com argila e pigmentos, usadas 

para colorir as peças antes de sua queima. Neste ano, em diálogo com o projeto anual da 

Escola, produzimos engobes com óxidos de ferro e de manganês, que são minerais 

abundantes e de fácil acesso local. Esse trabalho deu sentido à reflexão sobre a energia 

utilizada na produção cerâmica, considerando os diversos tipos de queima utilizados para 

esse fim, bem como a transformação que ocorre na matéria durante a queima: do barro à 

cerâmica. Esse enfoque contribuiu para aprofundar a temática do projeto anual da Escola, e 

vice-versa. 

Ainda no contexto da produção cerâmica, foi introduzido ao grupo o conceito de 

padrão visual. A proposta prática foi a elaboração de um pequeno carimbo,  esculpido num 

cubo de argila, com o intuito de criar uma célula gráfica para compor padronagens. A partir 
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das experiências e criações dos estudantes com seus carimbos, puderam compreender o que 

constitui um padrão visual, observando a regularidade e o rigor necessários à repetição de 

um signo para formá-lo. 

De maneira geral, o grupo mostrou-se envolvido e engajado na própria produção. É 

certo que alternaram humores e a disposição para o trabalho, como é característico da faixa 

etária. Contudo, enquanto alguns se mostraram desanimados em certos momentos, outros 

colaboraram de modo pró-ativo; quando alguns começaram a se dispersar em assuntos 

distantes da aula, outros revelaram descobertas que aglutinaram o interesse coletivo. Desse 

modo, avalio que houve um processo colaborativo entre eles e a “chama” da experiência 

artística manteve-se acesa ao longo de todo o semestre. 

Na reta final do ano, os jovens receberam um desafio à altura de sua competência: 

elaborar um azulejo inspirado nas obras de Athos Bulcão para algum lugar da Ágora. 

Divididos em grupos, caminharam pela Escola, localizando paredes em que poderiam instalar 

suas obras. Definido o lugar, buscaram criar elementos visuais simples que, de alguma forma, 

dialogassem com o local escolhido. As estampas serão reproduzidas em azulejos de papel, 

numa mistura de azulejaria, grafite e lambe-lambe! Em meio ao processo desse trabalho, 

considero-o uma ótima maneira de marcar a trajetória criativa que percorremos juntos! 

Fabi 

 

Relatório do Trabalho de Música 

“… a educação musical como meio que tem a função de desenvolver a personalidade do 

jovem como um todo; de despertar e desenvolver faculdades indispensáveis ao profissional de 

qualquer área de atividade, como, por exemplo as faculdades de percepção, as faculdades de 

comunicação, as faculdades de concentração (autodisciplina), de trabalho em equipe, ou seja, a 

subordinação dos interesses pessoais aos do grupo, as faculdades de discernimento, análise e síntese, 

desembaraço e autoconfiança, a redução do medo e da inibição causados por preconceitos, o 

desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, do senso de responsabilidade, da sensibilidade de 

valores qualitativos e da memória, principalmente, o desenvolvimento do processo de 

conscientização do todo, base essencial do raciocínio e das reflexões…” H.-J. Koellreutter, 1998, pp. 

39-45 

 

Esse grupo transformou-se em uma banda completa, com guitarras, baixo, xilofone e 

escaleta, piano e percussão! Experimentamos tocar riffs de clássicos do rock como Another 

One Bites de Dust, do Queen, além de outras sugestões que foram trazidas pelos alunos a 

cada aula (Seven Nation Army, Another One Bites the Dust e Sweet Child O’Mine). A partir 

dessas referências, aprofundamos a teoria musical, intervalos e formação de acordes, de 

acordo com a capacidade de compreensão deles, que está mais aprofundada neste momento. 

O intuito desse aprofundamento é garantir que adquiram elementos necessários para uma 

boa interlocução musical em qualquer situação futura, seja prática de grupo, banda, ou, até, 

um teste musical para um curso livre de música. Além disso, essa turma já trabalhou com 

grandes referências da nossa música como Tom Jobim, João Gilberto, Baden Powell e 

Newton Mendonça, fizeram parte das apresentações mais simplificadas deste grupo no quinto 

ano, e, que agora, ressurgem em execução mais elaborada, proposta pelos próprios alunos, 

com a intenção de aprofundamento na prática instrumental. Samba de uma nota só, de Tom 
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Jobim e Newton Mendonça, ganhou uma versão completa com as escalas da parte B, 

revelando, por si só, o salto musical que os alunos deram desde o quinto ano até aqui, 

refletindo todo o trabalho da Escola, desde os primeiros anos! Parabéns, oitavo ano!  

Luciana 

 

Relatório do Trabalho de Teatro 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO / AUTORIA 

Neste segundo semestre, ainda impactados pelas reflexões acerca do humor, tínhamos 

os seguintes objetivos: 

A. Adaptação da linguagem da crônica para a encenação teatral, no palco. 

B. Refletir e colocar em prática a ideia dual: "Rir do mundo cruel/Rir cruelmente do 

mundo"; 

C. Refletir e colocar em prática a ideia de dramaturgia, o que um(a) autor(a) propõe 

para uma cena? O que se diz? Qual o assunto? A relevância? 

D. Realizar duas apresentações durante o semestre:  

1ª - (final de setembro/começo de outubro) A partir de crônicas de autores renomados, 

escolhidas por eles próprios, para treinar análise e interpretação de texto. 

2ª - (final do ano) A partir de crônicas criadas por eles, em trabalho conjunto com a 

professora de português. 

E. Desenvolver elementos inerentes à prática da montagem teatral - interpretação de 

texto, criação de cenas, cenário, figurinos, etc. 

Assim, dividimos nosso semestre em duas etapas: na primeira, encenamos três textos 

escolhidos por eles, após algumas leituras: "Chatear e encher", de Paulo Mendes Campos; 

"Pleito" e "Papos", de Luis Fernando Veríssimo. Nossa missão foi desenvolver os objetivos 

descritos acima, adaptando as crônicas de outros autores para o palco. Uma preparação para 

que, num segundo momento, os alunos pudessem exercer a função de autores, criando textos 

próprios e fazendo a posterior versão para a cena.  

Um dos motivos de eles próprios decidirem quais textos interpretar recai sobre a 

questão autoral: em Teatro, ser autor, nem sempre, significa escrever o texto. Uma atriz, por 

exemplo, não escreve – no entanto, ela pode decidir os rumos de sua carreira, quais peças 

quer representar e, assim, desenvolver um trabalho autoral. Então, fomos por esse caminho. 

Além disso, em alguns momentos do primeiro semestre, o grupo apresentou uma postura um 

tanto displicente, desinteressada, até mesmo um pouco queixosa, por conta da minha escolha 

de texto para o desenvolvimento do trabalho. À época, conversamos, explicitei os motivos 

daquela decisão e combinamos que, em um segundo momento, eles próprios, então, 

escolheriam o que fazer. E, assim foi. Todo o período de ensaios foi bastante intenso, difícil, 

um pouco truncado por conta do calendário e de algumas faltas. O resultado final – a atuação 

na apresentação – espelhou bem o empenho individual durante o processo, tanto durante as 

aulas, quanto o estudo do texto em casa. Quando fizemos a avaliação após a apresentação, 

os alunos reconheceram que escolheram muito rapidamente as crônicas, que poderiam ter 

refletido e pensado melhor sobre os assuntos, sem se deixarem levar tanto pela empolgação. 

Contudo, foi um período de muitos aprendizados, tanto no campo prático, com conquistas 

expressivas importantes, quanto no campo mais teórico, de reflexão e entendimento do 

material a ser apresentado.  
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Com isso, chegamos à reta final, dos últimos dois meses de aula, com toda uma bagagem 

a ser utilizada para o encerramento. Escolhemos três textos do grupo para serem ensaiados e 

apresentados em dezembro. Atualmente, estamos nessa etapa do trabalho, experimentando 

possibilidades de encenação e realizando os ajustes necessários para a construção de nossa 

última obra. De fato, o grupo tem apresentado maior vigor nos ensaios, mais agilidade e 

determinação – aparentemente, estão mais envolvidos neste momento, em comparação ao 

restante do ano. É um excelente caminho. Em função de poucos alunos no grupo, há espaço 

para que cada um avance bastante no desenvolvimento de suas próprias habilidades 

expressivas.   

Beto 

 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

É preciso uma política de longo prazo, que fomente a base da pirâmide esportiva. O atleta 

olímpico é só a ponta do iceberg. E esse trabalho no Brasil não existe, porque não há o esporte 

escolar. (Katia Rubio, 2016) 

 

O trabalho, nos anos finais, tem como característica dar significado a algumas práticas 

físicas, mostrar como o esporte se amplifica em diversas camadas da sociedade e, claro, 

desenvolver as habilidades necessárias para uma autonomia dentro dos jogos. O oitavo ano 

mostrou uma oscilação em seu envolvimento com a nossa área: em algumas propostas o 

empenho nas atividades não se deu de maneira total, mas, quando atentos e dedicados, 

mostraram-se uma classe competente. 

Nosso eixo principal foi o comprometimento com as Olimpíadas, sem dúvida, um dos 

maiores eventos da área. Nos encontros, os alunos treinaram uma vertente do atletismo 

(corrida), que culminou numa olimpíada na escola. Ressalto a importância do evento para a 

formação desses alunos: mais do que a medalha, a intenção era que eles experimentassem os 

sentimentos que os jogos podem causar, como o esforço, a persistência, o respeito, o 

companheirismo, a alegria e a tristeza. 

Foram trabalhadas também, durante os encontros, algumas adaptações de modalidades 

paralímpicas, dentre as quais, destaco o atletismo. Os jogos paralímpicos trouxeram um 

contraponto interessante, principalmente em relação às descobertas dessas modalidades, dos 

desafios e conquistas. 

Gostaria de ressaltar algumas atividades trabalhadas com a turma, principalmente as que 

envolveram raquete, como tênis e tênis de mesa. As temáticas fizeram parte de uma conversa 

com os próprios alunos, em relação à participação e envolvimento deles na disciplina. Os 

encontros com o oitavo ano possuem certa particularidade em relação ao número de alunos, 

da mesma maneira que impossibilitam algumas atividades coletivas, amplificam outras 

possibilidades, individuais ou em em pequenos grupos. 

Devido a isso, no semestre, o grupo teve um crescimento significativo de maneira geral, 

mostrou que, quando envolvido no trabalho, podem ser extremamente competentes nos 

quesitos motores. 

Matheus Toscano 
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Relatório do Trabalho do Nono Ano 

 

Língua Portuguesa 

Por ser o final do ciclo básico, o nono ano é uma importante etapa na vida escolar de 

cada estudante. A turma de 2021 mostrou-se, durante todo ano, preparada para, finalmente, 

cumprir o papel de chefes de grupo e realizar as atividades tão esperadas dessa série. Já cientes 

de que seria um ano diferente, os alunos mostraram muita resiliência em adaptar-se aos 

muitos formatos de rotina. De volta ao ambiente escolar presencial, o segundo semestre foi 

importante para a integração da turma, para as discussões e debates e para os trabalhos em 

grupo. Houve grande investimento em conversas e na convivência do grupo. Chegando ao 

final do ano, é possível perceber que a empolgação e o entusiasmo, frutos do percurso 

tumultuado pela pandemia, tem atrapalhado o engajamento de cada aluno com suas 

aprendizagens. O nono ano de 2021 é uma classe bastante participativa, que demonstra  

empenho para produzir e interesse em aprender.  Vejo que estão bem-preparados para 

finalizar o curso de Língua Portuguesa.  

Jovens leitores 

Compartilhar a leitura de um livro é sempre um grande prazer. O nono ano foi 

desafiado a ler, em conjunto, a obra de George Orwell, 1984. Estando nos anos finais do 

Fundamental II, os alunos trazem em sua bagagem leituras diversas feitas durante o percurso 

escolar; assim, o livro serviu como janela para discussões, conversas, produções, devaneios. 

Como jovens leitores, os alunos precisavam ler com mais autonomia e extrair do livro ideias 

e pensamentos para poder conversar e debater com a turma temas presentes no livro que 

ainda hoje reverberam em nossa sociedade. As aulas de português, no início do semestre, 

centraram-se em fornecer ferramentas de análise literária, pois, desse modo, cada um poderia 

refletir sobre o texto para conseguir, a partir disso, criar seu ponto de vista próprio.   

Importante ressaltar que a leitura do livro foi bastante ampliada pelo trabalho 

interdisciplinar que foi possível realizar estando no espaço físico da escola. As discussões sobre 

1984 ocorreram também nas aulas de Inglês, História e Artes.  Com isso, foi possível perceber 

a atualidade dessa distopia e os alunos puderem argumentar e pensar o presente, imaginando 

novos futuros.  

Ler imagens: estudo das narrativas visuais 
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Como projeto para a leitura do livro de Orwell, os alunos foram convidados a produzir 

uma novela gráfica, ou seja, transformar 1984 em quadrinhos. Experientes na leitura de 

mangás e HQ’s, fizemos uma feira em que os estudantes puderam compartilhar suas leituras 

preferidas e apresentá-las para os colegas. Assim, analisamos juntos, a partir dos 

conhecimentos da turma, recursos próprios das narrativas visuais. A partir de exemplos 

consagrados de novelas gráficas, estudamos como compor uma narrativa visual.  

Depois desse interessante preâmbulo, começamos o projeto coletivo de produção de 

quadrinhos do livro 1984. Os estudantes puderam, então, vivenciar etapas importantes da 

construção de um projeto (planejamento, execução, avaliação e lançamento). Cada grupo 

funcionou em um ritmo diferente. Por esse motivo, precisaram ser bastante responsáveis para 

fazer as entregas e produções. Para alinharmos o andamento do projeto, fizemos reuniões de 

edição. Essa produção, que tomou grande parte do semestre, foi realizada também nas aulas 

de artes, nas quais os alunos puderam aprimorar os elementos visuais. Essa parceria entre 

áreas fez com que o projeto ganhasse fôlego, os produtos ficaram muito bem acabados. 

Durante todo o processo, o nono ano mostrou-se engajado nessa realização. Com 

autonomia, conseguiram responsabilizar-se por suas tarefas.  

Investigar a língua portuguesa 

A investigação da gramática normativa foi, também, um importante tema de estudo do 

segundo semestre no nono ano. Estudar a 

gramática de maneira sistemática nasceu de um 

desejo dos alunos para 

prepararem-se para as provas externas. Muitos estudantes chegam ao final do ciclo básico 

com a impressão de que não sabem nada de gramática. Assim, foi preciso desfazer esse mito 

e mostrar como, desde de o início do percurso escolar, estão sempre refletindo sobre a língua 

e estudando gramática. Por meio de pesquisas, circuitos, produções de mapas mentais e 

apresentações, fizemos uma revisão e ampliação de temas gramaticais que já haviam sido 

estudados anteriormente. A gramática normativa foi utilizada como objeto de estudos e 

pesquisa para que se tornasse um livro de consulta e que cada aluno pudesse utilizá-la com 

autonomia e segurança.  

Através de muitas atividades em que os alunos precisavam rever conceitos, fazer 

exercícios de fixação e analisar palavras e frases, a língua portuguesa serviu como instrumento 

para refletir sobre a linguagem. Com isso, houve uma sistematização das aprendizagens já 

feitas durante a trajetória escolar da turma.  O estudo foi bastante proveitoso e, apesar de 
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desafiador, grande parte dos alunos conseguiu tirar proveito dele para realizar  as provas de 

ingresso  para  o ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisitar a Ágora - a escrita de um memorial 

Para finalizar o percurso escolar, a proposta é que os alunos do nono ano revisitem 

momentos importantes que passaram na escola. Para essa turma, que passou por tantas 

mudanças e distanciamentos devido a pandemia, rever o espaço, reviver memórias, conviver, 

estar juntos é bastante impactante. Desse modo, escrever um texto sobre memórias tem sido 

um alento e uma alegria. Para tal escrita, é importante que cada um revise sua trajetória 

escolar, faça escolha de momentos importantes e consiga redigir um texto de forma 

expressiva, revelando as aprendizagens de todo um ciclo.  

Para iniciar essa sequência, em que conversamos sobre a escrita de memórias e os 

objetivos de um memorial acadêmico, os alunos foram convocados a planejar e produzir 

uma série de posts para serem publicados no Instagram da escola. Depois de uma aula com a 

Júlia, responsável pelas redes sociais da Ágora, fizemos uma chuva de ideias para definir 

temas, formatos e conteúdos. Esta roda de conversa foi muito proveitosa e demonstrou como 

os alunos estão engajados em finalizar o ciclo na Ágora de uma maneira nostálgica e 

carinhosa. Cheios de ideias, os estudantes saíram pela escola com máquinas fotográficas para 

registrar lugares, coisas agorianas, memórias, criaram textos e hashtags para serem publicados 

no Instagram. A sequência de escrita de memórias tem se mostrado bastante pertinente para 

essa turma nesse momento, já que muito animados e integrados entre si, os alunos divertem-

se e aprendem juntos.  

Assim, o nono ano tem se despedido da escola de forma bastante marcante, mostrando-

se prontos para começar um novo ciclo escolar.  

Maíra 
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Inglês 

 

 

1984 book cover 

 

O fim de ciclo desse nono ano, em Inglês, foi marcado pela capacidade de debate e 

reflexão da turma. Neste final de curso, os recursos linguísticos serviram de ferramentas para 

a imersão no universo intelectual produzido em língua inglesa, mais especificamente no da 

literatura. O processo de consolidação e expansão dos recursos linguísticos esteve aliado a 

discussões referentes a manifestações artísticas e políticas, em que a interpretação literária foi 

instrumento de conhecimento do mundo que os cerca. A imagem ilustra nosso principal 

objeto, 1984, de George Orwell. Retomando a metáfora da casa, construímos bases sólidas e 

uma estrutura robusta, que permitem reflexões em que a língua é ferramenta sociopolítica e 

forma de compreensão e intervenção no mundo.  

Ao longo do semestre, sem deixar de lado o universo à volta de cada um dos alunos, 

conseguimos adentrar, através do objeto literário, campos mais abstratos, cuja ligação com o 

cotidiano dependeu de mediações linguísticas e interpretativas. O desafio do semestre foi, 

através de práticas de linguagem, debater a amplitude de tal universo e exibi-lo como 

múltiplo. Nesse estágio do aprendizado, os alunos acolheram frases e expressões para se 

expressar e inseriram-nas nas regras gramaticais da língua inglesa, principalmente as ligadas 

aos modal verbs, principalmente should, e o present perfect, sem deixar de lado as estruturas 

do past tenses.  

Apesar da diversidade em relação à matéria específica, o grupo apresentou-se bastante 

coeso no que se refere à rotina escolar, em geral: a escrita foi consolidada para maioria; a 

produção de registros, comumente satisfatória; a dinâmica comportamental não foi uma 

questão preocupante, apesar da evidente agitação com todas as mudanças no horizonte. Essa  

inquietação natural pelo fim de ciclo afetou um pouco a assiduidade nas entregas de tarefas, 

mas a turma conseguiu driblar esse problema intensificando a produção em sala de aula. 

A produção em duplas, com ênfase nas trocas entre os próprios alunos, foi mais uma 

vez muito importante para desenvolver a autonomia e cooperação. O trabalho em grupos, 

que exigiu trabalho em sala e em casa, resultou em uma apresentação. Esse último, mais uma 

vez, foi um momento muito rico, em que, compartilhando a leitura de textos literários sem 

a intervenção constante do professor, os alunos puderam desenvolver seus próprios 
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instrumentos críticos e interpretativos. Ajudaram-se uns aos outros, não apenas na 

compreensão linguística como no trato com a matéria literária, levando em conta suas 

especificidades, mesmo em língua estrangeira. 

Nosso percurso começou com uma revisão apresentada pelos estudantes: um grupo 

expôs o simple past; outro, o past continuous; e o último, social movements. Finda a 

recapitulação, iniciamos nosso trabalho com o 1984, a partir da terceira parte. A área de 

linguagens e artes se uniu, de forma que iniciaram o trabalho com o romance em Português, 

desenvolveram a interpretação em Inglês, e, por fim, produziram uma história em quadrinhos 

como produto final de Português e Artes. Em meio ao estudo da obra, debatemos, sem abrir 

mão da prática oral da língua, totalitarismo, liberdades políticas e formas de subjetivação. 

Esse debate ganhou corpo na produção escrita dos alunos, nas redações de tema What should 

we do to avoid totalitarianism?, e nas apresentações dos grupos. Eles compararam Brave New 

World e The Handmaid’s Tale ao 1984, debatendo a atualidade das três obras.  

A turma foi bastante ativa e respondeu muito bem às atividades propostas. Cada um 

parece ter criado sua própria forma de relacionar-se com a matéria, com os procedimentos 

escolares e avançar em seu próprio ritmo, sem nunca, porém, deixar de contar com a 

generosidade do grupo e a troca com o outro. Dado tudo que fizeram até esse ponto, é de 

se esperar que avancem cada vez mais, superando não apenas os desafios do Ensino Médio, 

mas, também, os impostos pelos tempos complexos em que vivemos. 

Matheus Araujo 

 

História 

É difícil começar o último relatório deste grupo sem lembrar como, após longos meses 

de trabalho remoto, eles seguiram, até o fim, mostrando-se alegres e já quase saudosos de 

estarem na Escola, aproveitando seus espaços e dinâmicas peculiares, ainda mais para quem 

estudou aqui durante tempo considerável de sua vida escolar, como é o caso de muitos dos 

alunos dessa turma. O bom astral, a abertura a propostas diversas, a generosidade no 

acolhimento das diferenças, o engajamento aos projetos e o apreço ao que se aprende ou se 

discute em sala são características deles em conjunto, que foram se mostrando ao longo dos 

anos e que também farão falta aos que ficam. Poder encerrar esse ciclo de forma presencial 

faz jus ao que o nono ano nos trouxe de resposta à experiência que viveram como alunos 

Ágora. 

Dessa vez, nossos encontros foram marcados por temas que costumam chamar a 

atenção dos alunos, como o entre-Guerras e a Segunda Guerra Mundial. Mas, houve, também 

alguns desafios: lidar com uma quantidade grande de assuntos que dialogam com conceitos 

novos e complexos – como totalitarismo e ideologia –, nas tardes de quartas e, 

principalmente, sexta-feiras, quando todos já estão cansados. Assim, procurei mesclar aulas 

expositivas com propostas um pouco mais abertas ou inventivas – fizemos um debate, uma 

rodada de leitura de quadrinhos sobre os impasses da sustentabilidade, criamos situações para 

explicar a Crise de 29 a alunos mais novos com as “moedas” (olho de cabra, olho de boi etc) 

que circulam nas horas livres...  

O estímulo à participação e à argumentação dos alunos, que perpassa a formação no 

Ensino Fundamental II e que, nos últimos tempos, foram reiteradamente buscadas por 

algumas disciplinas, tornou vários de nossos encontros momentos frutíferos para o debate ou 
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o contraste entre interpretações diferentes. Esse é um ótimo sinal para o que está por vir, no 

Ensino Médio. Isso não significa que, nas novas escolas, os alunos não enfrentarão desafios. 

Eles aparecerão, mas poderão ser encarados com mecanismos que parte significativa dos 

alunos dessa turma já vem fazendo com desenvoltura: leitura atenta, seleção de informações 

relevantes, descrição e síntese, elaboração de pontos de vista críticos e autorais… 

Além de terem consolidados vários dos procedimentos propriamente escolares, esse 

grupo cultiva valores caros ao viver juntos, que vão da escuta atenta à responsabilidade pelas 

questões públicas, que dizem respeito a todos. Hannah Arendt costumava dizer que a essência 

da educação é o fato de que os seres nascem para o mundo, para começar algo novo nele. 

Uma educação que dita às novas gerações o que elas devem ser ou fazer no futuro mata a 

possibilidade de criarem algo novo, pois tudo o que lhes for apresentado, já será, para elas, 

algo velho, elaborado por uma geração anterior. Talvez, algo similar possa ser dito, em 

relação aos alunos dessa turma: daqui em diante, o que lhes for apresentado pode soar 

familiar; se não for assim, provavelmente, saberão mobilizar recursos para investigar, 

pesquisar e situar-se diante das novidades. O que farão com tudo isso é da ordem do 

imponderável, do imprevisível. A julgar pelo que criaram até aqui, imagino que suas novas 

respostas nos surpreenderão, no melhor dos sentidos.  

Forte abraço, 

Anita 

 

Geografia 

"Neste encontro, estamos tentando abordar o impacto que nós, humanos, causamos neste 

organismo vivo que é a Terra, que em algumas culturas continua sendo reconhecida como nossa 

mãe e provedora em amplos sentidos, não só na dimensão da subsistência e na manutenção das 

nossas vidas, mas também na dimensão transcendente que dá sentido à nossa existência. (...) E se 

pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo 

todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar 

os outros, mas para salvar a nós mesmos." — Ailton Krenak (2020) 

 

O que é energia? Foi com esta questão que fizemos a retomada do curso de geografia 

no segundo semestre. De maneira geral, os alunos responderam como empregam a palavra 

energia no dia a dia, na maior parte das vezes relacionada ao funcionamento das coisas,  

equipamentos domésticos, veículos... Rapidamente, a discussão evoluiu para fontes 

energéticas, produção, impactos, consumo, resíduos e escassez. 

Revisitamos o tema matriz energética, examinando as fontes e o caminho percorrido 

por elas até serem incorporadas no dia a dia das pessoas, considerando sua geração,  

transmissão e distribuição, abordamos a transformação da energia elétrica para térmica, 

sonora, luminosa e mecânica.  A partir disso, desenvolvemos a ideia de matriz energética 

tratando as fontes conforme  tópicos e conteúdos geográficos, sempre examinando o 

potencial de cada uma delas no Brasil e no mundo, bem como o que favorece, ou não, sua 

exploração; assim, dialogamos sobre os recursos energéticos provenientes do 

subsolo/geologia (petróleo, gás, carbono mineral, urânio, vulcões e energia geotérmica); 

tratamos da relação entre hidrografia e relevo para o aproveitamento da água nas 
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hidrelétricas; falamos das florestas  e cultivos como fontes de biomassa; por fim,  radiação 

solar, clima e posição geográfica foram aspectos importantes ao tratarmos do sol e do vento. 

Ao longo das primeiras semanas, os alunos identificaram as fontes renováveis e não 

renováveis, limpas e sujas, primárias e secundárias, o tempo todo lendo textos, analisando 

gráficos e utilizando a linguagem audiovisual (vídeos institucionais, reportagens e 

documentários) para ampliar o repertório acerca do tema. Em seus cadernos, escreveram os 

elementos trazidos pelos debates realizados, ideias construídas individual e coletivamente. O 

assunto despertou o interesse da turma, que esteve envolvida com as discussões, normalmente 

iniciadas com a leitura individual dos registros feitos por cada um deles, expondo pontos de 

vista, questionamentos e síntese das informações obtidas nos materiais de estudo. 

O retorno às aulas presenciais proporcionou resoluções imediatas do ponto de vista da 

aprendizagem: dúvidas sendo sanadas quando surgiam, trocas ocorrendo entre os colegas de 

turma com olhares diferentes sobre o mesmo fato, alinhamento de ideias e construção de 

sínteses coletivas, acompanhamento e intervenção constante da professora durante a 

execução dos trabalhos escolares, por exemplo. 

Recentemente, os alunos concentraram-se numa nova vertente do projeto, agora 

envolvendo cidades sustentáveis e conceitos correlatos, além de algumas cidades verdes 

mundo afora, conhecendo os projetos mais destacados em cada lugar e em diferentes setores: 

planejamento urbano, construção civil, transportes, economia verde, hortas urbanas. 

O Projeto Sustentabilidade foi frequentemente contemplado nas aulas de geografia, 

desencadeando debates, posturas mais reflexivas, reformulação de ideias... Uma experiência 

que se destaca, neste contexto, ocorreu quando esses estudantes examinaram e debateram os 

resultados obtidos em seus testes de pegada ecológica, comparando-os e identificando hábitos 

de consumo ou situações que se refletiram nos dados obtidos. 
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Dentre os conteúdos programados para o curso, recuperamos e aprofundamos 

características da globalização, utilizando como referência fontes inspiradas na obra de Milton 

Santos (2011). Em geopolítica, os alunos discutiram a estrutura de poder do Talibã no 

Afeganistão, além de aspectos geográficos que tornam o país estratégico para potências 

mundiais. Em relação a este tema, destaco, também, que os estudantes realizaram atividade 

de análise de discursos de líderes do ocidente e do oriente. Nas últimas aulas, leram artigos, 

escreveram reflexões e conversaram a respeito do marco temporal indígena e do que foi 

acordado na COP26, conferência do clima de Glasgow. 

Encerramos o ano letivo com aproveitamento consistente para mais de 80% dos alunos 

dessa turma, o que revela notável evolução quanto à abstração e argumentação frente aos 

conteúdos trabalhados. Trata-se de um grupo desigual em termos de ritmo de estudo, que, 

ao longo do curso de geografia, apresentou alcances diferenciados em relação às aquisições 

teóricas e procedimentais. Em contrapartida, atuando conjuntamente, foram capazes de 

estabelecer trocas importantes, socializar saberes, dividir tarefas, desenvolver e concluir 

projetos habilmente. É fundamental que, no Ensino Médio, resgatem e articulem os 

aprendizados adquiridos, explorando ao máximo os recursos de que já dispõem para 

compor, por meio do senso crítico, um panorama mais amplo, lógico e realista do mundo. 

Que venham mais progressos na nova jornada!  

Mônica 

 

Ciências 

"Eu tornei-me a Morte, o destruidor de mundos." 

Bhagavad-Gita 

 

A última das Ciências Naturais a fazer parte de nossos estudos, neste ano, foi a Química. 

Um dos objetivos fundamentais dessa área de estudo é descobrir de que as coisas são feitas. 

Essa pergunta começou a ser respondida na Grécia antiga por dois filósofos muito 

importantes: Leucipo e Demócrito. Com o passar do tempo e o surgimento de novas 

abordagens científicas, nosso entendimento da constituição da matéria foi se aprimorando, o 

que levou a diversas mudanças no modelo científico do átomo. Durante nossas primeiras 

aulas deste semestre, investigamos a história do átomo, conhecendo suas propriedades e os 

experimentos que levaram a alterações na forma como imaginamos essa partícula e seus 

componentes. 



 
 

116 
 

Conhecida essa primeira parte, apresentei à turma um dos grandes símbolos da Ciência 

(e do Ensino Médio), a tabela periódica. Apesar de sua “mística”, a tabela periódica é uma 

ferramenta importante para o estudo da Química. Expliquei para os alunos que eles devem 

imaginar o papel da tabela periódica nas aulas de Química como similar ao dos dicionários 

nas aulas de língua portuguesa e inglesa: ferramentas importantes para o estudo, que devemos 

aprender a consultar. Ninguém precisa “decorar” o dicionário, assim como não devemos 

memorizar a tabela periódica. Por isso, desde sua introdução, a tabela periódica passou a ser 

material obrigatório das aulas de Ciências. Ensinei os alunos a consultá-la. Descobrimos que 

a posição de cada elemento químico na tabela periódica não é aleatória e que a disposição 

em linhas e colunas indica propriedades importantes de cada elemento químico.  

 

Nossa melhor amiga nas aulas de Química. 

 Como forma de aprimorar as estratégias de consulta e esclarecer dúvidas em relação a 

esses conteúdos, realizamos uma série de exercícios que serviram, também, para possibilitar 

novas descobertas e abrir caminho para o estudo de reações químicas. Nessas aulas, 

retomamos os conceitos de energia para compreender o que torna uma reação espontânea, 

ou, não. Em que condições uma reação libera, ou, consome energia. Esses estudos 

fundamentaram, também, discussões sobre o advento dos carros elétricos e a produção de 

energia. Fizemos a eletrólise da água e demonstramos que durante a queima do hidrogênio, 

há grande liberação de energia. 

 Como atividade final dessa introdução à Química, os alunos estão se preparando para 

um debate em que discutirão o lançamento das bombas atômicas no Japão no fim da Segunda 

Guerra Mundial. Para isso, assistimos a filmes e documentários sobre o desenvolvimento e 

produção das bombas atômicas, estudamos a relação das bombas com a produção de energia 

nuclear e o contexto histórico em que ocorreram os lançamentos das bombas. 

Neste último relatório, gostaria de destacar as conquistas que observo neste grupo, já 

bastante autônomo em relação à produção de conhecimento. Esses alunos aprenderam a 

conviver com as diferenças naturais de qualquer grupo, aprenderam uns com os outros, 

desenvolveram uma camaradagem muito positiva no trabalho e uma relação com o 
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conhecimento bastante saudável. Essas são transformações que trarão muitos frutos no Ensino 

Médio e, mais importante, na vida futura desses jovens. Que aproveitem cada momento! 

Abraços! 

Leonardo 

 

Matemática 

  Os alunos do nono ano estudaram função,  conjuntos numéricos, juros, porcentagem, 

círculo e circunferência, trigonometria e aplicações, simetria e desenho em 3D. 

Do nosso projeto a Energia Mecânica foi o alvo dos nossos estudos. 

“A ENERGIA é uma propriedade da matéria que pode assumir várias  formas, como calor, 

som, luz e movimento. A energia, assim como a  matéria, é sempre conservada. A quantidade de 

energia de um sistema  permanece a mesma, porém pode mudar de forma e ser transferida  de um 

objeto a outro. Por exemplo, quando um golfista acerta uma  bola de golfe, a energia do 

movimento do taco é transferida para  a bola (que, se tudo der certo, vai parar em um buraco).”   

Publishing, Workman. O Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo (p. 130). Edição do 

Kindle. 

Investigamos conceitos que são especificamente da áreas da física que tem a matemática 

como seu instrumento principal para equacionar os fenômenos da ciência. Seguem alguns 

problemas práticos que trabalhamos em sala de aula: 

Uma bola de futebol de 300 g é chutada por um defensor, partindo rasteira com 

velocidade inicial de 108 km/h e chegando aos pés de um companheiro do ataque a 36 km/h. 

Qual foi o trabalho total realizado contra a bola pela força de atrito com a grama e pela 

resistência do ar? 

Um robô eletromecânico, de 20 kg, ao sofrer a ação de uma força resultante de 10 N, 

inicia seu movimento com uma velocidade inicial de 5,0 m/s e alcança os 8,0 m/s. Sabendo-

se que a força resultante é constante e paralela ao deslocamento cumprido pelo robô, 

determine: 

a) o trabalho realizado pela força resultante; 

b) o deslocamento ocorrido durante a situação descrita; 

c) o intervalo de tempo em que houve aceleração. 

Na sequência, construímos alguns experimentos que demonstram a energia mecânica e 

a ação da gravidade. 

Um momento de destaque foi quando tomamos como contexto transações comerciais, 

impostos e produção industrial para trabalhar problemas variados, envolvendo porcentagem, 

juros e regra de três. Observamos as situações em que o juro aparece: empréstimos financiam 

indústrias, construções, crediários etc. Por isso, o cálculo de juros é a operação básica da 

matemática financeira e comercial.  Os alunos aprenderam termos como inflação, alíquota, 

salário bruto, salário líquido e assalariado. 

Segue um problema que foi estudado pelo grupo do nono ano: 

Em um regime democrático, empresas e cidadãos pagam impostos aos governos 

(federal, estadual e municipal), os quais devem investir em educação, saúde, segurança, 

transporte etc. Um dos impostos fundamentais é aquele cobrado sobre a renda. No Brasil, 

em 2010, uma parte dos assalariados pagava mensalmente esse imposto, de acordo com a 

seguinte tabela: 
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Nessa tabela, alíquota é o percentual calculado sobre o salário líquido; dedução significa 

abatimento e salário líquido é o salário do qual já foram descontadas certas deduções e as 

contribuições obrigatórias, como aquela que se faz ao INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social). Como se calcula o imposto de renda mensal de Tadeu, que tem dois filhos 

dependentes e salário mensal (já descontado o INSS) de R$4000,00? 

Calcule o imposto a pagar de Vilma, que tem três dependentes e cujo salário líquido 

mensal, já descontado o INSS, é R$ 2500,00. 

Escreva uma fórmula que determine o imposto a pagar para pessoas com salário líquido 

superior a R$3743,19. [Variáveis: I (imposto), s (salário) e d (número de dependentes).] 

 Perguntas que geraram discussão: 

➢  O que é inflação? Porque inflação alta é ruim? 

➢  Você concorda com o princípio de que, num regime democrático, cidadãos e 

empresas devem pagar impostos? 

➢  Além do imposto de renda, que outros impostos você conhece? 

➢  Em que situações seria ruim pagar impostos? Como protestar contra isso? 

➢  O que é alíquota? O que é dependente ? O que é assalariado? O que é dedução, 

nesse caso? 

➢  Que conhecimentos matemáticos são necessários para calcular o imposto de renda? 

➢ Como é a distribuição de renda entre a população brasileira? Se ela é injusta, quais 

as consequências? Como ela pode ser melhorada? 

➢  Impostos são necessários, ou não? Por quê? 

A maioria dos cálculos foram feitos com calculadora. No início, os estudantes acharam 

que seria muito mais fácil utilizar a calculadora, mas logo perceberam que se as operações 

não forem organizadas seguindo a ordem de resolução das expressões numéricas grandes, 

erros podem ser cometidos. Não apresentaram grande dificuldade para fazer os cálculos, os 

maiores questionamentos foram sobre a compreensão desse mundo numérico que afeta tanto 

a vida de milhões de pessoas e as necessárias intervenções políticas que precisariam ser feitas 

na nossa sociedade. 
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Merecem um registro mais detalhado o estudo de trigonometria e suas aplicações. Da 

ideia de semelhança, estudada no trimestre anterior, decorrem as razões trigonométricas. Essa 

relação foi retomada a partir de medidas inalcançáveis, que foram feitas por comparação de 

medidas de triângulos retângulos semelhantes. As razões trigonométricas, como consequência 

da noção de semelhança, serviram para resolvermos problemas pelo emprego das razões 

seno, cosseno e tangente e calcularmos elementos de polígonos inscritos e polígonos 

circunscritos. 

Lemos um texto que conta a história da trigonometria e contextualiza sua importância 

até os dias de hoje: 

A origem da Trigonometria 

No passado, vários problemas práticos dependiam de medidas de ângulos e lados de 

triângulos. Por exemplo, a determinação da posição das estrelas no céu, importante para os 

navegantes e para os astrólogos, que diziam prever o futuro; bem como a determinação das 

medidas de distâncias de difícil acesso, necessárias para confecção de mapas e demarcação de 

territórios. 

Essas necessidades práticas levaram povos antigos a desenvolver tabelas relacionando 

comprimentos e medidas de ângulos. Há mais de mil anos antes de Cristo, os egípcios já 

dispunham de tabelas que mostravam o comprimento da sombra de certo bastão, de acordo 

com altura angular do Sol. 

O grande desenvolvimento da Matemática teórica na civilização grega, entre os séculos 

V a.c. e VI d.c., levou ao aperfeiçoamento das referidas tabelas e à criação de engenhosos 

métodos para obter distâncias. Assim, nasceu o ramo da Matemática chamado Trigonometria. 

A origem desse conhecimento explica seu nome: na língua grega, trigono significa triângulo 

e metria significa medida; essa nomenclatura se deve ao fato de que, para determinação de 

posições e de distâncias inacessíveis, é preciso fazer medidas e cálculos em triângulos. 

O astrônomo, matemático e geógrafo grego Cláudio Ptolomeu, por volta de 150 a.c., 

deixou tabelas trigonométricas que foram usadas por  cerca de mil e quinhentos anos, até o 

século XVII. Ele se baseou no trabalho do astrônomo Hiparco, chamado pai da Trigonometria 

que viveu de 180 a 125 a.C. As tabelas dos antigos matemáticos, é claro, foram superadas, 

mas a Trigonometria continua sendo útil para astrônomos, navegantes, engenheiros, 

projetistas de máquinas, agrimensores, topógrafos, entre outros. 

Algumas das perguntas interessantes surgiram e foram discutidas: 

Como são feitos os cálculos trigonométricos hoje? 

Quais programas de computadores são usados por engenheiros e arquitetos? 

As grandes construções egípcias precisaram de trigonometria? 

Existe uma régua que oferece, automaticamente, os valores das razões seno, cosseno e 

tangente? 

Existem outras razões além dessas três? 
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Fizemos nossos estudos num campo importantíssimo da matemática, a estatística, 

contando possibilidades. Quando apresentei o que seria estudado, contagem, o grupo acho 

que seria algo conhecido. Então, esclareci que há situações em que, para contar, é preciso 

elaborar raciocínios bem engenhosos. Por isso, problemas de contagem atraem as pessoas que 

gostam de desafios matemáticos. Além disso, os procedimentos de contagem se aplicam no 

dia a dia, são úteis para calcular as chances de um acontecimento e para elaborar pesquisas 

estatísticas. Foi isso que conseguiram perceber no decorrer das aulas. 

Probabilidade na teoria e na prática 

Forme grupo com mais dois ou três colegas para realizar estes experimentos. 

1. Lance um dado 24 vezes e anote quantas vezes foram obtidos 5 pontos. Calcule a chance 

estatística de obter 5 (isto é, a razão entre o número de sucessos e o número de lançamentos), compare 

com a chance teórica e escreva suas conclusões. 

2. Agora, lance um dado 60 vezes e refaça as comparações. O aumento no número de 

lançamentos aproximou a chance estatística da chance teórica? Registre suas conclusões. 

3. Cole pedacinhos de fita adesiva sobre a face que marca 5 pontos, causando uma saliência 

bem sensível sobre ela. Essa modificação deve alterar as chances de todos os resultados. Em particular, 

a chance teórica de se obter 5 torna-se desconhecida. Ela será obtida experimentalmente: faça 60 

lançamentos e tire suas conclusões. 

4. Escreva um relatório com todas as suas conclusões e apresente para o grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o experimento discutimos algumas questões: 

1. A probabilidade teórica se aproxima da prática quanto maior a quantidade de 

lançamento dos dados. 

2. O que é a sorte? Levando em consideração os cálculos matemáticos, ela fica 

muito relativizada, fazendo qualquer tipo de aposta ser 

apenas um entretenimento. 

3. Como os cassinos ganham dinheiro? 

4. É possível contar possibilidades e se dar bem em 

jogos de azar como nos filmes? 
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O grupo do nono ano revelou evolução no envolvimento com o trabalho, na entrega 

das tarefas e na postura diante de novos desafios. Precisam investir na organização de lições, 

assunto que temos discutido em sala de aula e será cada vez mais importante na trajetória 

escolar de cada um. Apesar de cumprirem-nas com regularidade, verbalizam algumas 

reclamações pela quantidade de tarefas propostas, que serão, com certeza, muito mais 

volumosas no próximo ano. Acredito que, com certos ajustes, esses estudantes estarão 

prontos para enfrentar os desafios que surgirão no Ensino Médio. 

Wagner 

 

Relatório do Trabalho de Artes 

Ao longo deste semestre, o grupo do nono ano desenvolveu dois trabalhos em Artes, 

ambos interligados ao estudo de representação de figura humana, tradicionalmente proposto 

na série: o autorretrato modelado em argila e uma novela gráfica baseada no livro 1984, lido 

pelos estudantes nas aulas de Língua Portuguesa. 

O autorretrato em argila foi um desdobramento dos estudos sobre o gênero do retrato, 

iniciado no primeiro semestre. Após concluir algumas propostas bidimensionais e entrar em 

contato com obras diversificadas de artistas renomados, como Van Gogh, Picasso, Leonardo 

da Vinci e Francis Bacon, os estudantes foram desafiados a se representar de forma simbólica 

nas lições de casa, tendo animais, árvores e objetos como metáfora. Os desenhos, de modo 

geral, resultaram muito promissores, revelando uma caminhada exitosa por esta linguagem; 

afinal, foram anos de semeadura! 

A passagem desse repertório visual para a tridimensionalidade trouxe novos desafios: 

dar forma à cabeça e pescoço, inserir traços da fisionomia e, por fim, cabelos e acessórios. A 

maioria dos estudantes optaram por formas semelhantes à figura humana, evitando 

abstrações em direção ao expressionismo, como eu havia sugerido. Desse modo, encontraram 

certa dificuldade na modelagem de narizes, orelhas e cachos em sua forma natural! Percebi 

que ficaram decepcionados com o resultado da queima, pois muitas dessas delicadezas não 

resistiram às temperaturas do forno cerâmico. Contudo, reconhecer a necessidade de um 

profundo “diálogo” entre aquilo que planejamos e os limites do material que utilizamos foi 

uma aprendizagem importante. Além disso, nesse trabalho, os estudantes incorporaram o uso 

de engobes naturais, que são tintas feitas com argila e pigmentos, usadas para colorir as peças 

antes de sua queima. Neste ano, em diálogo com o projeto anual da Escola, produzimos 

engobes com óxidos de ferro e de manganês, que são minerais abundantes e de fácil acesso 

local. Esse trabalho deu sentido à reflexão sobre a energia utilizada na produção cerâmica, 

considerando os diversos tipos de queima utilizados para esse fim, bem como a transformação 

que ocorre na matéria durante a queima: do barro à cerâmica. Esse enfoque contribuiu para 

aprofundar a temática do projeto anual da Escola, e vice-versa.   

A produção coletiva da obra 1984 em quadrinhos reafirmou a competência do grupo 

para expressar-se através da linguagem do desenho; dessa vez, de modo colaborativo. Esse 

projeto foi realizado em parceria com a professora Maíra, que auxiliou a todos na 

organização dos grupos e na divisão de tarefas, bem como em decisões editoriais e na 

elaboração de textos. As aulas de Artes foram dedicadas à produção dos quadrinhos, 

consistindo em: os estudantes, devidamente agrupados, elaboravam um esboço de 

determinada página, definindo os elementos de cada quadrinho; então, pensavam no 
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desenho gráfico da folha e recortavam os papéis nos formatos definidos; distribuíam as tarefas 

e cada um fazia o que lhe fora atribuído até a aula seguinte. Fizeram questão de gerenciar 

essas etapas sozinhos (evitando o controle de minha parte, a não ser um acompanhamento 

geral) e saíram-se muito bem em aproveitar o melhor de cada integrante, um ajudando o 

outro. Foi emocionante testemunhar esses jovens trabalhando com autonomia, engajamento 

e cooperação! Por outro lado, o projeto estendeu-se mais do que o previsto. Estabelecemos 

cronogramas que não foram cumpridos, refizemos esse planejamento algumas vezes. Foi um 

final um pouco árduo, o cansaço batendo à porta e a dificuldade de colocar o ponto final. 

Um ponto final de muitos finais... Final de ano, final de curso, final de um ciclo... O resultado 

ficou primoroso e, certamente, cada um levará na bagagem a experiência de criar 

coletivamente para todos os começos que se aproximam! 

Fabi 

 

Relatório do Trabalho de Música 

Essa turma está se aproximando do momento especial de passagem para o ensino 

médio, e também de despedida da Escola e dos professores que os acompanharam nessa 

trajetória. Ao longo desses anos, pude observar e conviver com o desabrochar de suas 

personalidades e musicalidades, embalados ao som de Gilberto Gil, Queen, Led Zeppelin, 

João Donato, Baden Powell, Adoniran Barbosa, entre tantos outros artistas, bem como 

projetos lindos que apresentamos, incluindo composições próprias! Construíram o próprio 

caminho de conhecimento, e muitos alcançaram níveis excelentes em diversos instrumentos: 

violão, piano, guitarra, bateria/percussão, voz violino, bem como um entendimento 

aprofundado sobre harmonia e improvisação. Tenho muito orgulho de cada um deles e do 

que fizeram com cada semente musical, plantada e regada com cuidado ano após ano. 

Iniciamos também um trabalho vocal, conhecendo um pouco de fisiologia da voz, utilização 

do diafragma, espaços de ressonância do som no corpo, como fazer vibrato, melismas e 

também a técnica de “belting”, um estilo muito presente na música americana. Os alunos 

empenharam-se bastante nas atividades, se entregando às propostas e cantando com muita 

energia, buscando explorar esses novos espaços sonoros do cantar. Como encerramento deste 

ciclo tão rico, encenaremos uma montagem contemporânea de “Romeu e Julieta”, de 

William Shakespeare. As escolhas musicais foram feitas, na sua maioria, pelos próprios alunos, 

com misturas inusitadas levando, ao mesmo palco, Baden Powell e Tyler, The Creator! Espero 

que todos sempre carreguem a música no coração, sigam com Samba em Prelúdio nas vozes 

e muito “samba no pé”! Parabéns, nono Ano!  

Luciana 

 

Relatório do Trabalho de Teatro 

MONTAGEM / INTERPRETAÇÃO (ROMEU E JULIETA) 

Uma trajetória se encerra, para que outra possa iniciar. Agora, ao olhar para o belíssimo 

percurso teatral que este grupo percorreu, vem a certeza de que, embora dificílima, a 

aventura de encenar "Romeu e Julieta", mostra-se justa e digna. No primeiro ano, 

interpretaram a primeira cena da peça "Hamlet", também de William Shakespeare, de maneira 

muito divertida, sorteando na hora quem faria qual personagem! Assim, estamos caminhando 
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para o término do Ensino Fundamental, amarrados, nas duas pontas, por uma das mentes 

mais geniais da história mundial do Teatro. 

Poderíamos, aqui, relembrar as obras e autores conhecidos e interpretados pelo grupo 

ao longo dos nove anos, mas nos estenderíamos demasiadamente nesse relato, que deve se 

concentrar no trabalho realizado neste último semestre, bem como na atuação do grupo. 

Então, vamos lá! 

Desde agosto, estamos caminhando ao lado das palavras de Shakespeare, quando 

iniciamos uma parte difícil do trabalho: estruturar nosso roteiro através do estudo e análise 

do texto. Impossível realizar a montagem na íntegra, com a densidade e as temporalidades 

existentes no original. Então, a escolha foi ler, analisar e estruturar cada cena em Momentos-

Acontecimentos (ações e intenções). Os alunos foram divididos em trios ou quartetos e cada 

grupo ficou responsável por organizar um ato da peça, a partir do modelo apresentado pelo 

professor, com o estudo do Ato I. No teatro, esse processo que antecede a prática no palco 

é conhecido como trabalho de mesa. Assim, após a apresentação dos resultados desse 

material, lemos alguns trechos da peça para verificar as propostas e realizar adequações que 

julgássemos necessárias. Por fim, tínhamos em mãos o material adequado, feito em conjunto, 

e que tem sido nosso ponto de partida para criar e interpretar as cenas. 

Somando-se a isso, temos o trabalho de Música, que tem sido pensado em conjunto, 

compondo e ajudando a construir as atmosferas mais adequadas para cada momento da 

peça.  

A aventura tem sido grande e engrandecedora! Personagens complexos, divertidos, 

interessantes… Interpretar situações-limite que, provavelmente, os alunos nunca viverão na 

realidade, como um casamento escondido entre dois adolescentes; outras, mais comuns, 

como uma cena de paquera, de carinho entre duas pessoas – que, por outro lado, exigem 

que os jovens superem a vergonha e se entreguem ao trabalho. Enfim, estamos correndo 

contra o tempo, realizando ensaios mais estendidos, para que possamos nos aproximar do 

universo shakesperiano e descobrir as melhores maneiras de interpretar cada trecho. 

De maneira geral, o grupo tem encontrado diversas dificuldades pelo caminho. Ao 

mesmo tempo, vem demonstrando bastante abertura, disponibilidade e capacidade de 

escuta. Ouvem as orientações e buscam qualificar suas atuações. Estamos trabalhando, quase 

todo o tempo, com vários grupos simultâneos. Assim, quando apresentamos os resultados 

para as demais pessoas da sala, que não haviam acompanhado aquele ensaio específico, a 

reação é de surpresa e empolgação com a criação dos colegas.  

Avalio que nada está ganho e temos que nos esforçar muito nessa reta final. Mas, 

acredito que estamos na direção correta para o encerramento feliz de uma linda trajetória, 

mesmo que nos últimos anos tenha sido assombrada por uma pandemia mundial.  

Um passinho de cada vez, um tijolinho por semana.  

"Ir devagar seria mais sábio. Só tropeça quem corre." 

Assim, Frei Lourenço aconselha Romeu no meio do segundo ato. Tomo emprestadas 

essas palavras de Shakespeare, para me despedir de vocês, a desejar que mais um lindo ciclo 

se inicie. Que todos possam aproveitar! 

Um abraço, 

Beto 

 



 
 

124 
 

Relatório do Trabalho de Educação Física 

É preciso uma política de longo prazo, que fomente a base da pirâmide esportiva. O atleta 

olímpico é só a ponta do iceberg. E esse trabalho no Brasil não existe, porque não há o esporte 

escolar. (Katia Rubio, 2016) 

 

O trabalho nos anos finais do ensino fundamental, tem, como característica, dar 

significado para algumas práticas físicas, mostrar como o esporte se amplifica em diversas 

camadas da sociedade e, claro, desenvolver as habilidades necessárias para uma autonomia 

dentro dos jogos. De maneira geral, o nono ano, é uma turma extremamente competente e 

envolvida em todas as propostas, com grande abertura para as atividades esportivas. 

O eixo principal de nossa área foi o comprometimento com as Olimpíadas, sem dúvida, 

um dos maiores eventos da área. Em nossas aulas, os alunos treinaram uma vertente do 

atletismo (corrida), que culminou em uma mini olimpíada na escola. Ressalto a importância 

do evento para a formação dos alunos; mais do que a medalha, a intenção era que eles 

experimentassem os sentimentos que os jogos podem causar, como o esforço, a persistência, 

o respeito, o companheirismo, a alegria e a tristeza. 

Foram trabalhadas, também, durante os encontros algumas adaptações de modalidades 

paralímpicas, entre elas, destaco o goalball. Os jogos paralímpicos trouxeram um 

contraponto interessante, principalmente em relação às descobertas das modalidades, dos 

desafios e das conquistas.  

Gostaria de mencionar, além desses, o trabalho com algumas modalidades como o 

rugby e o basquete. Além da questão motora, aspectos como a história, particularidades e 

características desses esportes foram explicitados.  

Finalizando, avalio o semestre como extremamente positivo, pois de maneira geral, esse 

grupo possui uma boa relação com modalidades esportivas, inclusive, em momentos fora dos 

encontros, o que amplifica o desenvolvimento e as possibilidades de cada um. 

Matheus Toscano 


