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Apresentação
Equipe escolar unida e integrada, projetos consolidados, pessoas que acreditam e gostam
do que fazem, relações afetivas e amistosas, gestão democrática, cheiro da comida gostosa,
crianças, jovens e adultos felizes.
Longe de ser apenas um sonho ou um conto de fadas, esse ideal de escola existe, tem
nome, endereço e faz parte do trabalho realizado nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos,
cujo cotidiano e práticas pedagógicas têm sido sistematicamente revelado na coluna Essa
é Minha Escola, do Informativo Eletrônico Acontece na Rede.
A reportagem começou em março de 2013, na EPG Jocymara de Falchi Jorge. Desde então,
139 escolas receberam a equipe do Acontece na Rede para mostrar que uma escola não é
feita apenas de professores e alunos, e que cozinheiros, faxineiros, agentes de portaria,
pais, mães, tios e avós, todos esses atores, quando envolvidos no universo educacional,
também são educadores.
Assim, um dos principais objetivos do Essa é Minha Escola foi conhecer as atividades desenvolvidas nas escolas, socializando-as nesse espaço. Ao longo dos últimos três anos, a
equipe de reportagem do Boletim visitou as unidades escolares, em busca do diferencial,
da identidade do grupo, daquilo que as tornam espaços especiais, afinal, todas elas têm
telhado vermelho, crianças e professores; nosso desejo era saber o que estavam fazendo, o
que planejavam, seus objetivos, se os resultados foram alcançados. Nosso desejo era saber
se estavam felizes.
Atentos à divulgação sistemática das ações da escola no Boletim, muitos gestores e coordenadores pedagógicos também nos deram valiosos feedbacks sobre a realização das
reportagens, iniciativa que teve impacto positivo para incentivar e valorizar as práticas
dos professores, dando visibilidade ao trabalho do grupo como um todo.

Mostrar o trabalho realizado em sala de aula, a dedicação dos professores e alunos, a construção coletiva dos projetos, o carinho das cozinheiras, a atenção dos agentes de portaria,
o cuidado do pessoal da limpeza e o trabalho da gestão, tudo isso, certamente, objetivou
melhorar a autoestima das equipes. Foi uma grande experiência para todos nós.
E mais. A coluna Essa é Minha Escola se revelou uma excelente oportunidade para divulgar as práticas escores, de levar esse trabalho para além da escola, uma forma democrática de mostrar aos pais a intencionalidade dos projetos que envolvem diretamente a
aprendizagem das crianças, jovens e adultos.
A publicação também objetiva mostrar o funcionamento das unidades escolares sob o
ângulo das lentes fotográficas e na ótica das ilustrações e storytellings, uma experiência
que capta o protagonismo dos alunos, revela futuros artistas, preferências culturais, estilos, histórias cativantes, sorrisos únicos.
Descobrir as histórias dos patronos das escolas foi outro grande desafio para a nossa
equipe do Acontece na Rede. A EPG Dorcelina de Oliveira Folador, por exemplo, foi uma
biografia que mexeu com a reportagem, uma história marcante que mudou os olhares
com relação à identidade da escola e influenciou o modo como o texto foi escrito.
Nesse raio X de cada escola, as reportagens procuraram mostrar a relação que as práticas
mantém com a cultura, a arte, a música e a poesia. Foram inúmeras as menções poéticas
e epígrafes, muitas delas dadas pelo contexto em que os projetos ocorriam; outras, pela
própria referência ao patrono; muitas, pela genialidade dos protagonistas.
E por fim, a publicação sistemática das práticas pedagógicas das escolas no Boletim
Acontece na Rede sinaliza o esforço de todos os profissionais em realizar um trabalho
coerente com o Projeto Político Pedagógico da Rede e com o Quadro de Saberes Necessários, um trabalho com foco no desenvolvimento dos educandos e na melhoria da qualidade social da educação.

Prof. Moacir de Souza
Secretário de Educação
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Alfredo Volpi
Alfredo Volpi estimula paixão pela arte
Responda rápido: o que Alfredo Volpi, Lasar Segall, Romero Brito,
Tarsila do Amaral, Van Gogh, Waldomiro de Deus, Leonardo da Vinci e Tomie Ohtake têm em comum? Quem respondeu que todos são
pintores, acertou! Muito além de mestres da pintura nacional e internacional, são eles que inspiram professores e alunos da EPG Alfredo
Volpi nas suas produções artísticas, transformando a escola num delicioso e acolhedor atelier de arte.
Essa agradável impressão de quem entra na escola pela primeira vez
justifica-se na própria arquitetura: olhando ao redor, a sensação é de
que ela é uma grande colmeia composta por células, desenhada estrategicamente para que aqueles que estão no piso superior possam
visualizar e também se divertir com o que acontece na creche, que
fica no andar de baixo.

Organismo sempre em movimento, essa colônia de ideias e trabalho
intenso é terreno fértil para inúmeros projetos que a unidade promove, desde o plantio de árvores ao redor da escola pelas próprias
crianças à coleta de materiais reutilizáveis, que por meio do Programa Nossa Escola Recicla arrecadou, em 2010, cerca de quatro toneladas de resíduos, um recorde.

A Arte e a manifestação das potencialidades
Em 2012, a EPG Alfredo Volpi idealizou o Projeto Sou artista e sou arteiro: Recriando o Significado da Arte, com o objetivo de desenvolver
o senso crítico, a pesquisa, o pensamento reflexivo e a criatividade
dos alunos. A proposta da equipe escolar de ampliar o universo dos
alunos sobre a temática surgiu da necessidade de colocá-las diante
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de atividades lúdicas e despertar-lhes a apreciação pela arte, música
e literatura.
“O principal objetivo deste trabalho foi a superação do estereótipo de
que, para produzir arte, é necessário ser artista. Produzir arte, nesse
contexto, é o exercício do direito de brincar e ser criança”, conta a diretora Viviane Ribeiro D’Angelo, orgulhosa em mostrar as releituras
da obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, pintadas com os pezinhos e
dedinhos das crianças do Maternal.
As telas pintadas pelos alunos, e que foram expostas no Adamastor
Centro durante a 3ª Mostra da Educação Municipal, dão a exata dimensão de que se trata de um trabalho feito pelas próprias crianças.
Os professores tiveram todo o cuidado com a apresentação estética
das telas: além de mostrarem o processo de criação das obras, todas
continham a descrição da pintura, com dados sobre o original, como
autor e ano.
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Depois do sucesso da apresentação das telas na Mostra, professores e
gestores avaliaram positivamente o Projeto Sou Artista e Sou Arteiro. A opção pela continuidade do projeto em 2013 partiu do próprio
grupo de professores, pois muitos são cursistas do Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa e assumiram o compromisso de
alfabetizar as crianças até o final do 3º ano.

E não é somente na execução do projeto que a inserção da arte está
expressa. Nesse espaço, é possível vivenciar a arte em todos os cantos:
na amplitude dos espaços, nas portas e pilares coloridos e nas obras
de artes produzidas pelas crianças e que estão dispostas ao lado de
cada uma das 12 salas de aula da unidade escolar.
As paredes pintadas com personagens de várias origens étnicas e os
cartazes com os sinalizadores de Direitos Humanos, expostos em locais de fácil visualização aos pais, demonstram as dimensões do projeto político-pedagógico da escola, preocupado com a diversidade e a
inclusão. “Quando trazem seus filhos para a escola, os pais também
entram em contato com a arte”, ressalta Suely.
Sou Artista e Sou Arteiro considera o desenvolvimento das crianças,
respeitando seu ciclo de vida. A capacidade de cantar e reproduzir
sons, as atividades de leitura e interpretação de imagens, a livre expressão de sentimentos e pensamentos, e a produção de arte estimulam a criatividade dos alunos, permitindo uma maior compreensão
do mundo.
Para a coordenadora Suely, esse entendimento da sociedade estimula a
organização das ideias e a reformulação de conceitos: “as crianças passam a ter uma atitude mais participativa, espontânea, criativa, e descobrem como funciona seu corpo, como trabalhar um personagem”.

Foi a partir da necessidade de ampliar ainda mais os eventos e espaços de alfabetização e letramento que a EPG Alfredo Volpi apresentou
a proposta para 2013, que traz um novo olhar para a questão da incursão das artes nas práticas educativas: além de novos artistas como
Lasar Segall e Tomie Ohtake, os trabalhos têm foco na biografia de
autores da literatura e músicos brasileiros, como Vinicius de Moraes e
Toquinho, e da arquitetura, como Oscar Niemeyer.

Embasado na Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários,
Sou Artista e Sou Arteiro valoriza a interação das crianças com a arte.
“A continuidade do projeto vai garantir o aperfeiçoamento de tudo
aquilo que fizemos, principalmente nossa necessidade de aprender
para ensinar às crianças”, revela a professora Ângela Maria Lopes de
Paiva, que é formada em Artes Plásticas e trabalha na rede municipal
desde 1978.

“O que nos diferencia é a preocupação em evidenciar a transparência de nossas práticas, com uma proposta clara de envolvimento das
famílias nas ações cotidianas da escola”, esclarece a coordenadora pedagógica Suely Aparecida Perez Guastalle.

A docente ressalta ainda a integração dos alunos, que já incorporaram a temática, e que nesse momento exercitam sua imaginação por
meio da releitura que a turma do estágio II faz da obra Monalisa, de
Leonardo da Vinci.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

No espaço formativo da hora-atividade, o grupo de professores entrou em contato com diversos textos cujo foco é a arte no espaço
educativo. A professora Marlene Andrade explica o enfoque dado ao
trabalho com as turmas do 4º e 5º ano: “priorizamos o modo diferenciado como Alfredo Volpi, Lazar Segall e Tomie Ohtake retrataram o
Brasil”, considerando o olhar estrangeiro dos artistas.

Arte circense: do picadeiro à sala de aula
Com as turmas da Creche, o projeto Sou Artista e Sou Arteiro vai
explorar as dimensões da arte circense, valorizando as inúmeras habilidades daqueles profissionais que escolheram o chão do circo como
fonte de inspiração.
“As próprias crianças começaram a ensinar seus pais, e eles passaram a valorizar o professor da creche, afastando a figura do cuidador
e dando lugar ao profissional da Educação Infantil”, comenta Silvia
Regina de Souza Paulo. Ela e a companheira de sala, Rosangela Aparecida de Souza, vêm trabalhando o eixo Corpo e Movimento com as
crianças da Creche, em atividades que primam pela dramatização e
pela caracterização das crianças em personagens circenses.
A professora do Berçário, Marlene César de Melo Martins, aposta na
decisão do coletivo de trazer o circo para a escola para estimular a
criatividade artística dos alunos. Para uma das atividades do projeto
que aconteceu recentemente, Marlene confeccionou uma caixa mágica, caracterizou-se como personagem e garantiu que a imaginação
das crianças fosse para bem longe dali: “o professor da creche tem
que ser arteiro, feliz e amar aquilo que ele quer criar”, comemora.

desde 2002. Desde que chegou à EPG Alfredo Volpi, em 2005, tem desenvolvido sua função, trazendo para o espaço formativo da hora-atividade a discussão de temas que contribuem para o desenvolvimento
dos projetos.
Para subsidiar o grupo de professores com elementos para o Projeto
Sou Artista e Sou Arteiro, a coordenadora organiza diferentes materiais formativos, como: biografias dos artistas que compõem o projeto, apresentação de livros e obras pertinentes ao tema, sugestões de
atividades e práticas, leituras de artigos e periódicos, debates sobre
filmes e vídeos.
“Procuro manter o grupo informado das programações da Secretaria de Educação, compartilhando as notícias do Boletim Eletrônico
Acontece na Rede, os memorandos circulares, os informes do Diário
Oficial”, esclarece Suely.
A vice-diretora Maísa Tiemi Kami é o braço direito da gestão. Na função desde março, anteriormente atuou na coordenação pedagógica
por nove anos, e acabou de chegar à EPG Alfredo Volpi com grande
potencial para contribuir também com a construção dos projetos pedagógicos da escola.
Numa fina sintonia com o grupo, Maísa não economiza palavras para
expressar sua satisfação com o trabalho encontrado ali, onde se valoriza a união, a harmonia, a organização e a democracia nas ações a serem desenvolvidas, primando sempre pelo bom relacionamento entre
todos os profissionais. “O gostoso da escola é isso, a equipe é muito
integrada e todos participam dos projetos e iniciativas”, comemora.

Gestão de pessoas e sistematização do trabalho
coletivo

A diretora Viviane Ribeiro D’Angelo destaca que um dos pontos fortes da equipe gestora é o relacionamento com as pessoas. Ela esclarece que alguns critérios foram adotados para o planejamento das ações
que ocorrem durante os trabalhos: “Semanalmente, nós gestores nos
reunimos para afinar o que está em andamento e, dessa forma, fortalecermos as propostas”.

Suely Aparecida Perez Guastalle está na coordenação pedagógica

No contexto de sensibilização de toda a equipe escolar, Viviane ainda
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explica que sugestões e críticas são ouvidas: “durante a exposição das
tarefas, definimos os responsáveis pelas atividades e os prazos, e todos
assumem tarefas para auxiliar os professores. Dessa forma, a equipe sente que não está sozinha e que o compromisso foi assumido por todos”.
A experiência que as gestoras deixam é de que não se deve perder
o foco do trabalho nem tampouco a empolgação, pois o estímulo, o
envolvimento, o comprometimento e a valorização do trabalho individual e coletivo são diferenciais essenciais quando o que se pretende
alcançar é a aprendizagem significativa das crianças.

Quem foi Alfredo Volpi?

14

Alfredo Volpi (1896 – 1988) foi um pintor ítalo-brasileiro, nascido na cidade de Lucca, na Itália, e trazido para o Brasil/São Paulo, aos dois anos
de idade. É considerado um dos artistas mais importantes da geração
do modernismo. Autodidata, começa a pintar em 1911, executando murais decorativos. Em 1922, passa a pintar também sobre tela e madeira.
De 1937 a 1940, se dedica a uma pintura tradicional e figurativa. Em
1944 realiza a primeira exposição individual. Nos anos 50, evolui para a
abstração geométrica, com a série de bandeiras e mastros, bastante comuns nas festas juninas e, por isso, as obras desse período são bastante
características. Recebeu diversos prêmios de melhor pintor nacional e
fez diversas exposições no Brasil, Tóquio e Nova Iorque, sendo premiado também. Morre em São Paulo, aos 92 anos.

Ficha Técnica
Rua Anita Garibaldi, 60 – Jardim Santa Clara
Inauguração: 06 de fevereiro de 2004
Professores: 55
Funcionários Administrativos: 4
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 7
Agente de Portaria: 8
Alunos: 794
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano] e Educação Infantil
[Berçário 1 e 2, Maternal, Estágios 1 e 2]
Diretora: Viviane Ribeiro D’Angelo
Vice-diretora: Maísa Tiemi Kami
Coordenadora: Suely Aparecida Perez Guastalle

Boletim nº 195 - 19 de junho de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
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Álvares de Azevedo
Projeto valoriza a diversidade da leitura
Despertar nas crianças do Ensino Fundamental o delicioso prazer de
ter entre suas mãos obras literárias e textos variados. Essa é uma das
propostas que a EPG Álvares de Azevedo apresenta com o Projeto
Cultivando a Leitura, que promove momentos de leitura tanto na escola como no ambiente familiar.
De acordo com os gestores e professores, as práticas que envolvem a
produção de textos e a leitura acontecem em contextos reais de aprendizagem, para que além de fazer sentido para os alunos, eles possam
mobilizar seus conhecimentos prévios e aprender com os textos.
A identificação de diversos suportes textuais, como livros, revistas,
jornais, gibis, cartas, bilhetes, e a utilização de diferentes gêneros,
como parlendas, músicas, adivinhas, poemas, poesias, quadrinhos,

entre outros, objetivam a ampliação do vocabulário e a interação entre os alunos.

Um bom remédio para a inteligência
Que a leitura deixa as pessoas mais inteligentes, os alunos do 5º ano já
sabem muito bem. O que eles também descobriram é que o hábito de
ler dá muito prazer e as histórias podem levá-los para lugares nunca
antes imaginados.
Apaixonados pelos livros, eles já fazem desse hábito saudável uma
constante na escola, tanto nas conversas que mantêm com seus colegas como nas atividades de sala de aula, como preenchimento das
fichas de leitura, cruzadinhas, desenhos, produções textuais, interpretações, reproduções, criações, e muitas outras.
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A professora Lucrécia Sousa Santos explica que há outros momentos nos
quais os alunos têm a oportunidade de falar sobre aquilo que leram: “durante as rodas de conversa, eles contam para os demais colegas sobre as
histórias dos livros, e isso enriquece ainda mais o trabalho”.
E não é apenas com as atividades de ler, contar, recontar e preencher
as fichas de leitura que os alunos aprendem. Lucrécia conta também
que, neste período mais frio, uma vez por semana, a sala ganha alguns adereços, como travesseiros, cobertores, lençóis e almofadas,
que garantem aconchego ao ambiente e conforto para os leitores.
Espertos e astutos, os alunos rapidamente sentam ao redor e te envolvem com as histórias que mais os agradaram. O aluno Anthony
conta que o livro O Clube dos Contrários chegou a influenciá-lo por
algum período: “eu fiz como as personagens, comecei a usar as blusas
de frio todas viradas ao contrário”. Os colegas riem e se divertem com
a revelação. Deixando-se levar pela imaginação, Kauane conta que
sonhou com as personagens de A Viagem de Gulliver: “outro dia eu
sonhei com pessoas que eram pequenininhas, iguais as da história”.
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Engraçados e muito, muito inteligentes. Dentre os mais variados relatos e observações, algumas obras são leituras obrigatórias e completamente responsáveis pelo sorriso e brilho nos olhos de quem as
leu, como: Memórias de um cabo de vassoura, O fantasma sinistro,
Pantanal Amor-Bagua, Como se fosse dinheiro.

O exemplo vem de cima
Além dos cantinhos de leitura das salas de aula e livros que estão
permanentemente disponíveis aos alunos, as turmas da EPG Álvares
de Azevedo podem contar com o magnífico espaço do Centro de Incentivo a Leitura do CEU Jardim Ottawa, com acervo diversificado de
livros de literatura que atendem ao público infantil, juvenil e adulto.

quanto que a outra parte da turma se sentou à mesa para uma
leitura junto à professora.   
Um pouco mais de perto, é possível ouvir que o que elas contam são
histórias misteriosas, que leram em títulos como Contos de Espanto e
Alumbramento, Contos de Enganar a Morte, Contos de Adivinhação,
de Ricardo Azevedo, e Mitos Brasileiros em Cordel, de César Obeid,
disponíveis no CIL. “Esses são os que as crianças mais gostam, porque mexe com a imaginação delas”, explica Rosilene, que junto com
a parceira Maria das Graças Siqueira Santos Moura realizam muitas
atividades de leitura com os frequentadores do espaço.
Essa predileção foi identificada pela professora Silvia Lea Mira da
Villegas, que já idealizou um trabalho com lendas urbanas. A jovem
educadora, que faz do momento de leitura dos alunos no CIL uma
oportunidade para colocar o romance Memórias de uma Gueixa em
dia, explica que o hábito de sentar à mesa com o livro serve de exemplo para as crianças: “para incentivar as crianças a conhecerem as
histórias e fazê-las descobrir o prazer de ler, o professor também tem
que gostar de ler, tem que agir de acordo com o que diz”.
E se na escola o exemplo vem dos leitores mais experientes, em casa
não podia ser diferente. A dona de casa Josefa Alves Leite, de 37 anos,
conta que o filho Ryan, aluno do 5º ano, aprendeu a ler precocemente
aos 4 anos: “em casa temos o hábito de ler livros e jornais, e isso ajuda
na hora de tomar a lição de casa do menino”.
Dedicada à observação cuidadosa do desenvolvimento e aprendizado dos alunos, a professora Evaneida Amorim Batista comemora
a iniciativa da mãe de Ryan e lembra o quanto os pais e a famílias
são importantes para incentivar hábitos positivos nas crianças: “para
muitos, aprender a ler é um desafio e é maravilhoso quando as famílias participam e se envolvem com a aprendizagem dos seus filhos, os
resultados são surpreendentes”.

Sentados no confortável tapete em um dos cantos da iluminada
sala do CIL, a turma do 3º ano se dividia animada para contar
histórias que leram para a estagiária Rosilene de Paula Santos, enSecretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Pink Bee – a amizade não tem cor
Uma história que conta as aventuras de uma abelha diferente, Pink
Bee vem ganhando espaço em meio a sequências com temáticas variadas que falam sobre diversidade, inclusão, amizade, trabalho em
equipe. A vantagem, segundo os organizadores da obra, é que além
de extremamente didático, o livro apresenta três idiomas na mesma
edição: português, inglês e espanhol.
Envolvida com o Projeto Cultivando a Leitura, a especialista de Língua Inglesa, Loide Candida da Silva Pereira, conhecida na rede municipal como professora Loys, aproveitou a oportunidade de trabalhar
a língua estrangeira com alguns dos valores expressos no livro: “um
dos desafios é a construção do vocabulário em língua estrangeira e
com o Pink Bee, além de escutarem a história contada por seus amigos, eles também terão a oportunidade de contá-las para os outros
colegas”, explica Loys”.
Participação nas intervenções do cotidiano escolar. Valorização do diálogo. Aprender a ouvir o colega. Trabalhar em cooperação e receptividade
ao outro. A variedade de textos e possibilidades de leitura ofertadas aos
alunos também rendeu um trabalho muito interessante com a música
popular brasileira, a partir da Coleção Mestres da Música no Brasil.
A coordenadora pedagógica Kelly Cristina de Oliveira conta que,
para além das obras literárias com as quais as crianças têm contato
diariamente, a equipe achou interessante realizar um trabalho com
músicas de compositores renomados, como Cartola, Braguinha, Adoniran Barbosa, Heitor Villa-Lobos, Luiz Gonzaga e Chiquinha Gonzaga, proposta que contou com a realização de um sarau com músicas, poemas, dança, vida e obra dos compositores.
“Nosso desejo é oferecer outro repertório para as crianças, com músicas diferentes daquelas que elas estão acostumadas no seu dia a dia”,
explica a coordenadora.
Além de ganhar força em meio a um processo contínuo e dinâmico,
o Projeto Cultivando a Leitura tem caráter multidisciplinar, que além

de permitir o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, também promove a leitura e interpretação crítica do mundo, valorizando
a interação social, a autonomia e a identidade das crianças.

Quem foi Álvares de Azevedo?
Manuel Antônio Álvares de Azevedo, poeta, contista e ensaísta, nasceu em São Paulo em 12 de setembro de 1831 e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 25 de abril de 1852.
Cursou a Faculdade de Direito de São Paulo, onde foi estudante aplicado e de cuja intensa vida literária participou ativamente, fundando,
inclusive, a Revista Mensal da Sociedade Ensaio Filosófico Paulistano.
O meio literário, impregnado de afetação byroniana, teria favorecido
em Álvares de Azevedo componentes de melancolia, sobretudo a previsão da morte, que parece tê-lo acompanhado como demônio familiar.
Como quem anunciasse a própria morte, no mês anterior de seu falecimento escrevera a última poesia sob o título “Se eu morresse amanhã”,
que foi lida, no dia do seu enterro, por Joaquim Manuel de Macedo.
Lira dos vinte anos é a única obra de Álvares de Azevedo cuja edição
foi preparada pelo poeta. Vários poemas foram acrescentados depois
da primeira edição (póstuma), à medida que iam sendo descobertos.

Ficha Técnica
Endereço: Av. Morada Nova, 51 – Jardim Ottawa
Inauguração: 12 de dezembro de 2010
Professores: total 29
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
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Estagiária: 1
Agente de Apoio a Inclusão Escolar: 4
Alunos: 622
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretor: Edson Alves Gouveia
Vice-diretora: Roseli Passos Silva
Coordenadora: Kelly Cristina de Oliveira

Boletim nº 306 - 6 de agosto de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Álvaro Mesquita
Escola incentiva projetos voltados à
sustentabilidade
“E a gente canta, e a gente dança, e a gente
não se cansa de ser criança”. – Marisa Monte
Carinho. Amizade. Dedicação. Três substantivos que passeiam plenos pelos corredores e salas de aula da EPG Álvaro Mesquita.
A escola, localizada no Jardim Munira, atende a Educação Infantil e
Creche, buscando potencializar em suas ações projetos voltados para
o meio ambiente e a participação da comunidade do entorno.
As paredes dos corredores recém-pintadas vêm encantando os pequenos que pedem para serem fotografados junto às flores e personagens coloridas.

“A pintura interna fez uma diferença enorme no nosso cotidiano
com as crianças. Além de deixar o ambiente mais lúdico e colorido,
as ilustrações inspiraram novas ações pedagógicas, enriquecendo
o nosso projeto. Além, claro, de ser uma conquista para nós e para
toda a comunidade”, destaca a coordenadora pedagógica Jéssica
Danielle Pinto.

Para gostar de ler
“Essa é a nossa biblioteca itinerante para uso da comunidade”, conta a
gestora Maria Estela Graça Mello. “Nosso projeto começou há poucos
meses, durante o Abril Literário e vem surtindo uma receptividade
muito grande dos pais”, completa.
A estante de livros disposta na entrada da EPG conta com um acervo
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composto por diversos temas, adultos e infanto-juvenis, constituído
basicamente por doações.
“Logo quando elas perceberam o acervo, ficaram bem felizes, e interessadas. Querem saber se há algum prazo para devolução, se podem
retirar vários livros ao mesmo tempo e como podem realizar doações.
Os livros mais procurados são os de autoajuda e os romances, e eu
que fico na portaria vejo o quanto esse projeto está dando certo”, destaca a controladora de acesso Lílian Oliveira de Andrade.
A gestora esclarece que a ideia da biblioteca é complementar as ações
de incentivo a leitura das crianças, bem como aproximar a comunidade da escola, democratizando o acesso à cultura e ao conhecimento.
Foto 4 anna “Já realizamos o projeto de Ciranda Literária há bastante tempo, mas sentimos necessidade de ampliar o acesso da literatura também para os adultos. O mais interessante é que até os nossos
funcionários passaram a se interessar mais pela leitura, inclusive a
própria Lilian se tornou uma grande apreciadora da Biblioteca e isso
é bastante recompensador para nós”, esclarece Estela.
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Autores como Augusto Cury, Renato Hirata e Louis Burlamaqui estão entre os preferidos da controladora de acesso, que enxerga nessa
literatura uma possibilidade de ampliar a sua qualidade de vida e
autoconhecimento.
“A gente está sempre procurando melhorar como pessoa em todos os
aspectos e eu considero que esses livros estão contribuindo bastante
nesse aspecto. Ah, mas aqui tem livros para todos os gostos, viu!”.

Aqui também tem Jogos Olímpicos
Com o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, a EPG observou
uma grande oportunidade de aprendizado, principalmente no que
tange o desenvolvimento global. “Imagine oferecer às crianças vivências esportivas, culturais e de integração com a família unindo as
Olímpiadas? É claro que a gente não poderia ficar de fora, né?”, relata
a coordenadora Jéssica.

Para trazer ampliar a vivência e as aprendizagens da cultura corporal, toda a equipe se reuniu e elaborou modalidades similares às dos
Jogos, que foram adaptadas para que as crianças pudessem realizar
sozinhas e num segundo momento com os seus familiares.
“As nossas olímpiadas adaptadas foi incrível, principalmente porque
buscamos ao máximo reproduzir o que eles estavam acompanhando
na Televisão. Fizemos uma cerimônia de abertura, acendemos a tocha
e as crianças participaram de modalidades como hipismo, nos cavalinhos de madeira, corrida com obstáculos, onde os familiares usavam
uma venda e as crianças os guiavam e futebol de tecido. Foi lindo!”,
completa a coordenadora Adriana Yalenti Piassentini.
Os pequenos atletas Lucas e André, alunos do Estágio I, contam sobre
o encantamento de participar da atividade.
“Eu andei a cavalo e foi muito legal, tia”, conta Lucas que comemorou
a finalização do evento com a pintura de sua própria tocha olímpica.
“Ah, tia, a gente correu lá por trás da escola, jogou o futebol e ganhamos muitas medalhas”, revelou ainda André.
Jéssica completa dizendo que os pais também ficaram encantados
com o evento e muitos deixaram relatos positivos sobre a proposta.
“Faz parte do nosso projeto pedagógico a realização de atividades
que possam aproximar ainda mais a comunidade da escola e esse
evento realmente nos marcou positivamente. Ler os depoimentos das
famílias que a atividade permitiu o desenvolvimento das crianças é
realmente fantástico. E esse reconhecimento é muito emocionante
para o fortalecimento de todo a equipe”.

Por um mundo mais sustentável
EPG O cuidado como meio ambiente também é uma característica importante do projeto político-pedagógico da escola, que em parceria com o Projeto Ecoviver vem promovendo
mudanças estruturais e consciênciais na escola e no entorno.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

O projeto idealizado pela EcoRodovias aborda por meio de cursos oferecidos para profissionais da educação, os impactos do lixo no meio
ambiente, nas comunidades e no bem-estar das pessoas, oferecendo
uma oportunidade para o exercício da cidadania, para o entendimento da relevância da atuação individual e de que a criação, a busca e a
conquista de soluções estão ao alcance de todos.
“Por conta do Ecoviver realizamos junto com a comunidade uma releitura da história do bairro. Criamos as duas etapas do projeto, entre elas:
o Muro das Lamentações que apontou as dificuldades da região e a Árvore dos Sonhos, com as estratégias e planos que já vem promovendo
mudanças importantes aqui e no nosso entorno”, esclarece Jéssica.
A pintura interna e o plantio dos ipês no entono da escola são algumas das ações definidas pela escola e comunidade na intervenção
pela sustentabilidade e bem-estar da região.
“São ao todo 16 árvores entre ipês brancos, amarelos e urucuns, que
recebemos da Secretaria de Meio Ambiente. O mais interessante da
proposta foi às parcerias que estabelecemos no decorrer do processo,
o que demonstra a importância da ação coletiva na conquista do bem
-estar social”.

A união faz a escola
“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos.”
- Bezerra de Menezes
Articular ideias e sonhos. Planejar ações que promovam o desenvolvimento integral dos alunos e o bem estar da equipe docente. Essas
são algumas metas das coordenadoras Adriana e Jéssica, que vem
propiciando uma liderança humanizada, dedicada e amorosa pela
instituição.
“Antes de atuar como coordenadora já estava lecionando aqui na Creche e essa paixão por essa comunidade me fez acreditar que um dia

eu pudesse ser uma coordenadora desse espaço também. Para mim,
esse foi com certeza um sonho realizado”, declara Adriana.
Jéssica destaca que a parceria e o bom relacionamento entre as duas
aconteceu naturalmente e impactou positivamente relacionamento e
a harmonia entre os professores.
“A nossa relação é bem tranquila, nos entrosamos muito, tanto em
relação às ideias e projetos, quanto na personalidade. Como o grupo
já estava bem estruturado, acredito que essa união tenha fortalecido
o trabalho que já estava sendo bem realizado”.
Para Adriana, ouvir os professores, respeitando também a sua trajetória é um dos ingredientes do sucesso da dupla.
“Sempre buscamos escutar a todos durante as Horas-atividade e construir os projetos coletivamente e com muito respeito pela trajetória e
cada uma. Temos ainda a vantagem de alguns professores morarem
na comunidade, o que facilitou a compreensão da necessidade dos
alunos e das famílias. Estou muito feliz com o que estamos conquistando e espero que continuemos juntas por muito tempo!”.

Quem foi Álvaro Mesquita?
Álvaro Mesquita foi um comerciante de secos e molhados. Nascido em
Piratininga, veio para Guarulhos com a mulher e os filhos para a fazenda Bela Vista, onde estabeleceu seu primeiro negócio na Avenida
Monteiro Lobato, herdando o talento do pai Otávio Braga de Mesquita.
Com o sucesso do empreendimento, Álvaro mudou-se para a Avenida Dom Pedro II onde abriu o armazém mesquita e Marques na
década de 1940.
Ficou conhecido na cidade por passear todas as manhãs de domingo
com o seu fordinho 1929, chapéu palheta, gravata borboleta e terno
risca de giz. Como costumava levar seus netos consigo, utilizava a
sua buzina rouca para chamar a atenção dos transeuntes, sendo sempre tratado com muito carinho pela população. Faleceu em 2009.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua Guimarães Rosa, nº 124, Jardim Munira
Data de inauguração: 04/12/2010
Professores: 34
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 539

Atendimento:  Educação Infantil [Estágios I e creche]
Diretora: Maria Estela Graça Mello
Coordenadoras: Adriana Yalenti Piassentini e Jessica Danielle Pinto
Boletim nº 364 - 14 de setembro de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Amadeu Pereira Lima
Projeto Latinidades propõe aprendizagens
multiculturais
Um conjunto de pessoas que trabalham em harmonia, com amizade
e respeito em prol de uma educação de qualidade. Assim é a EPG
Amadeu Pereira Lima, uma instituição de referência na região do Uirapuru e que atende mais de 1.000 alunos nas modalidades Infantil,
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
Bem avaliada com 6.5 no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB do MEC, a escola conta com um projeto voltado
para a pesquisa, vivências culturais, artísticas e valores humanos,
como pontua a gestora Maria Aparecida Pereira da Silva Cardoso.
“Nossa meta é atender pedagogicamente alunos para o seu desenvol-

vimento cultural, atender a diversidade, ensinar e incentivar valores,
motivá-los aos estudos, a reflexão do seu contexto social, e, assim modificar a realidade em que vivem. Aqui a comunidade é boa e o nosso
entendimento é baseado no respeito mútuo”.
A coordenadora pedagógica Andrea Uttempergher completa informando que a nota do IDEB é resultado do esforço coletivo entre professores e alunos.
“Sempre buscamos realizar um bom trabalho voltado para a Multilinguagem e Multidisplinaridade, e como sou uma pesquisadora nata
procuro trazer muitas referências para os professores, respeitando, ao
mesmo tempo, os projetos individuais. Assim, percebo que as crianças adquirem mais repertório, resultado que podemos ver materializado no IDEB”.
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Soy Loco por ti América
Com a chegada das olimpíada e paralimpíadas a EPG Amadeu Pereira
se viu num dilema: como potencializar as aprendizagens relacionadas
com a cultura popular, dentro de um contexto tão amplo? Assim, nasceu o projeto Latinidades, que tem por objetivo revelar aos alunos a
grandiosidade cultural do Brasil e dos países latino-americanos.
“A gente já tem um projeto sobre Cultura Popular Brasileira, mas
achamos que por conta da importância do evento do Rio, precisávamos pensar algo mais amplo. Quando nos vimos como América do
Sul, nos percebemos também dentro do contexto Latino-americano,
o que nos trouxe a certeza da riqueza pedagógica que poderíamos
experenciar com as crianças”, destaca Andrea.
Obras como As Bailarinas do colombiano Fernando Botero e da artista mexicana Frida Khalo foram alguns dos destaques do projeto que
geraram um movimento colorido e criativo entre os alunos.
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“Foi bacana. Eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente pra eles,
apresentei a animação a Festa no Céu, dirigido por Jorge R. Gutierrez,
que aborda o dia dos mortos na cultura mexicana e eles adoraram.
Trouxe algumas fotografias pra eles e realizamos pesquisas para fundamentar a nossa apresentação”, conta a professora Renata Aparecida
Fernandes de Vasconcelos.
A aluna Maria Eduarda completa dizendo que gostou de conhecer
detalhes sobre o México. “Depois que a professora passou o filme todos ficaram animados pra ensaiar a dança da caveira. Pintamos o rosto e quando cheguei em casa minha avó ficou muito curiosa querendo
saber mais sobre o que aprendemos”, afirmou.

“Além de trabalharmos com artistas consagrados, incentivamos atividades de livre expressão como pinturas e colagens. Sinto que, eles
podem se sentir capazes e reconhecidos pelos próprios talentos”, esclarece Fábio.
Enquanto conversamos as crianças desenvolvem uma bela atividade
com linhas, barbante e cola; A inspiração nasceu na observação das
telas do artista espanhol Pablo Picasso.
“Nós estamos iniciando uma pesquisa sobre o trabalho do Picasso e
como ele é o precursor do cubismo, trouxe essa proposta de atividade
onde cada um pode criar o seu próprio desenho usando uma única
linha, ou seja, os alunos começam um determinado traçado e só tiram
o barbante do papel quando ele termina o desenho”.
O pequeno Adrian, de 7 anos, conta entusiasmado que escolheu fazer
um coração: ”É o meu desenho favorito, porque o amor é bonito! Você
não acha, tia?”
Fábio completa dizendo que trabalhar com artes no ensino fundamental é um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento
global dos alunos.
“Quando você aprende ou executa qualquer atividade artística, seja
pintura, dança, teatro, você amplia a sua possibilidade de ação, desenvolve a coordenação motora, aprende a se comunicar melhor com
as pessoas e é libertador. Por isso, se queremos formar pessoas autônomas e felizes, penso que devemos sempre incentivar as artes no
cotidiano escolar”, destaca.

O cérebro eletrônico faz quase tudo

“Uma ideia é um ponto de partida e nada mais. Logo que se começa a
elaborá-la, é transformada pelo pensamento”. Pablo Picasso

Utilizar a tecnologia à serviço do processo de ensino-aprendizagem.
Essa é a preocupação da funcionária Maria Catianne Silva Siqueira,
personagem importante durante as aulas no laboratório de informática na EPG Amadeu Pereira.

Expressar a criatividade e os potenciais artísticos também é parte importante nas aulas do professor Fabio Viana Costa.

“Muitas vezes os professores solicitam pesquisas para os alunos e eu
os auxilio nesse momento. Até porque, quando você abre o google, o

No papel: os barbantes, as linhas e Picasso
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universo de informações é gigantesco, então, como saber em qual site
confiar? E essa é meu objetivo, indicar fontes, refletir sobre os conteúdos e apoiar em qualquer dificuldade que surja”, conta.

amiga. Fazemos lição juntos, brincamos de pega-pega e acho que
sempre seremos assim, mesmo depois que sairmos da escola”.

A sala de informática com 35 computadores atende de forma plena
cada turma em seu momento, o que favorece a concretização dos projetos propostos pela coordenação.

Quem foi Amadeu Pereira Lima?

“A Catianne é uma profissional maravilhosa que nos ajuda muito.
Para além da mediação nas aulas, ela também se coloca à disposição para nos ajudar nos projetos e atividades administrativas, o que é
muito importante por conta da nossa demanda”.

Segundo relatos, Amadeu colaborou com o desenvolvimento do Bairro, lutando por linhas de ônibus e equipamentos públicos para atendimento das crianças como a EPG, que recebeu o seu nome.

Para a vice-diretora Heleni, a dedicação e a afetividade dos profissionais são características que revelam a importância da Instituição
como referência na região.

Ficha Técnica

“A gente passa tanto tempo aqui que nos tornamos uma família. E
você precisa ver, mesmo quando estamos de férias, dá aquela sensação de vazio, de que está faltando algo de importante dentro da
gente. Outra coisa linda que existe aqui é que sempre nos dedicamos
ao máximo, colaboramos efetivamente nos projetos e os alunos vêm
sentindo o retorno desse trabalho. É muito emocionante”.

Alex + Vitória
Há uma afirmação atribuída ao filósofo ateniense Platão que a amizade é uma predisposição recíproca, que torna dois seres igualmente
ciosos da felicidade um do outro. E é desta forma que os alunos Alex
e Vitória parecem ser.
“A amorosidade e o carinho de ambos surgiu naturalmente”, explica
a coordenadora Andrea. “É algo muito bonito e que chama a atenção
positivamente. Como a Vitória tem síndrome de down, Alex passou
a ajuda-la nas tarefas e a acompanha nas demais atividades sempre
com muita alegria”, completa.
Alex explica que considera Vitória a sua melhor amiga. “Desde que
entramos na escola somos amigos, na verdade ela é minha melhor

Amadeu Pereira Lima foi líder comunitário da região do Uirapuru.

Endereço: Rua Reriutaba, nº 51, Jardim Uirapuru
Data de inauguração: 08/12/2001
Professores: 47
Assistente de Gestão: 1
Apoio Administrativo: 1
Cozinheiras: 6
Auxiliar de cozinha: 1
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 1.156
Atendimento:  Educação Infantil [Estágios I e II, Ensino Fundamental [1º ao 5º ano] e EJA
Diretora: Maria Aparecida Pereira Da Silva Cardoso
Vice-diretora: Heleni Botelho Ribeiro
Coordenadoras: Andrea Uttempergher e Edina De Souza

Boletim 366 - 28 de setembro de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Amador Bueno
Olhar diferenciado potencializa inclusão na
unidade escolar
É no pequeno e aconchegante parque da EPG Amador Bueno que
acontece parte da gostosa interação entre os alunos do Ensino Fundamental. Ali, as crianças do 1º ano brincam juntas; sobem e descem
pelo escorregador e enquanto a gangorra vai para cima e para baixo,
elas cantam descontraídas, embaladas pelo movimento.
Vitória também brinca com os colegas da turma, sob a atenta supervisão do Agente de Apoio à Inclusão, David Silva Nepomuceno, um
jovem que na vivacidade dos seus 26 anos, tem aprendido bastante
com a pequena menina.
“Aprendi com a Vitória que esse atendimento tem que ser feito de

forma paciente e técnica, cada criança tem seu tempo de aprendizado
e somente o convívio com elas, a aproximação e entendimento de suas
especificidades é que nos faz ajudá-las a aprender”.

Nas trilhas de uma escola verdadeiramente
inclusiva
A professora Deunilda Sobral Cavalieri explica que Vitória tem Síndrome de Down, uma dentre outras crianças com deficiência que são
atendidas nas turmas regulares da unidade. Os desafios que a pequena Vitória demanda, segundo a educadora, são imensos, sobretudo
no que diz respeito ao estímulo da fala e ao desenvolvimento de sua
autonomia.
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“Ela ainda está passando por importantes processos de aprendizagem, de se tornar autônoma para se alimentar e deixar de usar a fralda. A socialização entre as crianças acontece de forma muito tranquila e além de se integrarem muito bem, elas entendem que a Vitória
precisa de atenção especial”.
Dentre as estratégias utilizadas em sala de aula para garantir a acessibilidade de Vitória ao aprendizado, Nilda explica que são utilizados
materiais diversificados para a identificação das letras, das frutas, cores e figuras geométricas.
A brincadeira é interrompida; chegou a hora do almoço. Não foi preciso pedir duas vezes, logo, as crianças já estavam umas com as mãozinhas nos ombros das outras, compondo um trenzinho no melhor
estilo “piui abacaxi”, e de novo juntas, seguiram para o refeitório. Vitória ficou para trás com David, ainda tentando subir no escorregador, desafio que vai vencer com o passar do tempo.
No caminho para o refeitório, Rafaela e Mirela sentem a falta de Vitória e ao encontrá-la já na saída do parque, acolhem-na nessa pequena
parte do trenzinho que se desprendeu da composição.
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Como acontece todos os dias, assim que almoçam, as crianças do 1º
ano organizam uma grande roda. É momento de brincar mais um
pouco antes de voltar para a sala de aula. “O protagonismo dos alunos é fantástico, eles têm muita iniciativa, são crianças bem dispostas
e inteligentes”, observa a coordenadora pedagógica Marcélia Lúcia
Carvalho Martins.
Marcélia atribui tamanha autonomia ao trabalho realizado pela
professora Nilda, de acordo com ela, uma profissional que como
os demais professores, entende a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva como uma ação política, cultural,
social e pedagógica.

Entre compartilhar e aprender: as estratégias do
ato de incluir
Débora, Rebeca, Rafaela, Mariana e Milena. São elas que, todos os dias,
agitam as brincadeiras, e quando perguntamos por que elas têm esse
hábito, Milena se antecipa: “é por causa da Vitória, para que ela se acalme e fique feliz”. Rafaela complementa: “não é só por causa da Vitória,
a gente também gosta muito de brincar”. Unânimes, elas dizem que
sentem satisfação em ajudar a professora a cuidar da coleguinha, e demonstram com carinho o quanto são uma turma unida. A deficiência
de Vitória não impede de serem amáveis uns com os outros.
Quem está de olho na esperteza de Vitória é a instrutora de informática Katman Regina Forques Mendes, que não economiza criatividade
na hora de usar os softwares educativos para envolver a menina em
inúmeras oportunidades de desenvolvimento da coordenação motora.
“A Vitória tem total liberdade para manusear os recursos do computador e ela adora, gosta muito, sempre que me vê sabe que vai descobrir coisas novas”.
Katman também atua na formação dos professores durante as horas
-atividade, momento em que juntos compartilham o que sabem, se
divertem com os softwares e aprendem muito.
A professora Ana Paula Nascimento Neiva Serafim do 4º ano enfatiza a
importância do trabalho feito com a tecnologia em sala de aula e destaca positivamente as formações com a instrutora: “o computador é mais
uma ferramenta para complementar o aprendizado dos alunos e garantir a interação com esse universo. Hoje, as crianças já nascem inseridas
na tecnologia, e por isso seus interesses são mais diversificados”.
Os conhecimentos compartilhados sobre as ferramentas que os professores podem encontrar no computador são fundamentais para
complementar o trabalho realizado em sala de aula com os saberes
necessários às crianças.
Dentre tais ferramentas, Katman mostra a possibilidade de trabalho
com as áreas de ciências, geografia, português, inglês e matemática.
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Com os alunos, ela busca fundamentar o que eles aprenderam em
sala de maneira lúdica, sempre fazendo a relação com os softwares
educativos, como por exemplo, Tux Paint, Tux Math, entre outros.

Com o grupo de professores da EPG Amador Bueno, Marcélia destaca
a rica socialização de experiências que é feita durante os encontros
formativos em hora-atividade.

“Com os alunos do 5º ano, jogamos Compras da Zuzu, que trabalha as habilidades de raciocínio aliado aos conhecimentos das quatro
operações matemáticas. Isso faz com que eles percebam a relação do
jogo com suas experiências do dia a dia, pois quando vão ao mercado
com seus pais, se não tiverem o valor exato das compras em dinheiro
para pagar, não conseguem levá-las para casa”.

“Procuro envolver o grupo com essa curiosidade, conversamos muito, trocamos experiências sobre o que acontece no dia a dia e cada um
colabora com o que vivência em sala de aula, com o que sabe, o que
vê, estamos todos abertos para nos ouvir, esse desafio é de todos nós”.

“Quando cheguei aqui, me senti em casa”
Parquinho, quadra, espaços bem cuidados, com o toque especial dos
gestores e de toda a equipe, que salta aos olhos de quem visita a escola, que apesar de pequena, é extremamente aconchegante.
Faz apenas dois anos que a coordenadora pedagógica Marcélia trabalha na unidade, e de lá para cá, já viu muita coisa mudar para melhor,
é claro. Nos encontros semanais do Programa Saberes em Rede, Marcélia faz parte de um Grupo de Estudos que desde o ano passado vem
discutindo a expectativa de aprendizagem dos alunos.
Ainda mais ousadas, curiosas e em busca de entender como se dá a
inclusão de alunos com deficiência em sala de aula, as coordenadoras
pedagógicas das escolas Inez Rizzatto Rodrigues, Tom Jobim, Josafa
Tito Figueiredo, Nazira Abbud Zanardi e Amador Bueno se debruçam agora sob essa questão.
“A discussão evoluiu nesse sentido porque os apontamentos que fizemos sobre as expectativas de aprendizagem nos levaram a observar o
modo como os alunos com deficiência aprendem, o que as estimula,
como se relacionam”.
Marcélia explica que esse novo objeto de estudo exigiu que elas mapeassem as deficiências recorrentes em suas unidades escolares. Dentre as conclusões que chegaram, ela observa que a escola deve ter um olhar cuidadoso para cada criança, independente da existência de um laudo médico.

Esse olhar qualificado para os alunos que precisam ser incluídos, sejam estes deficientes ou não, aponta para a perspectiva de uma educação com qualidade social e humanizadora. Na EPG Amador Bueno,
essa qualificação também dá o entendimento de que os alunos pertencem à escola e são de responsabilidade de todos aqueles engajados
com uma escola verdadeiramente inclusiva.

Quem foi Amador Bueno?
Amador Bueno de Ribeira, O Aclamado, foi um proprietário de terras e administrador colonial (capitão-mor e ouvidor) da Capitania de São Vicente.
Tornou-se personagem importante do Brasil Colonial ao ser aclamado rei em São Paulo, em 1641, pela população pró-castelhana como
reação ao fim da união dinástica entre Portugal e Espanha. Amador
Bueno prontamente recusou a aclamação dando vivas ao rei D. João
IV de Portugal.
Foi um ato impulsionado pela mesma revolta, de 1641, que se conheceu popularmente como Botada dos padres fora, por dirigir-se contra
os jesuítas. O mesmo espírito de rebelião se respirava nos dois movimentos ou impulsos populares.
Amador Bueno morreu em data incerta entre 1646 e 1650. Acredita-se
que tenha sido sepultado na parte desaparecida do Convento de São
Francisco, em São Paulo.
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Ficha Técnica
Endereço: R. Maria Elisa 10 - Jardim
Tamassia
Inauguração: 24 de novembro de 1995
Professores: 14
Agente Escolar: 1
Agente de Apoio à Inclusão:
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 3
Agentes de Portaria: 4
Instrutor de Informática:
Alunos: 346
Atendimento: Ensino Fundamental [1º
ao 5º ano]
Diretor: José Aparecido da Silva
Vice-diretora: Zenilma da Silva Souza
Coordenadora: Marcélia Lúcia Carvalho Martins

30

Boletim 346 - 10 de maio de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Amélia Duarte da Silva
Projeto vislumbra a construção de uma
sociedade melhor
Priorizar a cidadania, os direitos humanos, o diálogo e a participação
de todos na educação de crianças, jovens e adultos, em busca da construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais fraterna.
É nessa perspectiva que a EPG Amélia Duarte da Silva promove o
Projeto Cidadania, que conta com a atuação da equipe em dois eixos
significativos. No primeiro semestre, o foco desse trabalho foi a água
e toda a discussão acerca do consumo diário, além da observação do
relacionamento das pessoas com o recurso hídrico, sobretudo nas regiões brasileiras onde a seca impera.
A partir do segundo semestre, o Projeto passou a dialogar com as
concepções de cidadania e responsabilidade social, necessárias à pre-

servação da natureza e do Meio Ambiente. Essa é a hora e a vez de
falar sobre reciclagem.

Ninguém precisar esperar para melhorar o
mundo
Fomentar a participação e a responsabilidade social por meio do conhecimento de seus direitos e deveres como cidadãos. Esse é o ponto
de partida do Projeto Cidadania.
Moradora do bairro Jardim Ponte Alta há 20 anos, a baiana de Ibitupã,
Vanusia Lima da Silva, mãe dos alunos Ana Clara, do 5º ano, e Pedro
Henrique, do 4º ano, conta que há mais de 15 anos está engajada na
coleta de material reciclado que é doado para a cooperativa do bairro.
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Cidadã preocupada com conservação da água, Vanusia costuma dar
conselhos para os vizinhos, sobre como podem economizar: “quando
lavam as roupas na máquina, as pessoas podem coletar a água em baldes
para lavar o quintal, isso vai fazer com que elas economizem na conta”.
Vanusia complementa dizendo que o trabalho que a escola faz reforça
essas práticas, pois no momento em que envolvem as crianças, ajudam na conscientização das famílias.
Ana Clara tem 10 anos e conta com timidez que o Projeto fez com que
aprendesse coisas importantes: “não é tudo que precisa ir para o lixo,
muitos materiais podem ser transformados”.
Rodas de conversa, pesquisas, estudo do meio, oficinas, filmes, revistas, jornais. A utilização desses recursos, articulados com os saberes
da Proposta Curricular, permitem que o Projeto Cidadania alcance
mudanças de hábitos significativas não apenas nas crianças, mas
principalmente em suas famílias.

Somos a mudança que queremos ver no mundo
E quando se trata de transformar, os alunos do 4º ano da professora Delma, Bianca, Giovana, Gustavo e Moisés dão uma aula de sustentabilidade:

32

“Estamos fazendo um trabalho sobre reciclagem, reaproveitando coisas que iriam para o lixo. Aqui no bairro, existe um moço chamado
Roque, e ele coleta várias coisas que podem ser recicladas” Giovana
tem 10 anos e já demonstra bastante propriedade quando fala do Projeto da escola e da intencionalidade de transformar o que antes seria
descartado na coleta comum.
A menina conta que sua mãe trabalhava com artesanato, dando nova
utilidade a materiais que, aparentemente, não serviam mais para
nada. “Foi dela a ideia de que eu fizesse uma aranha com garrafa pet,
ela me ajudou a fazer as perninhas e eu pintei”.
Para Gustavo, que também tem 10 anos, a ideia da reciclagem é muito
boa: “não somente para reciclar o lixo, mas porque também traz trabalho para as pessoas. Se não fosse o trabalho dessas pessoas, a gente
não ia ter mais lugar para onde mandar todo o nosso lixo”.

Mas é Bianca quem toca numa questão crucial que envolve toda a
problemática do descarte irregular: “os lixões fazem muito mal para
as pessoas que moram perto dele, contaminam o solo e a água”.
Sobre a importância do Projeto para o desenvolvimento das crianças
da Educação Infantil, a professora do Estágio II, Natalia Prado, acredita que a escola está atuando na formação de cidadãos mais conscientes: “Nosso projeto tem despertado nas crianças o entendimento
do que é o Meio Ambiente e a importância dos bichinhos, das plantas
para a natureza e da água”.
Com os pequenininhos do Estágio I, a professora Carlucia Ferraz plantou mudas de boca de leão, uma espécie de flor que aprecia o frio e que
apresenta floração em cores diversas como amarelo, branco, rosa, roxo.
“Nas temáticas do Projeto Cidadania, principalmente na parte trabalhada sobre a água, realizamos atividades muito interessantes de
descoberta dos animais do fundo do mar, e agora estamos usando
esse recurso para molhar as plantas, sempre com o cuidado de cuidar
delas sem desperdiçar a água”.

Recusar, Repensar, Reduzir, Reaproveitar,
Reciclar
Para além da confecção de utensílios, a proposta da professora Aparecida da Penha Rodrigues Ramos com os alunos do 4º ano é de construção de uma maquete, que vai mostrar a cidade antes e depois da
ação do homem sobre sua paisagem.
“Estamos fazendo uma discussão sobre as contradições do consumo
e hábitos cotidianos, pois precisamos do progresso, mas precisamos
também da água, das árvores, das florestas, das plantas, dos animais”.
Para Penha, a iniciativa do Projeto tem sensibilizado os alunos em relação aos cuidados com o planeta, sobretudo com a água: “eles fecham
as torneiras, alertam os colegas quanto ao desperdício, observam os
hábitos dos alunos, e tudo isso acontece num processo gradativo que
já está rendendo resultados positivos”.
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Canudinhos, garrafas pet, frascos de maionese, catchup e muitos,
muitos potinhos de iogurte. Quem pensa que todo esse material vai
para o lixo depois de finalizado, engana-se.
As ações do eixo Reciclagem se desdobram em atividades artísticas e
na confecção de itens cujo caráter não é meramente decorativo.
Com os alunos do 2º ano, as professoras Neide Figueiredo Kyomen,
Gissa Vilela Souza de Jesus e a professora especialista de Artes, Lilian
da Silva Veridiano, vão realizar oficinas de papel reciclado, cuja proposta é transformar os resíduos do dia a dia que sobram das atividades realizadas em sala de aula.
“As oficinas pretendem mostrar aos alunos que, depois de reciclado, esse papel que sobra no nosso cotidiano pode ter outra utilidade,
como capa de agenda, quadrinhos”, explica Neide.
A docente também conta que, no 1º semestre deste ano, ela e Gissa
cursaram o módulo de Natureza e Sociedade do CEMEAD e que os
vídeos e as atividades propostas as ajudaram na elaboração das propostas do Projeto.
“Sou a favor da reutilização inteligente, de transformar esses materiais em itens que terão uma nova utilidade”, explica Lilian reafirmando a intencionalidade de valorizar o processo de aprendizagem
dos alunos em detrimento do resultado final.
Nessa iniciativa, o trabalho sistemático com o conceito dos cinco R’s [Recusar, Repensar, Reduzir, Reaproveitar, Reciclar] permite abordar a questão
da sustentabilidade com foco no tratamento e na destinação desses papéis.

Uma sala bombando na alegria de mexer na
argila
Se eu recolho, eu replanto. Essa foi a lógica da proposta de trabalho
com os alunos do 4º ano da professora Roberta Rodrigues da Cruz
Lima, segundo a qual tudo que é retirado da natureza deve ser devolvido a ela.

A iniciativa, que contou com a valiosa parceria da professora Lilian
para confecção de carrancas com argila, foi contextualizada pela
história de vida da pernambucana Ana das Carrancas, alcunha da
artista pernambucana Ana Leopoldina dos Santos, conterrânea da
professora Roberta.
“Ana das Carrancas era uma idosa, que tinha um marido que era
cego, e que por causa disso não podia fazer muitas coisas. Um dia,
ela foi até as margens do Rio São Francisco pegar barro para fazer
vasilhas e viu uma carranca, e foi daí que ela se inspirou para fazer
carrancas de argila. Tanto o marido como as filhas concordaram que
Ana fizesse as carrancas com barro”, conta com bastante precisão o
aluno Weverton, de 10 anos.
Sua colega de sala, Danila Lima da Silva, complementa a história:
“como o marido dela era cego, Ana fazia as carrancas com os olhos
vazados, uma forma de homenagem a ele. Foi assim que ela ficou conhecida como Ana das Carrancas”.
Estudo da biografia e das imagens do trabalho de Ana e o reaproveitamento do material disponível na escola foram os facilitadores dessa
proposta, cujo foco é o conhecimento. “Os detalhes que envolvem a
produção artística de Ana fizeram a diferença na hora deles reproduzirem as obras”, observa Lilian.

Compartilhar saberes; fomentar ideias
A diretora Dijaneide Vicente de Albuquerque observa no envolvimento de todos, gestores, professores, alunos, funcionários e comunidade do entorno, o diferencial que enriquece o Projeto Cidadania.
“Nossa intenção é envolver mesmo a comunidade em tudo o que fazemos e a cada ano, a cada projeto, conseguimos que mais pessoas
participem”. A diretora também conta com satisfação que a intensa
participação dos alunos da EJA nas atividades da escola tem evitado
faltas e evasão.
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Promover a participação efetiva dos alunos em atividades que são
completamente significativas e que dialogam com as reais necessidades dos alunos jovens e adultos. É dessa forma que os professores
da EJA da EPG Amélia Duarte vêm conduzindo o Projeto Cidadania,
alcançando ótimos resultados.
“Os alunos estão muito envolvidos com as questões ambientais, principalmente porque muitos já estão habituados a reciclar e têm muito
que dividir com os professores e colegas”, explica a professora do ciclo I, Helenise Peralta Lemes dos Anjos.
E é exatamente isso que professores e alunos estão fazendo: compartilhando saberes, aproveitando conhecimentos de mundo e valorizando o olhar de cada um sobre a reciclagem.
A aluna do ciclo II, Eufrosina Ferraz Santos, tem 55 anos e esbanja
criatividade e habilidade com trabalhos manuais. Ela se define como
“uma mulher que gosta de brincar com arte”, confessa fascínio por
ensinar as pessoas e conta que, desde criança, aprendeu a transformar os materiais.
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“Outro dia, trouxe para a escola uma bonequinha feita com papelão e
tecido para mostrar para meus colegas e professores. Foi aí que surgiu
o convite para que eu desse uma oficina e ensinasse a turma a fazer a
bonequinha”. Eufrosina também comemora com animação o convite
feito pela equipe da EPG Edson Nunes Malecka, escola onde sua neta
estuda, para que lá ela também faça uma oficina para os professores.

ensinou para os colegas e professores. Ela conta que aprendeu a receita quando trabalhou como ajudante de cozinha e não descarte a
possibilidade de um dia ganhar dinheiro com isso: “depois de 3 dias,
o sabão já está pronto para ser usado e fica muito bom”.

Quem foi Amélia Duarte da Silva?
Amélia Duarte nasceu em 10 de julho de 1916 em Riachão, Distrito de
Baturié, no Estado do Ceará. Chegou em São Paulo em 1947, depois
de uma viagem de 23 dias, na qual usou vários meios de transporte,
como trem, caminhão, navio, entre outros.
Morou no interior do Estado, em cidades como Onda Verde, Nhandeara, Santa Fé do Sul. Em 1955, Amélia e sua família se mudaram
para o bairro de Gopoúva, em Guarulhos. Muito religiosa, Amélia
ofereceu sua casa para que a igreja presbiteriana fundasse uma sede
no bairro.
Mulher trabalhadora, virtuosa, honesta, digna, foi ela quem ensinou
a primeiras letras aos seus filhos. Faleceu em 12 de junho de 1992.

E as oficinas não pararam por ai. Sabão, tapioca, artigos com garrafa pet são algumas das iniciativas que envolveram os alunos. Para a
professora do ciclo I, Eliana Carvalho Barbosa, a proposta colabora
diretamente com o meio ambiente: “as oficinas oferecem aos alunos
possibilidades de geração de renda e isso faz com que aumente o interesse deles pela escola”.
1 litro de água; 1 copo de sabão em pó; 1 litro de detergente; 5 litros
de óleo de cozinha usado e peneirado; 1 litro de soda. Essa é a receita
de sabão caseiro que a aluna Edivanda de Jesus Batista, de 47 anos,
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Ficha Técnica
Endereço:Rua Maria Quiteria de Jesus Medeiros 584 – Jardim Ponte Alta
Inauguração: 21 de agosto de 1990
Professores: 43
Assistente de Gestão: 3
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 2
Alunos: 1018
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II], Ensino Fundamental
[1º ao 5º ano] e EJA
Diretora: Dijaneide Vicente de Albuquerque
Vice-diretora: Denise Sorg Chieregati Silva
Coordenadoras: Maria Emília Rogato Oliveira e Orani Gonçalves Campos

Boletim nº 319 - 3 de novembro de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Escola amplia conceitos de cidadania e bem estar
Atuar na formação integral dos sujeitos para que eles desenvolvam
autonomia e discernimento no momento de fazer suas escolhas. É
nesse sentido que a autonomia dialoga com o bem estar, permitindo
que crianças, jovens e adultos exerçam com tranquilidade os princípios de cidadania, equidade e alteridade, reconhecendo que existem
diferenças e desigualdades que precisam ser levadas em conta para
que a igualdade seja, de fato, alcançada.
Em meio às contradições mostradas durante os movimentos e manifestações populares que ocorreram no país, observadas com bastante
ênfase a partir de meados do último ano, professores e gestores da
EPG Anísio Teixeira perceberam a oportunidade de abordar essa temática também no espaço escolar.

A coordenadora da escola, Edna Oliveira Alves da Silva, esclarece
que valores como solidariedade, tolerância e ética precisavam estar
refletidos no comportamento de todos os sujeitos, dos alunos aos professores, das crianças aos adultos.

Aprendendo a respeitar a opinião do outro e as
diferenças
Com as turmas do Ensino Fundamental, a equipe identificou a necessidade de se estabelecer combinados e regras de convivência. “Quando os conflitos acontecem, eles são resolvidos imediatamente com a
mediação do professor”, esclarece a professora do 3º ano, Cristiane
Rodrigues Correia. A educadora explica também que, nesse momen-
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to, professores e alunos estão em pleno exercício de se habituarem às
regras que foram construídas coletivamente.
“Não correr nas escadas”, Respeitar a opinião do colega”, “Não pegar
os pertences dos outros” “Manter a escola limpa”. Essas são algumas
das frases espalhadas por todos os cantos da escola, em cartazes que
mostram também as produções artísticas dos alunos em desenhos
que representam a situação.
“A questão das diferenças entre as pessoas e da autoestima foi abordada
com os alunos por meio da leitura do livro Julia e seus amigos, de Lia
Crespo, que conta os desafios da personagem, uma menina cadeirante
e talentosa leitora”, conta a professora do 4º ano, Patrícia Regina Seppe.
Patrícia também esclarece que, na continuidade dessa proposta, os
alunos elaboraram a atividade Ser Diferente é Normal, Ser Diferente
é Legal, que contou, entre outras atividades, com pesquisa sobre pessoas deficientes. “Como a personagem Julia, os alunos foram convidados a nos contar quais são seus talentos”.
A coordenadora Edna informa que, para desenvolver ainda mais a autonomia dos alunos, as turmas estão organizando assembleias individuais
para discutir a responsabilidade de cada um com o espaço da escola.
“Antes de partirmos para as assembleias, fizemos um trabalho para
que eles pudessem respeitar a opinião do outro, para que eles pudessem se escutar e se respeitar”, conta a professora do 5º ano, Alessandra Nicolodi Colnago.
“É assim que o Projeto Criança Cidadã vem tomando corpo, a partir
do cotidiano das salas de aula, das micro relações que devem ser humanizadas em todos os espaços da escola”, conta Edna.

Quando estou bem comigo, estou bem contigo
“Quantas calorias tem um pedaço de pizza?” Pergunta que não se
deve fazer antes de abocanhar a deliciosa guloseima, já que a resposta pode frustrar a expectativa de quem pretende “matar a fome”.

Essa foi apenas uma das estratégias didáticas abordadas com os alunos jovens e adultos da EJA da EPG Anísio Teixeira, em meio ao Projeto Bem Estar, que tem como objetivo levá-los a refletir sobre qualidade de vida em suas múltiplas dimensões.
A coordenadora pedagógica da EJA, Cibele Ramos, explica que o Projeto amplia esse conceito para além da qualidade dos alimentos que
são consumidos, analisando um conjunto de fatores que implicam
numa vida melhor.
“A vida social e a interação com espaços de lazer e cultura do bairro
também fazem parte do conceito de bem estar”, esclarece Cibele.
Em Guarulhos desde 1994, a aluna da EJA Maria Rosecleide da Cruz
[34], conta que gosta de ser chamada de Vanessa, um nome que achou
lindo e que nunca tinha escutado em Recife, sua cidade natal. “Parei
de fumar há 3 anos; agora, sinto cheiro das pessoas, o sabor da comida. Faço caminhada todos os dias aqui no CEU, das 5h30 às 6h50 e,
para mim, isso é bem estar”.
É bem verdade que bem estar combina com alimentação saudável.
Na EPG Anísio Teixeira, as cozinheiras Marcia Gradisse Dutra, Ana
Claudia dos Santos, Lucelena Macedo, Albertina de Moraes e Luzia
Alves Araujo tanto concordam com a afirmação que estão sempre bolando estratégias saborosas para deixar o cardápio da escola ainda
mais saudável e gostoso.
Equipe engajada em dar qualidade à alimentação dos alunos, elas
mesclam saberes culinários com as particularidades do campo da
Nutrição e as especificidades da área da Pedagogia. “Nosso trabalho
nos faz refletir a todo o momento sobre o modo de levar os alunos a
adquirirem hábitos alimentares mais saudáveis”, conta Ana Claudia.
“Evitar o desperdício e reaproveitar os alimentos também é bem estar”, afirma a professora Ana Paula Oliveira Pegoraro. Ela ensina animada a usar cascas de banana no preparo de um delicioso bolo: “bata
as cascas da banana com leite e peneire. Bata as claras em neve, misture a margarina, o açúcar, as gemas e o fermento no caldo da casca e,
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por último, acrescente as claras batidas. Unte uma forma com margarina e farinha de rosca. Leve ao forno. Deixe esfriar e não esqueça de
nos convidar para provar, rsrs”.

O exemplo vem de cima
“Porque somos os mais velhos, temos que dar exemplos para os mais
novos, e esse exemplo tem que ser positivo”, comentam os alunos Kariny, Fernanda, Paula, Igor e Elias, do 5º ano.
“Durante as assembleias, conversamos sobre o que está atrapalhando
nossa aprendizagem, como devemos tratar nossos colegas e funcionários da escola”, completa Fernanda.
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ra. Acompanhado pelo fotógrafo Alan Neves, Paulo registrou os principais momentos da rotina da escola, do período de aula ao horário da
merenda, sem deixar escapar a atividade realizada com as turmas do
Ensino Fundamental no Centro de Incentivo à Leitura do CEU Paraíso-Alvorada, sobre o Capítulo 2 da obra O Pequeno Príncipe.
“A experiência foi muito legal, prestei atenção em muitos detalhes
que não via na escola. Estou realizando meu grande sonho de ser
fotógrafo”, confessa Paulo, bastante empolgado. O jovem aprendiz,
dedicado no modo como portou o equipamento fotográfico, esboçou
nada tímido sequências de imagens, fazendo uso da linguagem técnica do universo da fotografia: “vou fazer essa foto de novo, preciso
melhorar a abertura para ganhar profundidade”, avalia criterioso.

Todos os dias, após o horário do recreio, os alunos do 5º ano se revezam na organização da biblioteca, deixando o espaço sempre pronto
a receber novos leitores, principalmente os alunos da EJA, que usam
o espaço no período noturno.

Paulo conta que é aluno do curso de Artes Visuais do CEU e que tem
por hábito pesquisar o trabalho de fotógrafos diferentes: “gosto de
conhecer o trabalho deles, perceber lugares diferentes”.

A diretora da escola, Jaqueline Miranda Soares de Nóbrega, comenta
destaca esse momento em que o Projeto Criança Cidadã foi estabelecido: “começamos pelas coisas pequenas, cotidianas, pelo alicerce;
estamos engajados com a organização dos tempos e espaços da escola
para que todos possam participar democraticamente”.

Quem foi Anísio Teixeira?

Com relação ao trabalho desenvolvido com as crianças, jovens e adultos da EPG Anísio Teixeira, a diretora Jaqueline lembra ainda um dos
papeis fundamentais da escola: “formar cidadãos críticos, prontos para
discernir quais são seus direitos, seus deveres e responsabilidades,
prontos para o verdadeiro exercício da cidadania e para o bem viver”.

Um dia nos bastidores da reportagem
fotográfica
O aluno do 5º ano, Paulo Vinicios Teixeira Silva [10], foi o responsável
pelas fotos da reportagem Essa é Minha Escola da EPG Anísio Teixei-

Jurista, intelectual, educadore escritor brasileiro, Anísio Spínola Teixeira nasceu em Caetité, Bahia, em 12 de julho de 1900.
Personagem central na história da educação no Brasil difundiu os
pressupostos do movimento da Escola Nova, que tinha como princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de
julgamento. Sua atuação como educador expressa a ideia de educação
para todos, base de sua contribuição para a educação no Brasil, importante até hoje.
Foi um dos mais destacados signatários do Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova, em defesa do ensino público, gratuito, laico e
obrigatório, divulgado em 1932. Em 1935, fundou a Universidade do
Distrito Federal, transformada depois em Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil.
Faleceu em 11 de março de 1971, aos 70 anos, na cidade do Rio de Janeiro.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua Dom Silvério 22 – Vila Paraíso
Inauguração: 25 de maio de 2004
Professores: 36
Funcionários administrativos: 2
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 5
Agente de portaria: 4
Alunos: 794
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano] e EJA

Diretora: Jaqueline Miranda Soares de Nóbrega
Vice-Diretora: Maria Goreti Damas Rangel
Coordenadoras pedagógicas: Edna Oliveira Alves da Silva e Cibele
Luciana Ramos

Boletim nº 242 - 14 de maio de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Vinny Teixeira
Ilustração: Anna Solano
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EPG Anita Malfatti combina educação com
alegria
“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”, essa frase do
artigo “Gaiolas e Asas”, do escritor e teólogo Rubem Alves, revela
muito da proposta pedagógica voltada à educação infantil da Escola
da Prefeitura Anita Malfati.
Tudo na escola contribui para o processo de ensino-aprendizagem.
Desde o paisagismo logo na entrada, os corredores amplos e coloridos, até o relacionamento da gestão com os profissionais e os sorrisos
e olhares atentos dos alunos às orientações dos professores.
O tratamento estabelecido pelo corpo diretivo da EPG Anita Malfati
aos seus funcionários e alunos reflete também a proposta de Educação Infantil da Rede Municipal, que busca romper com as práticas

cristalizadas de “escolarização” da infância, de forma a respeitar o
tempo de desenvolvimento de cada criança, num movimento de superação, visando à integralidade da criança.

Pequenos cidadãos
Respeitar as crianças em sua totalidade, oportunizando o exercício de
sua cidadania, com os seus direitos e deveres, faz parte da proposta
da EPG Anita Malfati, que encontrou no livro “Educação Inclusiva –
Violências contra as crianças e adolescentes, O Papel da Escola diante
da Violação dos Direitos”, parte da coleção do Projeto Político-Pedagógico da Rede Municipal, motivação e respaldo para discutir os sinalizadores de direitos com professores e comunidade.
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Segundo a coordenadora pedagógica Kátia Regina Rio Branco, “conhecer a realidade de cada criança e respeitar o seu tempo de vida e
desenvolvimentosão estratégias que toda a escola pode adotar a fim
de ensinar às crianças o exercício de sua autonomia”.
A coordenadora argumenta que é importante para a formação das
crianças que elas aprendam regras e que saibam quais são seus direitos e deveres. “Tem crianças que destoam do grupo por determinados comportamentos mais agressivos, por exemplo. Nestes casos, é
preciso aproximar o aluno do professor, elogiando e fazendo dele um
colaborador das atividades da sala. A escola deve estar incluída neste
processo, já que é o segundo local, além da família, da convivência
social das crianças”.
Para se manterem sempre alertas frente às atitudes e valores a serem
adotados pelos profissionais da escola e comunidade, foram dispostos nas paredes próximos às salas de aula, cartazes com os sinalizadores dos direitos das crianças. Situações como estas: “Fale baixo
com as crianças - A violência tem muitas linguagens: o grito pode ser
uma delas”, “Nunca ameace as crianças - Prefira sempre o dialogo
quem ameaça desistiu de conversar”, “Somos semelhantes - Respeite
e valorize as diferenças”, “Ambientes educativos: Quando o adulto
não é indiferente a criança não sofre agressões nem é ridicularizada”,
“Crianças precisam brincar- Garanta ambientes livres e lúdicos na
escola e na cidade” e “Sinais físicos, emocionais e comportamentais Aprendendo a observar e a “ouvir o silêncio” ajudamos crianças que
podem estar vivendo intensos dramas pessoais”, são algumas das
propostas apresentadas pela publicação da Rede que contribui para
ampliar a discussão e a prática de uma educação transformadora.
A coordenadora lembra a importância da abordagem em sala de aula
temas sobre vivências ou valores mais humanizados. “Muitos não
querem para si essa responsabilidade”, mas entendo que a escola não
deve se abster desse “conteúdo”, já que o mundo contemporâneo pede
uma educação com qualidade social. É preciso resgatar a afetividade,
o respeito, o vínculo, tão importantes para o desenvolvimento na primeira infância e de todas as relações humanas. Quando percebo alu-

nos com algum problema de comportamento na sala de aula, entendo que, de alguma forma, estão com suas sacolas de carinhos vazias,
portanto, no meu ponto de vista, são os que precisam mais da nossa
atenção e carinho”, afirma.

Espaço garantido para o brincar
Sexta-feira é dia do brinquedo na escola Anita Malfati. O dia do brinquedo é um espaço diferenciado de interação e ludicidade onde todos
os alunos podem se conhecer e brincar juntos, num momento de muitas aprendizagens emocionais, motoras e cognitivas.
Segundo o Quadro de Sabres Necessários, o QSN, “a criança quando
brinca, representa o mundo por meio de situações criadas nas atividades da brincadeira”. E é a partir desse processo ativo de reinterpretação do mundo, que os alunos podem expandir seus olhares para a
invenção e a produção de novos significados e saberes.
Kátia explica que a escola propicia diariamente espaço para jogos e
brincadeiras. “Sexta é apenas o dia mais livre no qual cada criança
pode trazer seu brinquedo favorito. Para aqueles que não têm ou se
esquecem de trazer, a escola também oferece brinquedos, para que
ninguém fique fora da brincadeira”, relata. Neste dia, também assistem vídeos como Timothy vai a escola, Pingu, Hi5, e participam de
atividades de musicalidade e cirandas”. Para Kátia, é nesse momento
de interação social que a criança vai construindo a sua identidade,
autonomia, valores e amplia seus conhecimentos, a partir do seu repertório cultural, bem como o de seus colegas.

Alimentação saudável
Desde o ano passado, a escola realiza diversas parcerias com a UBS
Ponte Grande com o objetivo de desenvolver as ações do Programa Saúde na Escola – PSE. Pesagem, medição, teste antropométrico e exames
oculares do Programa Menina dos Olhos, são demonstrações do cuidado e da atenção que os alunos recebem logo cedo no Anita Malfati.
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Uma dessas parcerias que surtiram muitos resultados foi o da Alimentação Saudável. Kátia conta que após o encontro inicial das nutricionistas com a equipe gestora, foi organizado pela escola uma pesquisa
com as famílias sobre o hábito alimentar das crianças. A partir daí,
foram desenvolvidos gráficos, que serviram de base para uma palestra
de orientação na reunião de pais com as profissionais da saúde.
Um ponto forte do projeto são os professores da escola que, de forma
lúdica, incentivam as crianças a descobrirem o prazer de se alimentar
com legumes e verduras.
“É muito bom ver as crianças comerem e saber que a comida está gostosa”, comenta acozinheira Sonia Aparecida Guaselli Pissinato. Sonia
conta que existem muitas mães que nem acreditam que as crianças
comem legumes, verduras ou salada de escarola, por exemplo. “Em 7
anos de trabalho, pude ver muitas dessas crianças crescendo, encontro muitos alunos no supermercado do bairro, que antes nem alcançavam o balcão da cozinha, e agora estão grandes e fortes. Isso me deixa
muito feliz e realizada”, conta.

Biblioteca circulante
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Com o objetivo de incentivar a leitura, a alfabetização e o letramento
dos alunos a EPG Anita Malfati, ainda realiza o projeto da Biblioteca
Circulante. A professora Sandra Maria da Silva explica que a ideia
da biblioteca foi pensada na perspectiva de formar alunos leitores e
promover este mesmo hábito nos pais e na comunidade também. “Os
alunos levam um livro para casa para que os pais leiam com as crianças. Junto vai uma ficha com perguntas sobre a estória para que pais e
crianças preencham. Além disso, vai anexo uma proposta de expressão lúdica, em forma de desenho livre, para que os alunos reflitam
seu entendimento sobre o que leram. Essa foi a maneira encontrada
pela escola para que os pais criassem um vínculo maior com as crianças em casa”, afirma Sandra.
As amigas Helena Silva de Aguiar e Isabelly Cristina Madeira dos
Santos, ambas com 5 anos, são exemplos da busca e prazer pela leitu-

ra. “Eu gosto muito dos livros que a professora manda pra casa, e é a
minha mãe que lê comigo,” afirma Helena. Também é a mãe de Isabelly quem a acompanha nas leituras semanais: “o livro que eu achei
mais legal falava do pé de feijão e do Papai Noel”, relata.
A professora Sandra incentiva os pais na busca de propostas culturais
e educativas para as crianças, “professor é ‘blogueiro’ ou vive ‘antenado’ nas possibilidades que a internet apresenta para que possamos
aprender e ensinar mais e melhor, e nas reuniões de pais, destaco
para a comunidade os endereços de sites educativos, onde podem
além das atividades do lar, ou da televisão, realizar outras atividades
junto do seus filhos”, afirma.
O que as amigas Helena e Isabelly têm ainda em comum é o prazer
em colaborar com uma aluna da classe com deficiência física e mental, da mesma maneira que são ajudadas pelos pais e professores nas
suas atividades cotidianas. “Ela é muito importante para nós, como
ela não fala, se ela chora a gente brinca com ela, leva pra passear na
quadra, brincamos de comidinha, e temos cuidado por que ela usa
cadeirinha de rodas”, comenta Helena entusiasmada.
São ações que demonstram a crençaem um projeto pedagógico que
prima pela valorização do potencial humano, e por uma educação
através diálogo, da alegria, do respeito pelas diferenças, e pela união
de esforços entre a escola e a família.

Quem foi Anita Malfatti?
Anita Catarina Malfatti (1899 – 1964) Anita Malfatti foi uma importante e famosa artista plástica (pintora e desenhista) brasileira. Anita estudou pintura em escolas de arte na Alemanha e nos Estados
Unidos (estudou na Independent School of Art em Nova Iorque). Já
nos Estados Unidos teve contato com o movimento modernista. Em
1922, junto com seu amigo Mario de Andrade, participou da Semana
de Arte Moderna. Ela fazia parte do Grupo dos Cinco, integrado por
Malfatti, Mario de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade
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e Menotti del Picchia. Dentre as suas principais obras estão “A boba”,
“As margaridas de Mário”, “Natureza Morta - objetos de Mário”, “A
Estudante Russa”, “O homem das sete cores”, “Nu Cubista”, “O homem amarelo”, “A Chinesa”, “Arvoredo”, “Interior de Mônaco”.

Ficha Técnica
EPG Anita Malfati
Endereço: Rua José Sargentini, nº 35 – Ponte Grande
Professores: 7
Funcionários administrativos: 1
Agentes de Portaria: 4

Cozinheiras: 3
Estagiária de Pedagogia: 1
Equipe de limpeza: 2
Alunos: 155
Modalidade: Educação Infantil
Diretora: Marly Francisco da Costa
Coordenadora: Kátia Regina Rio Branco

Boletim nº 188 - 2 de maio de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
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Escola valoriza parceria com a comunidade
“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz
parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode darse fora da procura, fora da boniteza e da alegria”. Paulo Freire
Carinho, dedicação alegria e compromisso com uma educação significativa. Esses são alguns sentimentos que revelam o projeto pedagógico da EPG Anselmo Duarte.
“Nosso objetivo é construir uma proposta de educação para a vida,
onde os saberes no processo ensino aprendizagem façam sentido
para o desenvolvimento de nossas crianças. Uma escola onde nossos
alunos e comunidade possam se sentir acolhidos e felizes sem discriminação”, afirma a gestora Carolina Costa Leandro Ferreira.
O envolvimento com a comunidade e a alegria por ensinar e aprender

também são pontos fortes da escola, que traçou em seu Plano de Ação o incentivo ao protagonismo e a valorização da livre expressão das potencialidades das crianças desde a creche até o 5 º ano do Ensino Fundamental.

Educar é Somar Esforços
A presença da comunidade na escola é uma busca constante da gestão. “Temos vários projetos que visam aproximar os pais das nossas
atividades, podendo assim, entender melhor os nossos objetivos e colaborar ainda mais no desenvolvimento das crianças em casa”, explica a coordenadora pedagógica Fernanda Alves Resende.
Uma das ações que privilegiam essa proximidade acontece na Educação Infantil onde os pais, a convite da escola, participam de um dia na
rotina dos pequenos estudantes.
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“Essa atividade é muito interessante porque as mães ficam muito impressionadas com toda a estrutura que cerca o atendimento da educação infantil, para além da ideia assistencial do cuidado. Quando
elas convivem conosco percebem que o professor da creche tem uma
formação específica para que as crianças se desenvolvam de maneira
plena, e isso é maravilhoso”, argumenta.
Outra ação importante de participação da comunidade é o Conselho
Participativo de Classe e Ciclo - CPCC que reúne pais e comunidade
para discutir os caminhos e estratégias educativas com vistas à construção da gestão democrática da unidade.
A participação dos pais no conselho hoje acontece principalmente
com o foco no projeto pedagógico, no sentido de esclarecer os métodos e saberes que são desenvolvidos no cotidiano da sala de aula.
“Os pais trazem como referência a sua própria história e aos poucos,
vamos esclarecendo as mudanças teóricas, as metodologias utilizadas, até porque hoje o mundo está mais informatizado, as crianças
são diferentes, tem outro ritmo, portanto, é bacana que os pais entendam com tranquilidade projetos que envolvam os aspectos de ludicidade e autonomia”, esclarece a gestora.
A união da equipe na construção da escola democrática também faz
toda a diferença. Juntas desde a inauguração da EPG, planejam as metas e buscam no apoio mútuo a superação dos desafios do dia a dia.
“Um dos pontos fortes do nosso trabalho é a união da nossa equipe. As
decisões são tomadas no coletivo e isso contagia o trabalho de todos
na escola. Esse é um encontro raro, de respeito e muito carinho, daí o
resultado torna-se maravilhoso para a efetivação da nossa proposta.”

A mãe Alessandra Salviolli conta que a escola vem sendo uma grande incentivadora no desenvolvimento das múltiplas dimensões de
aprendizado de sua filha.
“A gente que convive com ela percebe a evolução. Antes a Íris nem
reconhecia as pessoas, hoje ela já consegue prestar atenção nas aulas
e reconhece a voz dos professores e colegas”.
Alessandra explica que a síndrome de Shindler é uma doença degenerativa que atinge a pressão arterial e os sistemas muscular e nervoso, o
que a impede de se comunicar oralmente, bem como de se locomover.
“A doença dela não é fácil, mas eu creio que o amor supera todas as
dificuldades. Sabe, quando eu acordo meio irritada e ela me dá aquele
sorrisão, eu penso: - Mau humor por quê? Ela é uma menina maravilhosa. Mudou o meu estilo de vida, faz de mim a cada dia uma pessoa
melhor. Ah, ela ama essa escola! Tenho certeza que se ela pudesse
falar, diria o mesmo”.
A coordenadora pedagógica Fernanda Aparecida Teixeira Rodrigues
esclarece que casos de alunos com deficiência fazem parte da rotina
da EPG, que conta com a parceria do Centro de Apoio Psicossocial CAPS, a UBS Dona Luiza e a EPG Zilda Furini, polo de Atendimento
Educacional Especializado – AEE na região.
“Essa rede de ajuda é fundamental para o desenvolvimento das nossas
crianças, bem como para a efetividade dos atendimentos. É a partir
desse movimento que cada criança pode ser atendida de maneira personalizada, de acordo com as suas necessidades”, ressalta Fernanda.

Como estrelas na terra toda criança é especial

A vice-diretora Sabrina Mabhel Mendes da Silva, conta que as crianças também são muito parceiras no aspecto da inclusão dos alunos
com deficiência sempre colaborando e ajudando os amigos com muito
carinho e respeito.

Caminhando pelos corredores da escola um sorriso largo chama a
atenção da nossa equipe de reportagem. A dona da alegria contagiante é a aluna Íris Salviolli, de 8 anos, que apesar da Síndrome de Shindler, encanta e ilumina os caminhos por onde passa.

“Os nossos alunos são muito atenciosos e afetivos e não perdem a
oportunidade de ajudar os colegas. Sabe, aconteceu uma vez uma história muito bonita com uma aluna nossa, a Alice, que é cadeirante.
Num certo dia, a turma a aguardava ansiosa, já que iria protagonizar
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com os colegas uma apresentação de dança aqui na escola. Todos chegaram com antecedência, incluindo o par da Alice, que já estava preocupado com seu atraso. Gente, vocês precisavam ver o que aconteceu
quando essa menina chegou. Foi uma emoção só! Todas as crianças
começaram a festejar gritando: Alice, Alice, Alice! A mãe ficou tão
encantada! Foi lindo demais!”.

Água: Cuidar para não faltar
“Tia, sabia que pra tomar banho tem que fazer assim: Ligar o chuveiro, fechar, passar o sabonete no corpo, abrir o chuveiro de novo, tirar
todo o sabão, fechar de novo e se enxugar?”, conta animada a aluna
Lorena de 5 anos.
A fala precisa de Lorena é resultado do projeto sobre economia de
água, que a professora Abigail Ferreira vem desenvolvendo com a
turma do estágio 2.
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“Essa semana estamos trabalhando a questão da água com mais intensidade e a nossa abordagem foi especificamente sobre a importância da economia de água, e a prevenção de doenças em decorrência
do mau armazenamento da água das chuvas, principalmente nos períodos de estiagem”.
A atenta aluna Maria Eduarda explica as consequências da falta de
cuidado na captação com baldes nos dias chuvosos.
“A Prô explicou, que se não tamparmos os baldes que enchemos na
chuva a gente pode pegar dengue e ficar doente, sabia?”
Saori, colega de Maria Eduarda completa que a manutenção da vida
no planeta depende do envolvimento de todos na economia, principalmente nos pequenos hábitos no cotidiano.
“Se não tiver água no planeta os passarinhos morrem, a gente morre
e nada mais nasce, por isso a gente tem que fechar a torneira na hora
de escovar os dentes e tomar banho bem rapidinho”.

Rafael conta que além dos projetos sobre a água, o que mais gosta na
escola são as histórias que a sua professora conta durante as aulas.
“Ela é muito legal, uma vez ela contou uma história de um dinossauro que sempre ficava embaixo da cama. Ele fazia tudo lá. Dormia,
comia e era muito engraçado. Ah, e ela sempre deixa a gente brincar
na piscina de bolinhas depois da lição, não é Bianca?”.
Bianca, colega de Rafael que também adora brincar nos intervalos das
atividades, explica que uma das coisas mais importantes na EPG Anselmo Duarte é a facilidade com que se consegue fazer amigos.
“Aqui é muito fácil fazer amigos. Basta a gente perguntar pra pessoa.
Quer aprender? É só falar assim: Ei, você quer ser meu amigo? Daí, a
pessoa responde se quer ou não, mas é quase sempre sim! Aí com os
amigos a gente pode conversar de tudo. Sobre a lição, dos brinquedos
que a gente têm, das coisas que a gente faz em casa. É super legal,
você não acha?”.

Quem foi Anselmo Duarte?
O ator, roteirista e diretor de cinema Anselmo Duarte Bento nasceu
na cidade de Salto, em São Paulo, no dia 21 de abril de 1920.
Anselmo se tornou famoso ao conquistar, em 1962, a Palma de Ouro
e o Prêmio Especial do Júri no Festival de Cannes com O Pagador de
Promessas, no qual ele atuou como cineasta e roteirista, tendo concorrido com diretores como Luis Buñuel, Michelangelo Antonioni e
Robert Bresson. Esta produção foi também candidata ao Oscar de melhor filme estrangeiro.
Como ator, um de seus filmes preferidos é “Sinhá Moça”, em 1953, de
Tom Payne, no qual ele faz um belo discurso em favor da liberdade.
Dos filmes feitos na Cinédia, o destaque é “Pinguinho de Gente”, em
1947. Anselmo atuou ainda no roteiro de “Carnaval no Fogo”, do diretor Watson Macedo. Faleceu em 2009, aos 89 anos.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua Centenário, nº 46 Jardim Centenário
Inauguração: 18/09/2010
Professores: 63
Funcionários Administrativos: 2
Cozinheiras: 8
Equipe de limpeza: 8
Agente de Portaria: 6
Alunos: 1261
Atendimento: Educação Infantil
Creche, Estágio 1 e 2, Ensino
Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Carolina Costa Leandro
Ferreira
Vice-diretora: Sabrina Mabhel Mendes
da Silva
Coordenadoras: Fernanda Alves
Resende e Fernanda Aparecida
Teixeira Rodrigues
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Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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EPG Antônio Aparecido Magalhães aborda
medos na infância
“Era uma vez um circo conhecido como Circo dos Medos. Nesse circo, havia uma domadora de animais que não era brava, mas os bichos
do circo tinham muito medo dela”.
De olhos bem abertos e bastante atentos aos personagens da peça O
Circo da Alegria, as crianças da Educação Infantil da EPG Vereador
Antônio Aparecido Magalhães se divertem com o enredo da história
que eles próprios ajudaram a construir e que se materializou na superação dos medos de cada uma delas.
O Projeto Medos na Primeira Infância foi idealizado logo no Planejamento do início do ano. Por meio de uma pesquisa encaminhada aos

pais, a equipe de professores da escola elencou os principais medos
das crianças, desejosos de saber quais eram os temores recorrentes
nesse período da infância. No espaço da sala de aula, muitas demonstravam os medos mais diversos, do simples estouro de uma bexiga à
desafiante e deliciosa cambalhota.
Desde então, todas as ações propostas pelos professores e equipe gestora
para a concretização do projeto tiveram como foco o desenvolvimento das
crianças, respeitando-se as especificidades desse tempo de vida e considerando sua vivência dentro do contexto sociocultural no qual estão inseridas.
As considerações das crianças em relação àquilo que mais temiam,
tanto em casa como na escola, foram absorvidas e incorporadas ao
projeto, que ganhou vida na exploração da temática que preocupava
pais e educadores.
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Na culminância do Projeto Medos na Primeira Infância, em meio
à Semana Mundial do Brincar, professores, gestores e funcionários
montaram um circo dentro da escola. Chegar até ali não foi fácil; exigiu comprometimento e muito trabalho. Exigiu, sobretudo, que cada
um doasse aquilo que tem de melhor: sua força de trabalho, que realizado desta forma, em equipe, se faz com pessoas e para as pessoas.

As parcerias aparecem aqui como mais um elemento para a viabilização dessa e de outras iniciativas da escola. Diléia conta que, a partir
do Programa Saúde na Escola, a parceria com a Unidade Básica de
Saúde do bairro foi fundamental para mostrar às crianças que com a
higiene bucal não se brinca. A parceria com a Guarda Civil Municipal
também foi de grande ajuda para que muitos perdessem o medo que
tinham dos cães.

Parcerias, empenho e muita criatividade

Além dessas, outras parcerias foram firmadas e descobertas em meio
à trivial, mas não menos importante, propaganda boca a boca. Funcionários talentosos, pais artistas, mãe bailarina, amigos palhaços. A
escola recorreu a todas as possíveis redes de ajuda para garantir que
o Projeto Medos na Primeira Infância ficasse marcado na mente de
todos como um evento significativo. Algum desavisado pode querer
saber quanto a equipe gastou para montar um circo dentro da escola:
“fomos nós mesmos que montamos tudo e não gastamos nada”, orgulha-se a coordenadora.

É consenso de todos aqueles que trabalham nas escolas de que o empenho do grupo e as parcerias são elementos fundamentais para tudo
aquilo que se pretende realizar. Na EPG Vereador Antônio Aparecido
Magalhães, empenho e parcerias estão temperados com um algo a
mais, um toque especial e mágico de muita criatividade.
“Somos especialistas em usar a criatividade”,conta a professora do
berçário Giovana de Castro Ciriaco Sanches que, junto com as companheiras Francisca Jardilina da Silva e Eliane Castiço, organizou as
etapas do projeto com bastante agilidade e rapidez, em meio a trocas
de fralda, mimos, refeições, choros e brincadeiras. “Essa é a nossa rotina: cansativa, porém extremamente gratificante”.
Assim como Giovana, as professoras do berçário Samara dos Santos
Medeiros, Fabiana de Almeida e Viviane Salvaia, também comemoram entusiasmadas a culminância do Projeto Medos na Primeira Infância. As docentes explicam que a proposta curricular Quadro de
Saberes Necessários ofereceu à equipe os aspectos centrais a serem
trabalhados a partir dos eixos Corpo e Movimento, Interação Social,
Arte e Autonomia e Identidade. “As crianças agora sabem que o palhaço, antes de tudo, é um personagem”, conta Samara.
Para a garantia do desenvolvimento do projeto, a coordenadora pedagógica da escola, Diléia Leite de Oliveira,explica que a proposta
rendeu sequências didáticas com inúmeras atividades: rodas de conversa, caracterização dos professores e crianças em personagens, música, dança, teatro, elaboração de fantoches e cenário com materiais
recicláveis etc.

Para viabilizar o Projeto Medos na Primeira Infância, a EPG Vereador Antônio Aparecido Magalhães instaurou a problematização do
tema como fase essencial da sequência de atividades que foram sendo
realizadas ao longo do período de três meses que antecederam a finalização. Esse procedimento gerou um processo de inquietação: pais
e professores abraçaram o desafio de fazer da Educação Infantil um
espaço verdadeiro de proteção e de construção da autonomia.
Com 27 anos na Rede Municipal, mas há apenas três meses na escola,
o professor do estágio I, Claudio Severini, confessa seu encantamento
com a união da equipe e entrosamento da gestão: “um respeita o trabalho do outro e com isso todos se envolvem e participam”, destaca.
A professora Suely Carvalho Carli, do estágio I conta que não são
apenas as crianças que têm medo; “nós, os professores, também tememos não corresponder às expectativas dos pais e das crianças”.
Segundo Suely, perder alguém querido também é um temor para as
crianças, mesmo que ainda sejam muito pequenas para relacionarem
conceitos como morte e vida.
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Acostumadas a participarem de todos os eventos da escola, as talentosas palhaças, recém descobertas em meio ao Projeto Medos na Primeira Infância, Pedrita Rodrigues dos Santos e Cleusa Pereira dos Santos
garantem a diversão de todos enquanto mantêm a escola limpa: “no
começo do ano, a gestão da escola incentivou nossa participação, explicando que todos nós somos educadores”, contam entusiasmadas.
As professoras do Maternal Josivania Dourado, Jussara Ferreira Lima
Silva, Jaqueline Salvador e Ana Paula Kikue esclarecem que a aproximação com a família foi fundamental para garantir o sucesso do
projeto: “foi necessário conversar com os pais para que eles se comprometessem a não usar argumentos que impusessem o medo para
conseguir o respeito das crianças”, observa Josivania.
A partir da sondagem sobre os medos das crianças, surgiu a ideia de
elaborar histórias e personagens “medrosos”, com temores semelhantes àqueles relatados pelas crianças e seus pais. Foi então que surgiu a
história do leão que tinha medo de subir na cadeira, a tartaruga assustada com o estouro da bexiga, o macaco que temia dar cambalhotas e
o coelho que perdeu todos os dentes porque tinha medo de escová-los.
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A professora Jaqueline esclarece ainda que a superação dos medos
dos animais, em meio à apresentação do Teatro dos Medos, só foi possível com a criação de mais uma personagem, a Mágica, que com apenas um toque libertou todos os animais e todas as crianças, é claro,
dos temores que tinham. “É por isso que o Circo dos Medos se torna
o Circo da Alegria, no desfecho da história que é uma criação nossa,
pois não copiamos de ninguém”, celebra Jaqueline.

Nesse contexto, a proposta de elaborar um Planejamento cujo foco
não estivesse centrado apenas em datas comemorativas foi um grande desafio para todo o grupo. “Para viabilizar essa proposta, problematizamos o sentido das datas comemorativas, diante do desejo de
formar indivíduos críticos”, reforça Gisele.
“Aos poucos, chegamos à conclusão que as práticas centradas em datas comemorativas reforçam um modelo reprodutor e consumista,
contrário à educação emancipadora que valoriza a cultura popular”.
Gisele ilustra essa questão com o exemplo das comemorações da Páscoa, no qual o próprio grupo de professores se viu diante do desafio
de mudar suas próprias concepções: “qual o nosso papel? Qual o papel da escola? Qual o significado de dar o ovo de chocolate, de dar
algo pronto para as crianças?”
Esse movimento de problematizar sua própria formação foi fundamental para que o grupo de educadores chegasse ao consenso do que
realmente era significativo: “os professores decidiram então elaborar
sequências didáticas que exploraram a receita do bolo de cenoura”,
conta Gisele.

Sem foco em datas comemorativas? Como assim?

No dia de preparar a saborosa guloseima, as cozinheiras Lucia Alves
da Silva Oliveira e Naide de Oliveira Santos Arruda, que em parceria
com a professora Roseli Aparecido Domingos Cardoso garantiram
que 12 formas grandes de bolo de cenoura fossem assadas sem a interrupção da rotina de alimentação das quase 600 crianças da escola,
também dão o tom de como um verdadeiro trabalho em equipe acontece: “cada uma de nós coopera com o trabalho que é feito com as
crianças, e damos o nosso melhor porque elas são a razão de estarmos
aqui”, conta carinhosamente a cozinheira Lucia.

A diretora Gisele Mendes Amorim esclarece que o Planejamento do
início do ano foi um espaço privilegiado para reflexão e discussão de
questões consideradas relevantes sobre o tema. Foi a partir daí que o
grupo selecionou os saberes que se desdobrariam em ações, atividades e projetos para garantir aprendizagens significativas às crianças.

“Nas reuniões que fizemos com os pais e responsáveis, mostramos
que um dos objetivos da escola é a elaboração de atividades que não
têm como resultado final um presentinho para as crianças levarem
para casa”, explica Gisele sobre uma das estratégias que a escola utilizou para envolver os pais.
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A gestora se orgulha de ter superado a expectativa de atendimento da
escola. “A escola está cheia; os pais vêm conhecer a escola e se encantam com o que encontram aqui”, conta.
A vice diretora, Maria Aparecida de Oliveira, conta que é muito comum
a comunidade elogiar a escola, dizendo que ela é tão boa que até se “parece com uma escola particular”. Para ela, é necessário quebrar o estigma
de que a escola pública é ruim: “estamos todos aqui para fazer a diferença na vida dessas crianças, por isso trazemos os pais para participarem e
se envolverem com os eventos. A escola pública é um local privilegiado
para toda essa diversidade social”, reforça Maria Aparecida.
A culminância do Projeto Medos na Primeira Infância acabou de
acontecer, mas mesmo assim os professores, gestores, cozinheiras, e
toda a equipe da EPG Vereador Antônio Aparecido Magalhãesjá vislumbram a realização de um trabalho sobre diversidade cultural por
meio de ritmos brasileiros e danças típicas. “Vamos fazer um levantamento junto aos pais para saber a região de procedência das famílias.
A ideia é resgatar as danças de cada região e um pouco dessa cultura,
já que muitos vêm para cá e não voltam mais”, comenta Diléia. Agora
é só esperar e aguardar mais esse sucesso da escola.

Quem foi Antônio Aparecido Magalhães?

Nos três mandatos, Toninho ganhou respeito e notoriedade, sendo
uma pessoa querida por todos os segmentos da sociedade.

Ficha Técnica
Endereço:Rua Vitor Costa, s/nº - Jardim Paraventi
Inauguração: 16/12/2011
Professores: 40
Funcionários Administrativos: 3
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4
Agente de Portaria: 4
Alunos: 470
Atendimento: Educação Infantil (Berçário, Maternal e Estágios 1 e 2)
Diretora: Gisele Mendes Amorim
Vice-diretora: Maria Aparecida de Oliveira
Coordenadora: Diléia Leite de Oliveira
Boletim nº 193 - 5 de junho de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim

Antônio Aparecido Magalhães nasceu em 12 de junho de 1948, na cidade
mineira de Conceição Aparecida. Conhecido como Toninho Magalhães,
ele veio para Guarulhos em 1974, onde começou a trabalhar como taxista.
Em 1976, Toninho ingressou no SAAE [Sistema Autônomo de Água e
Esgoto] como motorista e, anos depois, foi nomeado Chefe da Seção
de Transportes, trabalhando com empenho e dedicação.
O reconhecimento pelo seu trabalho veio do então prefeito em exercício, Rafael Rodrigues Filho, com o convite para assumir a Coordenadoria de Transportes da Prefeitura de Guarulhos.
Eleito vereador pela primeira vez em 1988, Antônio Aparecido Magalhães, teve seu trabalho reconhecido por toda a população, especialmente no Jardim Paraventi e adjacência, sendo reeleito em 1992 e em 1996.
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52

EPG Antônio Gonçalves Dias resgata
identidade cultural
“Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá”, estes versos tão conhecidos dos amantes da literatura e da poesia “Canção do Exílio” refletem muito do
espírito da EPG Antonio Gonçalves Dias.
De clima harmônico e organizado, a escola, fundada em 12 de maio
de 1982, está localizada no bairro Jardim Palmira e atende atualmente, 928 alunos do Ensino Fundamental e EJA.
Roseli de Jesus Aparecido Sozzi, assistente de direção afirma estar
emocionada e impactada positivamente com a evolução e o desenvolvimento do projeto pedagógico da escola: “ver as crianças dialogando

entre si sobre os conhecimentos adquiridos nas experiências escolares idealizadas é muito gratificante”, relata.

“Minha terra tem primores, que, tais, não
encontro eu cá”
Há três anos, o plano de ação da EPG Antonio Gonçalves Dias busca
resgatar a História do Brasil, a partir dos estados da nação. No primeiro ano, foi escolhida a Bahia; em seguida, São Paulo e neste ano,
o Rio Grande do Sul.
O projeto que está voltado para o eixo Natureza e Sociedade do Quadro de Saberes Necessários – QSN visa desenvolver nos alunos o co-
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nhecimento de mundo, pela observação, questionamento e conhecimento sobre os fenômenos naturais e sociais.
A coordenadora pedagógica, Maria Inês Gomes Ribeiro, exemplifica:
“por muito tempo nós brasileiros temos valorizado a cultura internacional. Nós, aqui da escola, estamos buscando realizar um movimento
contrário, a partir da proposta da rede municipal, de resgatar e valorizar a nossa identidade histórica e cultural; somos brasileiros, portanto,
precisamos saber a história de todos os nossos cantos”, afirma.
Inês ressalta que estudar a partir da História do Brasil incentiva as
crianças para o aprendizado amplo de saberes, bem como os conhecimentos das disciplinas básicas: “a imigração mesmo foi um fato histórico que ocorreu em diversos estados brasileiros, e com este projeto,
a cada ano, as crianças vão poder olhar para esta questão por várias
perspectivas diferentes”, explica.

“Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer
encontro eu lá”
À noite, no Gonçalves Dias, é a vez dos alunos das 6 salas da Educação de Jovens e Adultos – EJA fortalecerem a proposta curricular
da escola com uma participação ativa, crítica e reflexiva sobre a sua
identidade e papel na sociedade.
É característica das ações formativas da EJA o mundo do trabalho,
o reconhecimento e respeito à sua história de vida, saberes, experiências, vivências, culturas, valores, bem como a realidade política
e social das quais os alunos fazem parte, propiciando espaços para
reflexão sobre sua realidade social e pessoal.
Sabendo da importância do reconhecimento e do exercício da cidadania, a escola realiza diversas parcerias, como a realizada com o SAAE,
de resgate da identidade e valorização do bairro e da comunidade.
Segundo a Assistente de Direção Roseli, “os alunos da EJA, a cada
dia, vem se fortalecendo na busca pelo conhecimento e pelo exercício

dos seus direitos e deveres, resultando em muitas conquistas para o
bairro, além do crescimento pessoal e profissional de cada um”.

“Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas
têm mais flores, nossos bosques têm mais vida,
nossa vida mais amores”
O projeto Biblioteca é a ‘menina dos olhos’ da EPG Gonçalves Dias,
queMaria Teresa Guida, conhecida pelas crianças como “Dona Teresa”, cozinheira reabilitada, coordena há 3 anos.
A assistente de direção Roseli relata, que “quando Dona Teresa chegou à escola estava bem desanimada, se sentindo inútil e sem perspectiva por conta da reabilitação, então, a direção apresentou a proposta de projeto de incentivo à leitura, e ela se encantou”.
Amante de clássicos como “Guerra e paz”, de Leon Tolstoi, e da literatura de José de Alencar e Machado de Assis, Dona Teresa sempre foi
apaixonada por livros.
Desde muito cedo, se encantou pela “Biblioteca das Moças”,coleção
de romances publicada pela Companhia Editora Nacional, no Brasil,
entre 1920 e 1960, assinados por Madame Delly.
Casada há 42 anos com Pedro Correia, Dona Teresa ama romances.
“Livros e amor são as minhas especialidades, sempre fui uma grande
incentivadora de leitura para meus filhos e netos, e, agora, procuro
fazer o mesmo com os alunos da escola, mostrando a eles como é
gostoso ler”.
Os ‘ratinhos de biblioteca’, alunos do 5º ano, Sabrina Luiza de Souza,
Maria Rita Soares Lopes, Ricardo Augusto Gil Moreira e Danielde
Almeida Molina, são exemplos do encantamento e da magia que a
leitura pode proporcionar.
No ano passado foram lidos 4761 livros, dos 5 mil presentes no acervo
da escola, resultado da dedicação e incentivo de Dona Tereza, afirma
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Roseli, que além de apresentar os livros para as crianças, conversa
sobre as histórias, estimulando novas viagens pelo mundo da imaginação. “Hoje a televisão traz tudo muito pronto; com os livros, eles
podem ir para onde quiserem”, afirma Teresa.

Segundo Teresa, outros livros muito procurados pelos alunos são,
“Felpo e Filva”, da escritora Eva Furnari, “Dito, o negrinho da flauta”,
de Pedro Bloch, “O velho, o menino e o Burro”, de Ruth Rocha e “Bisa
Bia e Biel”, de Ana Maria Clara Machado.

A aluna Sabrinaafirma que adora “romances e livros que fazem a
gente chorar e se emocionar, daqueles que fazem acreditar que os sonhos podem ser realizados”. Gosta ainda de escrever e do Sítio do
Pica-Pau Amarelo, do escritor Monteiro Lobato, e da Emília, que considera muito falante e curiosa.

O projeto Biblioteca incentivou ainda os professores a procurarem
mais por livros de literatura infantil. “Acostumados com a leitura de
referenciais teóricos, começaram, ao observar o interesse das crianças, a buscar os livros infantis para a preparação de suas aulas, temas
encontrados nos livros de interesse das crianças”, afirma Teresa.

A sua amiga de sala Maria Rita,prefere os livros de ação, seu preferido
é “Coração de Tinta” da autora Cornelia Funke, que conheceu através
da biblioteca da escola. É apaixonada por livros “grossos”: “o livro
mais longo que li tinha 200 páginas”, afirma. Maria Rita prefere livros
à TV e diz que já se habituou a ler todos os dias, antes de dormir.

A coordenadora Inês relata também que são vários os depoimentos
de pais, que se inscreveram na biblioteca, após verem as crianças com
os novos hábitos.

JáRicardoé encantado por livros de suspense. O seu livro predileto
é “O segredo da casa amarela” da autora Giselda Laporta Nicolelis.
Sabrina afirma que Ricardo é um dos artistas da turma: “fizemos um
trabalho sobre O Sítio do Pica-Pau Amarelo e ele desenhou o retrato
do Monteiro Lobato. Ficou igualzinho! Ele desenha muito bem”.
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Ricardo confirma seu talento para o desenho: “consigo desenhar só
de observar as coisas”, diz. “Mas quem desenha bem mesmo e que
sabe criar é o Daniel”, afirma.
Leitor assíduo da biblioteca, o criativo Daniel tem como livro de cabeceira “O mistério dos diamantes” de Martin Widmark: “adoro livros
de suspense e terror, não consigo parar de ler, até chegar ao final do
mistério”, relata entusiasmado.
Teresa explica que nenhuma leitura é imposta. As crianças logo no
início do projeto foram informadas sobre o funcionamento da Biblioteca: “todas as semanas elas podem renovar a ficha de empréstimo
dos livros, sendo apenas solicitado que preencham uma ficha técnica,
bem sucinta, sobre os títulos, registrando em poucas linhas, as impressões das leituras que fizeram”.

A funcionária da escola Marilda Adeline Porfírio de Oliveira, que
atua na equipe da limpeza é um desses exemplos.
Marilda, que tem dois filhos matriculados na EPG, comenta que
quando criança nunca foi muito “chegada à leitura”, mas, “vendo
meus filhos optando pelos livros me deixa orgulhosa e tranquila por
estarem seguindo o caminho do conhecimento, tanto que hoje também utilizo a biblioteca, acabei me entusiasmando vendo as crianças.
Um dos livros que mais gostei de ter lido foi “As crônicas de Nárnia”
de C. S. Lewis”, afirma.
A escola, que potencializa a leitura em suas atividades e projetos pedagógicos, também recebeu a visita de autores renomados. “Amir
Piedade e Mário Sergio Cortella visitaram a escola no ano passado, e
socializaram conhecimentos e ampliaram, ainda mais, as atividades
de leitura e escrita, aumentando também a procura pelos livros da
Biblioteca”, afirma Inês.

“Minha terra tem Palmeiras onde canta o sabiá”
Para Inês, o maior desafio de ser coordenadora é fazer com o grupo
caminhe junto. Para ela, educação de qualidade é quando o trabalho é
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feito com consciência e com vontade: “o professor tem que pesquisar,
tem que ler. A qualidade está no prazer em aprender e ensinar, e nós
só podemos cobrar aquilo que temos para oferecer aos alunos. Consciência e prazer em aprender é fundamental. Muitos professores se
queixam da falta de estrutura para melhorarem a educação, e eu acredito que temos sim que lutar para a melhoria da educação nos diversos aspectos, mas, acredito, também, que é preciso saber diferenciar a
‘hora de brigar’ pelos nossos direitos e a hora de ‘dar o nosso melhor’,
e, é isto que a equipe está buscando fazer pela EPG Gonçalves Dias,
oferecer o nosso melhor, sempre”.

Quem foi Antonio Gonçalves Dias?
Gonçalves Dias (1823-1864) foi poeta e teatrólogo brasileiro. É lembrado como o grande poeta indianista da geração romântica.
Filho de um comerciante português e uma mestiça, iniciou seus estudos no Maranhão. Ainda jovem, viajou para Portugal, onde ingressou
no Colégio das Artes em Coimbra, concluindo o curso secundário.
Em 1940, ingressa na Universidade de Direito de Coimbra, onde tem
contato com escritores do romantismo português, entre eles, Almeida
Garret, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Augusta dos Santos Augusto, 47 – Jd. Palmira
Inauguração: 12/05/1982
Professores: 38
Assistente de Gestão: 2
Agentes de portaria: 4
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 6
Alunos: 928
Atendimento: Ensino Fundamental e EJA
Diretora: Maria Clara Gonçalves
Vice-diretora: Roseli De Jesus Aparecido Sozzi
Coordenadora: Maria Inês Gomes Ribeiro
Boletim nº 186 - 18 de abril de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim

Gonçalves Dias entrelaça a poesia sobre a natureza e a poesia saudosista, em seus versos, lembra da infância, dos amores idos e vindos.
Na Europa sente-se exilado e é levado até sua terra natal. “Canção do
Exílio” é um clássico de nossa literatura. O Poeta é patrono da cadeira
nº 15 da Academia Brasileira de Letras.
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Assis Ferreira e
Luiza do Nascimento Otero
EPG Assis Ferreira e Luiza Otero aliam
alfabetização e ludicidade
A Proposta Curricular da Rede Municipal, o Quadro de Saberes Necessários,afirma que a educação contemporânea é concebida como um
espaço de desenvolvimentos humano, de sistematização, descoberta,
criação de saberes e de afirmação de valores democráticos e solidários.
Aliada a esta concepção, a ludicidade,como ferramenta educativa,
também oferece, na mesma medida, condições de ampliar a forma
com a qualinterpretamos a sociedade, seus conflitos e a própria natureza humana, transformando - a.

E é a partir dessas diversas dimensões do humano que as escolas
Assis Ferreira e Luiza do Nascimento Otero desenvolvem em parceria, o Plano de Ação “Fortalecendo os laços e suas interações para a
melhoria da aprendizagem através do lúdico”.

Ler e escrever: aprender com diversão
Antigamente, acreditava-se que a aquisição da leitura e escrita estava
restrita à educação formal, relegada às aulas de alfabetização dos primeiros anos do Ensino Fundamental.
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“Com o advento da concepção de letramento, entendemos que o desenvolvimento da leitura e da escrita se inicia desde quando a criança
nasce”, afirma a coordenadora pedagógica Fabiana Furtado Brishucka, da EPG Assis Ferreira.
Fabiana explica que à medida que a criança vai se desenvolvendo, vai
também decodificando os signos e as diversas maneiras de se comunicar,construindo, assim, a sua forma de ler e [re] significar o mundo.
Para potencializar este período de descoberta das crianças, as escolas
Assis Ferreira e Luiza Oterocriaram os projetos: “Baú de Histórias” e
“Sacolinha Literária”, que integramelementos lúdicos para facilitar a
aquisição da leitura e da escrita.
“Como as escolas são agrupadas, todo o planejamento e construção
da proposta pedagógica foi privilegiada com diferentes experiências
dos educadores”, comenta Fabiana. O Baú de Histórias foi elaborado
para os alunos do Ensino Fundamental e funciona como um kit literário que acompanha um livro e materiais de arte.
A proposta funciona assim: todas as sextas-feiras, um aluno de cada
sala escolhe o baú para que possa, junto com os pais, realizar a leitura
do livro. O material artístico complementa a proposta, que culminacom uma produção artística, que é exposta no mural da escola.
Já a Sacolinha Literária foi elaborada para os alunos da Educação infantil. Nesta etapa, são resgatadosclássicos da literatura infanto-juvenil como: Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos e Cinderela.
A diretora,Célia Regina Baptista Lopes,explica que essas atividades favorecem a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar
progressivamente suas dificuldades de forma criativa, instigando a
curiosidade e o desejo de buscar novos conhecimentos.
“Todas as segundas-feiras é dia de socializar a aprendizagem com
os colegas, bem como afixar nos murais as produções artísticas que
também são trabalhados em sala de aula pelos professores com dinâmicas, brincadeiras, teatro e fantoches”, conta.

Desenvolvimento humano e educação integral
Um dos grandes desafios de uma proposta de educação integral é o
desenvolvimento de um projeto que valorize e reconheça os alunos
de forma plena, resgatando as potencialidades e capacidades nas suas
diversas dimensões: físicas, cognitivas e emocionais.
No Plano de Ação, “Fortalecendo os laços e suas interações para a melhoria da aprendizagem através do lúdico”, as escolas também vêm
promovendo atividades que buscam potencializarvalores humanos
como respeito, alegria, amizade, humildade, ética e solidariedade.
“Conceitos como acolhimento, respeito ao próximo e senso de cooperação servem de alicerces para toda a nossa rotina, do EnsinoFundamental à Creche”, comenta Célia.
A coordenadora Fabiana relata que os conceitos trabalhados nas atividades já são sentidos também na mudança de comportamento das
crianças, bem como na colaboração dos alunos com necessidades especiais. “É muito bonito observar o carinho e a paciência que as crianças vêm apresentando em relação aos colegas”, afirma.
A coordenadora, que há seis anos atua na EPG Assis Ferreira, relata o
quanto trabalhar com arte pode favorecer a compreensão dos saberes
necessários em cada uma das etapas de ensino.
“Para que ampliassem a compreensão do tema, foi proposto aos alunos
a escrita de um livrinho, que contou com diversas releituras de histórias conhecidas por eles, e também a produção de desenhos”, conta.
Fabiana explica ainda que, para intensificar o aprendizado e a prática
dos valores entre os alunos, todas as metas e ações se estendem para o
segundo semestre, na perspectiva da realização de práticas solidárias:
“Percebo que quanto mais as crianças se sentem reconhecidas, acolhidas, mais respeito elas demonstram pelos colegas e familiares”, afirma.
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Escola agrupada, planejamento integrado
Localizadas no bairro Jd. Santa Bárbara, as escolas Assis Ferreira e
Luiza do Nascimento Otero estão agrupadas há 3 anos.
“Quando a Secretaria de Educação sugeriu esta parceria, nos sentimos muito felizes, porque as escolas de alguma forma já possuíam
uma história juntas”, explica Célia. “Como a escola Luiza só atende
a Creche e escola Assis os Estágios 1 e 2, bem como o Ensino Fundamental, nos tornamos completas”, conta.
O agrupamento favoreceu a realização de uma proposta integrada,
com o envolvimento dos profissionais das duas escolas, que trabalham juntos na construção dos projetos.
A vice-diretora da EPG Luiza do Nascimento Otero,Marister Manduca Ferreira, explica que as reuniões de planejamento são realizadas
de forma integrada, ou seja, os profissionais de ambas as escolas convivem nesse rico espaço de trabalho, colaborando de forma efetiva na
construção do projeto idealizado.
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A coordenadora Fabiana esclarece que outro ponto forte da parceria
entre as escolas são os professores: “a equipe é bem diversificada e
sempre estão dispostos a socializar novas práticas e incentivar as propostas uns dos outros”.
Todo o final de ano, a gestão convida os pais dos alunos do Luiza Otero para uma reunião no Assis Ferreira, e assim podem apresentar à
comunidade o espaço e as metodologias para o Ensino Fundamental:
“as famílias também são parceiras na transição das crianças de uma
escola para outra”, explica Fabiana.
Com o agrupamento,as escolas passaram a realizar também a rematrícula das crianças de forma direta, garantindo aos alunos as vagas
para o próximo ano com maior presteza. “Essa é uma das muitas
ações que essa parceria nos oportunizou e eu me sinto muito feliz
pela confiança da comunidade frente ao trabalho que realizamos. Estamos no caminho certo”, afirma Célia.

“As escolas propiciam um espaço agradável e prazeroso, então cuidamos para que elas estejam sempre organizadas,oferecendo bem estar
e infraestrutura necessárias para que o processo educativo se concretize”, argumentaMarister.

Quem foi Assis Ferreira?

Uma das primeiras decisões assumida pela gestão da EPG Assis Ferreira e compartilhada com a Luiza do Nascimento Otero foi a revitalização de todo o espaço: as salas de aulaforam reformadas, o espaço
de convivência dos professores foiampliado, e por todos os lados há
diversos cantinhos temáticos para as crianças.

Quem foi Luiza do Nascimento Otero?

“Quando somos bem tratados, tanto no aspecto do espaço quanto das
relações de amizade e respeito, é sempre possível realizar um bom
trabalho”, acredita Marister.

Assis Ferreira foi um antigo morador da Vila Fátima.

Luiza do Nascimento Otero nasceu em 11 de novembro de 1901, na cidade de Guarulhos. Foi casada com José Gomes Otero e teve quatro filhos.
Pela sua forte atuação social, elegeu-se presidente da Associação Beneficente do Bairro Vila Fátima e fundou, na região, o primeiro Clube
de Mães. Faleceu em 1984.

Célia explica que o Plano de Ação visa à criação de laços, a partir de
valores que a escola também vivencia em sua rotina,tanto nas atividades administrativas e pedagógicas, quanto nos relacionamentos
interpessoais.
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Ficha Técnica (EPG Assis Ferreira)
Rua: José Manoel Martins da Cunha, 109 - Jardim Santa Bárbara
Inauguração: 28/08/1975
Professores: 30
Funcionários Administrativos: 3
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4
Agente de Portaria: 4
Alunos: 573
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Célia Regina Baptista Lopes
Vice-diretora: Ivone da Silva Prado Hosoi
Coordenadora: Fabiana Furtado Brishucka

Ficha Técnica (EPG Luiza do Nascimento Otero)
Av. Santa Bárbara, 352 - Jardim Santa Bárbara
Inauguração: 11/04/1985
Professores: 8
Funcionário Administrativo:1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 2
Agente de Portaria:4
Alunos: 120
Atendimento: Educação Infantil [Maternal]
Diretora: Célia Regina Baptista Lopes
Vice-diretora: Marister Manduca Ferreira
Coordenadora: Valdirene de Almeida Thomaz
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Boletim nº 196 - 26 de junho de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
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Bárbara Andrade
Tenório de Lima
Escola partilha saberes e valores por meio da
literatura
“Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Lá o mundo tem razão: Terra de heróis, lares de mãe; O paraíso se mudou para lá. Frutas
em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonho semeando o
mundo real”.
As sensações que a canção Vilarejo, da cantora Marisa Monte expressa refletem de forma sensível os valores da EPG Bárbara Andrade Tenório de Lima.
Neste ano, a escola fundamentou seu Plano de Ação no desenvolvi-

mento pleno dos alunos e nos valores humanos, priorizando a tolerância, o respeito e o afeto como estratégias para o exercício de uma
cidadania plena e transformadora.
A coordenadora pedagógica Miriam Aparecida Marques De Campos
explica que uma das características mais presentes na escola é o envolvimento dos alunos com a leitura.
“Aqui, as crianças são apaixonadas pelos livros, por isso temos muita tranquilidade em incentivar e sensibilizar suas famílias para um
olhar mais amplo sobre a vida, bem como sobre a necessidade da vivência de valores éticos, para uma sociedade com mais harmonia e
felicidade.
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Era uma vez...
A arte de contar histórias é uma das mais antigas formas de partilhar
experiências, aprendizagens, emocionar e estimular a imaginação e a
criatividade.
E através delas que o Projeto Contação de Histórias se consolida, levando
os alunos da EPG Bárbara a ampliarem seu repertório emocional, cognitivo e de valores humanos como a amizade e o respeito às diferenças.
A coordenadora Miriam esclarece que, neste projeto, cada professor
escolhe um livro que gostaria de fazer a contação e, sem revelá-lo aos
alunos de sua própria sala, elaboram um cartaz com uma propaganda, contendo dia e local das sessões encantadas.
“Depois que os professores anexam os cartazes no pátio, os alunos
escolhem a história que querem ouvir. São liberadas até 30 vagas por
história; assim, garantimos maior integração entre alunos e professores”, explica.
A coordenadora explica ainda que, após as sessões, são realizadas rodas
de conversa que favorecem a reflexão dos temas abordados nas histórias.
“Como o foco do nosso Plano de Ação são os valores humanos, refletir sobre as diversas possibilidades de sentido e significado com as
crianças torna-se um momento imprescindível para a sua formação e
desenvolvimento. E é maravilhoso perceber o quanto a troca de experiências enriquece os vínculos entre os alunos”.

Cores, Imagens, Contos e mais Encantos
“A história do soldadinho de chumbo é demais”! Conta o aluno João
Pedro de 7 anos.”Essa história é muito legal porque o soldadinho
mesmo sem ter uma perna era muito corajoso. Mas, a parte que eu
mais gostei foi quando o soldadinho foi engolido por um peixe. Ele
nem foi digerido e tudo acabou bem”, esclarece sorridente.
A gestora Sandra Cristina Silva de Paula explica que a escolha das

histórias do projeto de contação é feita por meio da observação dos
professores, que selecionam os temas a serem abordados, a partir da
observação do cotidiano escolar. O enfoque: O respeito à diversidade
humana.
“Por meio das histórias, explicamos para as nossas crianças que cada
pessoa é um ser único. Sendo assim, todos nós precisamos respeitar
os colegas, independente de sua cor, raça, etnia, gênero, tipo físico,
experiência cultural ou social. Dessa maneira, evitamos o bullying e
também quaisquer atitudes preconceituosas entre eles”, afirma.
As meninas Jeniffer, Naianny, Raika e Isabelli confirmam o ideal fraterno da gestora, após a sessão do clássico O Patinho Feio, do escritor
dinamarquês Hans Christian Andersen.
“Eu gostei muito dessa história, principalmente porque ela fala como
podemos ser cruéis quando falamos coisas ruins para as pessoas”,
explica a aluna Jennifer. “Sabe, eu já ouvi muitas vezes crianças chamando os outros de feio e etc, mas o que eu acho mesmo é que não
existem pessoas feias. Cada um é apenas diferente do outro e temos
que respeitar a todos, não é tia?”

Dividindo experiências para multiplicar
alegrias
“Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho,
pois cada pessoa é única e nenhuma substitui outra.
Mas, cada pessoa que passa em nossa vida, não vai só
nem nos deixa sós. Deixa um pouco de si. Leva um pouco de
nós”.
O trecho do poema Acaso, do escritor Antoine de Saint-Exupéry, traduz a maneira humana com a qual a coordenadora Miriam escolheu
organizar os encontros formativos com os professores e equipe escolar.
“Há quase um ano, decidimos diversificar nossas atividades formativas na escola; então, iniciamos uma proposta muito bonita chamada:

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

61

O dia da partilha. Combinamos uma data e um professor traz para
o grupo uma experiência ou um momento especial de sua trajetória
de vida. O projeto fortaleceu tanto o grupo que até estamos pensando em ampliar a partilha com os demais funcionários da escola também”, explica.
A vice-diretora Shirley Vila Nova Santos relata que ficou muito feliz
com a receptividade dos professores em relação ao projeto.
“Durante as reuniões realmente vivemos momentos muito especiais
de harmonia e integração. Já participamos de algumas dinâmicas especiais, ouvimos relatos, e até fizemos caminhada em uma pista no
entorno da escola. A pergunta motivadora que trazemos para o grupo
é: o que eu tenho de bom para partilhar? E, a partir daí, a nossa mágica acontece”, conta.
Para a gestora Sandra, a partilha é também uma maneira de homenagear e reconhecer cada profissional em sua individualidade e capacidades.
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“Já ouvi diversas histórias incríveis aqui, que me levaram a perceber
o quanto faz bem ser ouvido e respeitado como indivíduo; mas, uma
das experiências que mais me tocou foi a da professora Ana Cristina,
que escolheu compartilhar conosco a história do seu casamento. Foi
realmente especial!”

Ana Cristina conta que havia passado por alguns relacionamentos e,
com duas filhas, buscava uma relação mais estável e tranquila. E foi
nessa busca que percebeu em Gustavo, o seu melhor amigo, o homem
que seria seu companheiro na vida.
A professora confessa ter tido dúvidas ao imaginar-se com o futuro
marido, por conta de sua amizade. Hoje, reconhece nele a experiência
do amor verdadeiro.
“Sou muito apaixonada por ele. Não digo que não brigamos, que tudo
são flores, mas eu trago como receita para um bom casamento a flexibilidade para lidar com as diferenças. Para que um relacionamento dure,
é muito importante saber lidar com os defeitos do outro e dialogar bastante. Eu sou a prova que vale a pena insistir e acreditar no amor”.

Além do que se vê
O gosto pelas artes visuais e por literatura infanto-juvenil reuniu o
aluno Eric e a coordenadora Miriam num divertido desafio, promovido pela equipe do Boletim Acontece na Rede.
Erick ficou encantado com a escuta do livro “O ratinho, o morango
vermelho maduro e o urso esfomeado”, de Audrey Wood, e adorou a
proposta de desenhar a sua atual fábula favorita.
Com traços precisos, Erick impressionou a todos com a sua desenvoltura em expressar com detalhes requintados da história narrada no
projeto Contação de Histórias.

Amor, I Love You
Partilhar a sua história de amor foi a escolha da professora Ana Cristina Ogando Gomez de Carvalho, que realizou na vida o sonho de
um casamento harmonioso e feliz.
“Sabe, eu fiquei muito na dúvida quanto ao que trazer para a partilha, mas venho percebendo que as pessoas andam tratando os relacionamentos de uma maneira muito frívola, superficial, descartável e
isso me incomoda muito, então, pensei: por que não trazer para todos
uma experiência afetiva positiva?”.

“Esse livro é muito legal, principalmente por que o rato faz de tudo
para esconder o morango do ursão”, conta o menino sorridente.
Dentre as diversas aptidões de Miriam, também se revela uma desenhista nata, que revelou por meio de sua expressão artística a dinamicidade do pequeno Erick, de forma encantadora e emocionada.
“Eu tenho mais facilidade para desenhar paisagens, mas vou aceitar
o desafio de desenhar o Erick. Ele é realmente um menino adorável e
muito talentoso”, afirmou.
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Quando questionado sobre os detalhes do seu desenho, Erick afirma
sem titubear: “Adorei fazer esse morango de máscara. Ficou tão legal
que eu até desenhei na parede aquele quadro chamado O Grito”, explicou o menino, grande artista de alma e coração.

Boletim nº 259 - 10 de setembro de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Quem foi Bárbara Andrade Tenório de Lima?
Pouco se sabe da história da pequena Bárbara Andrade Tenório de Lima.
Relatos de moradores da comunidade da região do Residencial Parque Cumbica, onde fica a escola, afirmam que Bárbara foi filha de um
político da cidade que acabou perdendo sua vida, ainda muito pequena, em decorrência de um acidente na Rodovia Presidente Dutra.
Em sua homenagem, se tornou a patronesse da Escola da Prefeitura
Guarulhos em 28/09/2002.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Quatro, nº 67, Quadra D 04, Residencial Parque Cumbica
Inauguração: 28/09/2002
Professores: 27
Funcionários administrativos: 2
Equipe de limpeza: 4
Cozinheiros: 4
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 602
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II] e Ensino Fundamental
Diretor: Sandra Cristina Silva de Paula
Vice-diretora: Shirley Vila Nova Santos
Coordenadora: Miriam Aparecida Marques de Campos
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Bárbara Cristina
Afetividade permeia práticas da gestão
democrática
A escola é um espaço social que celebra a aprendizagem, vive o encanto da construção e da emancipação humana, consolida relações e
contribui pra o progresso da humanidade. E é pela gestão democrática que a escola pode se garantir também como umlocal de formação
ideológicae transformadora.
Para o educador Paulo Freire, a escola tem como uma de suas funções
viabilizar a participação da sociedade nesse contexto, fazendo o possível para garantir que aqueles que vivem em seu entorno também
se sintam parte dela: “tudoo que a gente puder fazer nesse sentido
é pouco ainda,considerando o trabalho imenso que se põe diante de
nós que é o de assumir esse país democraticamente”.

Assim,as metas do Plano de ação da EPG Bárbara Cristina propõem
como objetivo maior a construção de uma educação de qualidade social, alicerçada por uma gestão colaborativa, compartilhada e democrática, que permeia a criação de um projeto político-pedagógico.
A diretora Suzana Moneda Reiné explica que,para que uma escola
seja de fato democrática, é importante, sobretudo, buscar o fortalecimento do vínculo com a comunidade.
“A criação do conselho da escola é uma dessas ferramentas, já que
formado por membros da escola e da comunidade favorece uma discussão mais ampla do que será realizado em prol da educação das
nossas crianças. Quanto mais envolvida nessa construção, maior é o
entendimento de que aqui tudo é de todos, por isso, o compromisso
deve ser entendido como coletivo”.
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PPP para quê?
Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios
para concretizá-las, é o que dá forma e vida aochamado projeto político-pedagógico – o famoso PPP.
O assessor da Secretaria de Educação,Celso Vasconcellos,explica que
o projeto político-pedagógico deve ser entendidocomo a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo,
que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar.
“O PPP é consideradopolítico e ao mesmo tempo pedagógico, porque
considera a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, definindo e organizando as atividades e os projetos
educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem”.
Suzana esclarece que neste primeiro ano de fundação, a EPG Barbara
Cristina, vem estruturando esse documento norteador, realizando o
mapeamento da região eescutando a comunidade e os professores.
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A organização de aspectos da escola, como a infraestrutura e o projeto pedagógico, também estão em processo de construção por meiodo
trabalho coletivo.
“Para ampliar o desenvolvimento escolar e social dos alunos, é importante ressaltar que todas as atividades realizadas na escola estão
embasadas nas publicações da Rede Municipal como:“O Quadro de
Saberes Necessários”, “Avaliação Educacional”, “Metodologia”, “Educação Inclusiva vol. 1 e 2” e “Formação Permanente”.

Afetividade:vínculo que impulsiona a
aprendizagem
Para que a criança estabeleça uma relação harmoniosa com seu aprendizado, é primordial que ela esteja bem adaptada ao meio, principal-

mente no que diz respeito aos aspectos emocionais, maturacionais e
intelectuais do desenvolvimento infantil.
Nesse sentido, o afeto funciona como um fio condutor nas relações
que a criança passa a compartilhar na escola, uma vez que este é indissociável do humano.
Os alunos Thiago de Castro Nascimento, Monique Gonçalves Félix
da Silva, Laís Lourenço Dias Feitosa, Nicole Ferreira da Silva e Kelli
Silva Rodrigues, fazem parte da primeira turma do 5º anodo Bárbara
Cristina. Eles contam com entusiasmo e carinho sobre a trajetória que
tiveram com a professora Janaína, demonstrandoque a aprendizagem
se torna muito mais significativa e prazerosaquando atreladaao afeto.
“Ela explica muito bem, asaulas de História dela sãomuito interessantes e é como se ela tivesse vivido tudo aquilo naqueles lugares”,
afirma Nicole.
“Ela é extrovertida e carinhosa, defende muito a nossa nacionalidadee quer que a gente reconheça o esforço dos que vieram antes de nós
para formar o país que conhecemos, conta Kelli”.
A Professora Janaina Ferrato conta que o desafio de assumir uma sala
já no 5º ano é garantir que eles tenham o máximo de bagagem afetiva,
cultural e curricular antes de irem para outra escola. “No início do
ano, assumi um compromisso com essa turma de fazer o melhor que
eu pudesse para o desenvolvimento de cada um”.
“Eu aprendi com eles a ser mais humana; nunca tive uma turma com
uma afinidade e um carinho tão grandes”. A professora comenta
emocionada que as crianças adoram as aulas de Geografia e História
e que sempre traz novidades para aguçar ainda mais o interesse pelo
aprendizado.
“Eles adoram assistir documentários,como os do Canal Futura, e CDs de
músicas como o “Retalhos Brasileiros”.A professora explica ainda que,
para potencializar suas aulas, costuma trazer o Globo Terrestre para a
sala de aula. “A vontade de aprender de todos eles é que me incentiva a
fazer mais e melhor a cada dia. Sou apaixonada por eles”, afirma.
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Além de transparecer na alegria das crianças e na harmonia das relações, esse vínculoafetivo espalha-se pelas paredes da escola, nascores
das releituras de Romero Brito e Tarsila do Amaral. Nessa miscelânea de cores, a arte com materiais reutilizáveis também homenageia
a chegada da primavera.
As alunas Marina Aguiar Fortine de Souza eNicole Cannaroussi de
Souzacontam que as atividades também são referendadas por informações de cuidado com a natureza, preservação e a busca pela alimentação saudável.
“A gente adora fazer trabalhos de arte e reciclagem com rolos de papel higiênico e caixas de pizza”, comentam. Expostos em todas as
paredes da escola, os trabalhos mostram a intenção de dar outra destinação aos resíduos sólidos. “Aquele é o meu, mas o que eu mais gostei foi este porque a minha amiga inovou com detalhes de miçangas,
afirma Marina.
A coordenadora pedagógica Viviane Cássia de Souza Aquino explica a proposta:os professores da Creche trabalharam com as obras de
Romero Britto, realizando releituras e explorando o trabalho com diferentes texturas e cores; os alunos participaram ativamente, manuseando os materiais e colorindo suas obras.
Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental a proposta foi de trabalhar textos que tratassem dos principais aspectos da primavera,
transformando esses textos em decorações pela escola. “Com esse trabalho conjunto conseguimos deixar nossa escola bem colorida para a
chegada da primavera”.

“Neste mês, por exemplo, foi realizada uma oficina temática com jogos matemáticos e Lego com os professores, na qual foram abordados
técnicas e conceitos”, explica.
Outras parcerias importantes potencializam o trabalho da escola:com a
Unidade Básica de Saúde Marcos Freire, quegarante o atendimento das
crianças e da comunidade, e com os profissionais que atuam na escola,
que abraçaram a proposta com carinho, alegria e compromisso.
“A nossa equipe é muito engajada e envolvida. Todos vestiram a camisa da proposta da gestão democrática e trabalham com espírito de
colaboração e fraternidade”, afirma Suzana.
A funcionária da equipe da limpeza,GenildaBarbosa dos Santos, reforça a afirmação da gestora:“eu gosto muito de trabalhar nessa escola, da alegria e da amizade de todos. Aqui as pessoas nos tratam bem
e com muito respeito. Não fazem diferença por conta da nossa função,
por que todos são importantes.Daqui eu não saio”.
A apoio administrativo, Luciana Carlos Brasileiro,lembra que chegou
à escola após uma licença médica e que, aos poucos, foi se habituando
com o ritmo e com os colegas detrabalho: “A escola tem um ambiente
muito bom. Dessa maneira, o trabalhodo dia a dia fica muito mais
gostoso. Gosto muito de trabalhar aqui”.
A cozinheira Cleonice da Silva afirma que adoratrabalhar perto das
crianças:“adoro cozinhar pra eles, fico até emocionada de falar. Aqui
todos são amigos, e se ajudam em tudo, a gente sempre comenta que
o lema dessa escola é:lugar de gente feliz, e é mesmo. Eu amo o que
eu faço!”, conta sorridente.

Lugar de Gente Feliz
A gestora Suzana ressalta a importância das parcerias para o crescimento
e efetivação do projeto político-pedagógico da escola: “é importante ressaltar que o apoio da Secretária de Educação foi imprescindível, principalmente quanto ao acompanhamento mensal da Supervisão e do DOEP.
Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede
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Quem foi Bárbara Cristina?
Bárbara Cristina de Sá nasceu em 1986. Fez parte da primeira turma
do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP – do campus Guarulhos.
Aluna exemplar e cidadã envolvida com causas sociais as mais nobres, graduou-se em Ciências Sociais, tendo ingressado no Programa
de Pós-Graduação em Ciências em 2011.
Bárbara também foi aluna do Cursinho Comunitário Pimentas, onde
teve a oportunidade de atuar como voluntária, militando em favor
dos alunos carentes da região e elaborando aulas com conteúdo para
vestibular, de cidadania e educação ambiental, onde promovia eventos culturais, como Saraus. Faleceu em 2011.

Ficha Técnica
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Endereço: Rua Treze s/n – Sítio São Francisco
Inauguração: 02/06/2012
Professores: 88
Funcionários administrativos:3
Cozinheiras:7
Equipe de limpeza:7
Agentes de Portaria: 4
Agente Escolar: 1
Alunos: 1210
Atendimento: Educação Infantil e Ensino Fundamental
Diretora:Suzana Moneda Reine
Vice-Diretora: Maria Angélica Mateus Silva Caja
Coordenadora Pedagógica: Renata Silveira de Paula Nunes e Viviane
Cássia de Souza Aquino

Boletim nº 211 - 10 de outubro de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Benedito Vicente de Oliveira
Projeto resgata toda diversão das cantigas de
roda
“Como pode o peixe vivo viver fora d’água fria? Como poderei viver
sem a tua companhia?” Anônimo
Ciranda cirandinha. A Canoa virou. De abóbora faz melão. Se essa
rua fosse minha. Quem não tem guardado lá no fundo da memória, as lembranças dos versos ritmados das cantigas e brincadeiras de
roda da infância?
De origem europeia, as cantigas de roda, usualmente incorporadas
no cotidiano escolar, são um retrato criativo dos hábitos e aspectos
importantes da cultura de um povo.
As coordenadoras pedagógicas Cristiane Furini Borba e Vania Aparecida Ferreira Araújo esclarecem que as brincadeiras folclóricas e as

cantigas de roda são elementos educativos importantes de integração
e encantamento no cotidiano escolar.
“A música na escola é muito importante porque trabalha a oralidade,
a socialização e a interdisciplinaridade”, afirma Vania.
“Como as crianças convivem mais dentro de casa com a televisão e o
videogame acabam dialogando menos com o mundo externo. Brincar
e cantar já são parte do cotidiano da educação infantil, mas decidimos
amplificar a sua importância dentro de um projeto e vem dando muito certo”, completa Cristiane.
Com o objetivo de valorizar a autonomia e o resgate da identidade
cultural das crianças, a EPG Benedito Vicente de Oliveira desenvolveu o projeto Brincar e Cantar: Deixando a criança se expressar,
oportunizando as crianças o seu desenvolvimento pleno, por meio da
socialização e da ludicidade.
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Vamos todos cirandar
Refletir a importância da ludicidade no cotidiano escolar é uma prática permanente entre os profissionais da escola que reúne constantemente professores e equipe gestora para uma formação especial,
repleta de brincadeiras, jogos e cantigas.
“Há algum tempo desenvolvemos com os nossos professores diversas
vivências de brincadeiras para que eles possam internalizar os conceitos adquiridos na graduação e outras formações da Rede Municipal”, explica Cristiane.
Para a coordenadora pedagógica, as atividades quando experenciadas sensibilizam os adultos para os verdadeiros desafios a serem
superados pelas crianças em cada fase de desenvolvimento, além de
ampliar o repertório dos professores em relação aos saberes que podem ser desenvolvidos no cotidiano escolar.
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“Sempre digo que a escola é uma micro sociedade. Um local onde
a criança pode exercitar a sua autonomia, se reconhecer como individuo, e, principalmente a conviver, dividindo os espaços, os brinquedos, suas alegrias e aprendizagens. Por isso, a importância da
apropriação desses valores entre os professores, trazendo em rodas
de conversa, contação de histórias e dramatizações, o exercício pleno
da cidadania”.

Tecendo histórias com Dona Lenni
Costurar, criar, alinhavar tecidos e palavras. Essas são algumas das
características da Agente Escolar Readaptada Leninísia Alencar, que
colabora com muita disposição e criatividade na elaboração de materiais para os projetos pedagógicos da EPG Benedito.
Lenninísia conta emocionada, a alegria de poder colaborar com as atividades da escola por meio de seus talentos artísticos, tanto no corte e
costura, ofício herdado de sua mãe, quanto na literatura.

“É maravilhoso perceber o quanto de coisas boas podemos herdar dos
nossos pais. A costura pra mim é assim. Observava muito a minha
mãe trabalhando, realizando pequenos reparos e assim, fui aprendendo também. É uma felicidade estar nessa escola, principalmente
porque com a minha habilidade na costura posso ajudar na confecção de sacolas utilizadas nos materiais pedagógicos e na ciranda de
livros. Mas, sabe, quando alguém precisa fazer uma barra de calça ou
um pequeno conserto, eu faço também”, declara sorridente. Poetisa
e apaixonada por literatura, a funcionária encanta os colegas com os
seus textos que retratam o cotidiano, bem com a história de alunos e
funcionários das escolas por onde trabalhou.
“Eu sempre fui apaixonada pelas letras e por escrever, mas, infelizmente não tive oportunidade de estudar, principalmente, porque tive
uma perda auditiva muita severa, então os meus médicos não recomendaram que eu fizesse uma graduação. Daí, continuei a escrever
para mim, até que em 2010, quando eu trabalhava na EPG Jeanete
Beauchamp, a diretora Andreia Paixão descobriu os meus textos e me
encorajou a montar um blog. Desde então não parei mais!”.
A dona do Blog Fera Grisalha, feragrisalha@blogspot.com , conta ainda, que sua maior inspiração são as histórias das crianças, principalmente aquelas que envolvem superação, amizade e afetividade.
“Têm histórias que me emocionam e acabam me inspirando muitos poemas. Por exemplo, quando eu vejo o carinho que as crianças
têm com os alunos com deficiência. É emocionante demais observar o
quanto eles são sensíveis e receptivos em relação às dificuldades dos
amigos. Também quando noto que crianças que estavam tristes, ou
desesperançados encontram um caminho para lidar melhor com as
suas dificuldades, aí é poema na certa!”, conta Leni.
O poema Mariane, exemplifica a sensibilidade traduzida em versos
pela funcionária.
“Hoje eu a vi sorrindo foi tão lindo. Aquela menina quietinha de amiguinha rodeou-se. O seu rosto iluminou-se com a alegria que a galera
trouxe; Brincavam batendo as mãos. Era o horário de refeição. Que
bom vê-la tão contente. No meio de tanta gente, por um instante es-
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quecendo o seu andar diferente. Falavam e riam nos rostos, as expressões ternas; Pareciam nem lembrar do jeito de suas pernas; Ela também, esquecer parecia: Pois o tempo todo sorria.”
“A história da Mariane para mim foi muito significativa porque como
deficiente física, ela se sentia sempre triste por ter de utilizar um aparelho para se locomover. Então, no dia em que a vi feliz, sorrindo, me emocionei e escrevi o poema. Mas, eu também escrevo sobre vários temas,
dos eventos que acontecem aqui, até sobre as funcionárias da limpeza.”

Quem foi Benedito Vicente de Oliveira?
Benedito Vicente de Oliveira nasceu em 27 de outubro de 1939. Foi um
dos moradores do bairro do Taboão. De família simples, aos 10 anos
ficou conhecido por salvar um garoto da região de um afogamento
num riacho.
Aos 13 anos, começou a trabalhar na Olaria na Cerâmica Santo Agostinho e no Lanifício Santo Amaro, colaborando no sustento de sua família.
Casou-se aos 20 anos com a Irene Pires de Oliveira, tendo 7 filhos,
dessa união. Faleceu aos 62 anos.

As Meninas de Azul
“As moças que vestem azul trazem sempre um sorriso no rosto. E
um gesto amigo na mão. Arrumam tudo com gosto, vivem fazendo
espumas. Às vezes parecem anjos deslizando na água e sabão. Nossa
escola é sempre bem limpa. Brilham as mesas e brilha o chão”. Leninísia Alencar
“Muito prazer, eu sou a Diolenice Alves Chaves, como o Chaves da Tv
mesmo”, conta a simpática funcionária da limpeza.
Lenice atua há 2 anos na EPG Benedito, e junto das companheiras
Alaíde, Eliene, Josefa, Fátima, Maria de Lourdes e Neci é responsável
pela organização, higiene e alto astral da escola.
“Eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu sei que tem muitas pessoas que não valorizam o trabalho na área da limpeza, mas eu particularmente acho importantíssimo. Se uma escola não tiver limpa,
como as crianças poderão aprender, né”?
Baiana e mãe de 7 filhos, Lenice como que escolheu atuar em uma
escola pelo seu amor à profissão e pelas crianças.
“Trabalhar aqui é maravilhoso, é praticamente a extensão da minha
casa. Todos são muito amigos e parceiros e nos apoiam muito e isso
não tem preço. Sabe, o meu trabalho exige muito fisicamente, mas eu
saio de casa feliz pra vir pra cá!”.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Joaquina de Jesus, s/n – Parque Santo Agostinho
Inauguração: 30/01/2004
Professores: 51
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 7
Agentes de Portaria: 4
Estagiária: 1
Agente de Apoio a Inclusão Escolar: 1
Alunos: 762
Atendimento: Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º ano
Diretora: Monica Pinheiro dos Santos
Vice-diretora: Wanderly do Carmo Contri Camara
Coordenadoras: Cristiane Furini Borba e Vania Aparecida Ferreira Araújo

Boletim nº 307 - 12 de agosto de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Braguinha
EPG Braguinha foca dimensão humana
Trazer pais e responsáveis para participarem da vida escolar de seus
filhos é o grande desafio dos gestores e educadores das Escolas da
Prefeitura de Guarulhos. A realização do primeiro encontro do Conselho Participativo de Classe e Ciclo – CPCC – da EPG Braguinha,
no início de 2012, reuniu pais, professores, alunos e equipe escolar e
marcou positivamente o modo como a unidade escolar passaria a dialogar com os pais e responsáveis das quase 600 crianças matriculadas
no Berçário e Maternal.
A partir do mapeamento das dúvidas e questões que pais e mães muito jovens traziam para a escola, a gestão optou por utilizar o espaço
do CPCC para abordar temáticas como Primeiros Socorros e Sexualidade Infantil. “Essa é uma das formas de cativar as pessoas, fazendo

com que se sintam parte do nosso projeto de humanização e quebrar
aquele estigma de que o pai vem à escola para ouvir reclamação do
filho”, comenta Ana Lucia Cozer, coordenadora pedagógica da escola.
Na função de coordenadora há 11 anos, Ana fala sobre o crescimento da Rede, principalmente no suporte pedagógico e nas conquistas
para a garantia do acesso e permanência das crianças na escola.
Para aqueles que pensam que escola se faz exclusivamente do trabalho de professores e alunos em sala de aula, é hora de olhar ao redor.
Com certeza irá encontrar outras personagens tão importantes e valiosas quanto os educadores. Suzi Quintieri, Verita Machado, Geusa Paulucena e Nadir Venceslau, da equipe da limpeza da EPG Braguinha,
definem o trabalho na escola a partir de sua função essencial: manter
o ambiente limpo e agradável para as crianças. “Elas são todas muito
amorosas e sempre dão muito carinho para nós”, conta Nadir.
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“Vim cobrir uma licença e ficar uma semana, mas quando minha
chefe veio me buscar, eu disse que não saia mais daqui não”, confessa toda animada a cozinheira Verônica Quiuqui Silva, que trabalha
há 15 anos na Rede, dos quais três na EPG Braguinha. Junto com as
companheiras Vania Conceição Severino de Santana e Selma Vicentin
Modena, ela mostra que o espaço da cozinha não é feito apenas de
panelas: descontração, alegria e bom humor são ingredientes muito
importantes que não podem faltar.
Em meio uma situação e outra para resolver, Carlos Alberto Barreto,
Assistente de Gestão Escolar, conta à nossa equipe que trabalhava
numa empresa de telemarketing e que para ele o ambiente da escola
não lhe causou estranhamento: “Eu gosto de trabalhar com pessoas e,
para mim, os dias de correria são os melhores porque o tempo voa e
você vê que seu trabalho rende”.
A monitora Ana Maria Cordeiro está na Rede há 20 anos e já viu muita
coisa acontecer nos últimos 10 anos em que trabalha na EPG Braguinha. Ela fala da importância de espaços apropriados para o atendimento das crianças, como sala de vídeo e brinquedoteca: “são ambientes extremamente necessários para a promoção da autonomia das crianças”.
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Na falta desses espaços, a equipe escolar não economiza criatividade
para organizar as salas de aula da melhor forma possível. As professoras do maternal Thaís de Sá e Simone Regina Santana trabalham
na EPG Braguinha há 4 anos e encarnam muito bem o espírito pedagógico: quando uma tem uma ideia, a outra logo complementa. Além
de pensarem a infância da mesma forma, as duas professoras apresentam uma proposta de trabalho diferenciado, com foco na arte e
nas questões sociais, valorizando o espaço da sala de aula por meio
da criação de cantinhos temáticos. Nessa perspectiva, Thaís e Simone
não dividem alunos; elas atuam na formação de cidadãos críticos e
dão liberdade de escolha às crianças para que elas desenvolvam sua
autoestima e criatividade.
A Diretora Patrícia Wasser Freire Silva, que iniciou na Rede Municipal
em 1995 como Professora Especializada em Pré Primário e esteve em

sala de aula por dez anos, sempre incentiva e dá seu apoio para a equipe. O trabalho com o lúdico faz parte de sua formação e de sua história
em Guarulhos. Quando um novo integrante chega à equipe logo percebe os objetivos e sente a necessidade de acompanhar o andamento dos
projetos> O sorriso das crianças é recompensa diária desse trabalho.
Patrícia conta que a escola recebe o apoio teórico e o incentivo da
Supervisora Escolar Ellen Maria de Oliveira Lopes, muito presente
e parceira da escola. “Em 2012, uma criança de 5 anos, ao sair da secretaria da escola exclamou: – Como eu amo esta escola!. Frases como
esta nos levam a pensar que nosso trabalho está dando certo”.

Um sentimento: buscar a criança que está
dentro de mim
Para a Vice-diretora Fabíola Lopes de Amorim Brito, a Creche guarda
uma dinâmica que não pode ser comparada às unidades escolares
que não atendem à Educação Infantil. “A Creche tem um movimento
intenso e exige mais atenção da gestão, o que ocupa boa parte do nosso trabalho. Os bebês são encantadores: é aqui que a criança aprende a se alimentar; é aqui que ela vai dar os primeiros passos e fazer
outras coisas que os pais perdem porque não estão com elas o tempo
todo. Presenciar esses momentos significativos é, sem dúvida, muito
marcante”, confessa emocionada.
Fabíola fala ainda do sentimento que a infância lhe traz: “Me divirto
vendo as crianças brincando espontaneamente e isso me faz buscar
a criança que está entro de mim, escondida. Observar as crianças me
faz perceber quanto há de verdade em mim mesma”.

Pais, responsáveis e crianças que participam
Josué Mariano Queiroz é pai do aluno Eduardo, do estágio II. Para ele, a
EPG Braguinha tem boa aceitação, tanto dos pais como dos alunos, e isso
se dá devido à dedicação dos alunos e à qualidade da educação oferecida.
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Dos quatorze netos de Elena Maria Pereira, 1 deles estudou e 5 ainda estudam na escola. “Meus meninos não tiveram isso que meus
netos têm hoje. Eu tinha que deixar todos trancados no barraco para
trabalhar porque naquela época não tinha creche não”, conta a avó,
misturando tristeza e alívio.
Ainda muito jovens para dissertar sobre seu próprio aprimoramento
pessoal, os alunos do estágio II, Paulo [5] e Carolina [5], da professora
Simone Meire Bruno, demonstram com sua simplicidade, alegria e entusiasmo o investimento da escola na humanização das pessoas. Carolina
diz que, além de estudar, ela gosta das brincadeiras e do parquinho: “ele
ficou muito mais legal depois da reforma”, comemora sorridente.

Quem foi Braguinha?
O Patrono da escola, Carlos Alberto Ferreira Braga, conhecido como
Braguinha, foi um grande compositor brasileiro que nasceu em 29 de
março de 1907, no Rio de Janeiro.
Famoso por suas marchinhas de carnaval, Braguinha tem composições conhecidas e cantadas por todos os brasileiros: Pirata da Perna
de Pau, Chiquita Bacana, Touradas de Madri, A Saudade mata a Gente, Balancê, As Pastorinhas, Turma do Funil e muitas outras.

Ficha Técnica
Endereço: Avenida Mauês, s/nº – Jardim Bom Clima
Professores: 49
Funcionários administrativos: 3
Agentes de portaria: 4
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 4
Monitor: 1
Alunos: 543
Atendimento: Educação Infantil (Berçário e estágios I e II)
Diretora: Patrícia Wasser Freire Silva
Vice: Fabíola Lopes de Amorim Brito
Coordenadora: Ana Lúcia Cozer

Boletim nº 182 - 21 de março de 2013
Reportagem: Carla Maio; Fotografia: Maurício Burim

Sua musicografia completa, inclusive com versões e músicas infantis,
passa dos 420 títulos, uma das maiores e de mais sucessos de nossa
música popular.
Braguinha Faleceu aos 99 anos em 24 de dezembro de 2006, vítima
de falência múltipla dos órgãos provocada por infecção generalizada.
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Cândido Portinari
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Histórias potencializam a capacidade de
expressão das crianças
Que será que o Eduardo vai tirar da caixa, hein? O que ele tirou?
Ah! A mamadeira, de novo! Eles são pequenos, têm entre 2 e 3 anos,
são alunos do Berçário II da EPG Cândido Portinari e estão ligados
na Caixa de Surpresas, uma experiência sensorial que, segundo as
professoras Luciana Lima e Maria Bastos, permitem o exercício da
comunicação e do tato.
A proposta de colocar as crianças diante de novas descobertas tem
sido trabalhada sistematicamente com os alunos da Creche e tem
como objetivo potencializar suas habilidades expressivas e comunicativas por meio de atividades verdadeiramente significativas.

Autonomia, concentração, respeito e capacidade de escutar o outro
são algumas das habilidades abordadas pelo Projeto Era Uma Vez,
segundo o qual ouvir histórias facilita a aproximação, fortalece vínculos afetivos e traz avanços positivos ao desenvolvimento global das
crianças.

Crianças encantadas pelas leituras
Ouvidos bem abertos, atenção, curiosidade. Os alunos do Maternal
estão todos ali juntinhos no agradável parque, reunidos para escutar o colega Ruan contar a história dos Três Porquinhos. Orgulhosas
com a desenvoltura do menino, as professoras Vera Lúcia de Oliveira
Feitosa e Gina Lucia Pereira dos Santos explicam que, com a Ciranda
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Literária, os alunos levam os livros para casa e fazem a leitura com
seus pais: “eles acabaram escolhendo o mesmo livro que Ruan levou
para ler com sua família e como ele passou o final de semana todo
com o livro, conseguiu contar a história para os colegas com riqueza
de detalhes”, observa encantada a professora Gina.
Vera mostra que todas as atividades estão organizadas para que as crianças possam interagir e aprender a se expressar: “com as histórias das
formas geométricas, por exemplo, os alunos aprendem a reconhecê-las
e a identificá-las, e à medida que adquirem independência e autonomia,
vão se tornando mais preparadas para as etapas de ensino seguintes”.
“Esse momento é propício para que elas possam se encantar pelo prazer da leitura, expressar sentimentos, manusear cores, fotos, descobrir aos poucos um mundo diferente, rico em linguagens”, enfatiza a
coordenadora pedagógica Adriana Mascari de Oliveira.
Junto com a parceira na coordenação Talita de Oliveira, Adriana não
economiza esforços para que o grupo de educadores sinta-se confortável com a proposta do Projeto Era Uma Vez, que no evento descentralizado da Mostra da Educação Municipal vai contar com diferentes salas-ambiente, nas quais os participantes terão a chance de ouvir
histórias diferentes.

Em cada sala, uma surpresa; em cada canto, um
espetáculo de criatividade
“A ideia de preparar diferentes espaços de leitura na Mostra surgiu depois de nossa participação no curso A Arte de Contar Histórias, do Programa de Formação Permanente, que nos deu referências sobre o processo narrativo e vivências com momentos práticos”, esclarece Adriana.
O resultado dos cursos e formações nas quais os professores estão
envolvidos é surpreendente. A equipe não economiza energia na hora
de construir as histórias junto com as crianças e esse trabalho intenso
fica evidente em cada canto, em cada espaço, em cada sala.

Com a turma do Maternal das professoras Camila Castelhano e Daniela Vieira não é diferente. “Vermelho, amarelo, azul e verde”, aponta
Emanuel, de 4 anos. “E quem ganhou o jogo, os meninos ou as meninas? Os meninos! Não Emanuel, quem ganhou foram as meninas”. A
Gincana das Cores é uma atividade tão divertida que pouco importa
quem ganhou, o fato é que além de conhecerem as cores, eles cantam
e contam histórias com bastante desenvoltura, graça e imaginação.
Camila e Daniela querem mostrar mais um pouco do desembaraço
das crianças. Sentadas num grande círculo, elas permanecem atentas
enquanto as professoras organizam as Cartas Musicais, itens que trazem um lado colorido, que fica virado para cima, e o outro com uma
personagem, que pode ser a Joaninha, a Aranha, o Sapo e muitos outros. “Que cor é essa?”, pergunta a professora mostrando a Carta para
as crianças. “Verde!”, respondem alguns; duvidam outros. “E que histórias vamos contar agora?”, dessa vez mostrando a figura que está do
outro lado da carta. “Da cobra!”.
Ao ver a figura, as crianças reconhecem a personagem, cantam a
música, batem palmas, acompanham a história com gestos. Camila e
Daniela explicam que essa é mais uma das inúmeras atividades que
realizam para que eles possam ampliar seu repertório de histórias,
por meio da introdução das cores: “começamos com as cores primárias, e conforme eles começam a dominar esse aprendizado, vamos
introduzindo as cores secundárias e terciárias”, explica Camila.

Tenda da Leitura: um cantinho mais que
especial
Giucélia Miranda Barbosa, Silvia Correia e Neila Jerônimo. A especialidade de contar histórias para os pequenos já é marca registrada das
professoras do Berçário II. Elas criaram na sala de aula um espaço que
agrada todas as crianças, basta desenrolar o leve tecido da Tenda da
Leitura para que elas entendam: agora é hora de ler e todos embarcam
no aconchegante espaço da circunferência.
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Risadas, gestos e suspiros de espanto e cara de dúvida. Giucélia encarna o narrador de forma que a história ganha vida nova, certa comicidade endossada pelas divertidas gargalhadas das crianças. “E
quem gostou que bata palmas!”, grita ela ao final.
O mosquiteiro que veio da Bahia, terra natal de Giucélia é um
dentre os espaços utilizados pelas professoras para a leitura com
as crianças. “Com as histórias, nos divertimos tanto quanto as
crianças”, explica Silvia com sorriso nos lábios. Enquanto isso,
Neila já havia distribuído livros para que as crianças pudessem
manuseá-los. “Agora é o momento em que elas recriam entre si
o comportamento de leitores que acabaram de nos ver fazendo”,
observa Neila.

Equipe com excelência a la Portinari
Ao todo, onze histórias vão compor a exposição dos trabalhos desenvolvidos e produzidos durante o ano letivo, durante a Mostra, como
Festa no Céu, Bruxa Bruxa, Os Três Porquinhos, Cachinhos Dourados, O Patinho Feio, entre outras.
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“Nossa proposta é que as crianças se sintam parte de cada uma das
histórias, estejam felizes e sintonizadas”, explica a professora do Berçário II Lidiane Nogueira de Almeida, que junto com as parceiras
Ana Paula Santos e Vania Barbosa de Paula vão trabalhar com O lobo
e os sete cabritinhos.
Lidiane conta que cada uma das equipes teve a liberdade de escolher
a história com a qual deseja trabalhar com mais ênfase, com dramatizações, vídeos, canções ou quaisquer outras atividades.
Um trabalho com esse porte depende, sobretudo, do fino alinhamento
de ideias dos envolvidos, como numa obra de arte, em que as formas,
cores e expressões se alinham. Lidiane destaca que a participação da
equipe gestora é um dos elementos que contribui para a sintonia de
todos que trabalham na EPG Cândido Portinari.

“Trabalhamos juntos e temos afinidades, mas isso não quer dizer que
nossas ideias têm que ser iguais, elas precisam se complementar. O
importante é a realização de um trabalho com objetivo, em que uma
pessoa complementa a outra”.

Quem foi Cândido Portinari?
Candido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café em Brodoswki, no Estado de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, de origem humilde, recebeu apenas a instrução primária. Desde criança, manifesta vocação artística. Aos 15 anos, foi
para o Rio de Janeiro em busca de um aprendizado mais sistemático
em pintura, matriculando-se na Escola Nacional de Belas Artes.
Companheiro de poetas, escritores, jornalistas, diplomatas, Portinari
participou da elite intelectual brasileira em uma época em que se verificava uma notável mudança da atitude estética e na cultura do país.
No final da década de 30, a projeção de Portinari nos Estados Unidos
foi consolidada. Em 1939, ele executa três grandes painéis para o pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York. Neste mesmo ano o
Museu de Arte Moderna de Nova York adquire sua tela “O Morro”.
Candido Portinari morreu no dia 6 de fevereiro de 1962, quando preparava uma grande exposição de cerca de 200 obras a convite da Prefeitura de Milão, na Itália, vítima de intoxicação pelas tintas que utilizava.

Ficha Técnica
Endereço: R. Bayeux 66 – Cidade Seródio
Inauguração: 18 de março de 2005
Professores: 56
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 7
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Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 4
Agente de Apoio a Inclusão Escolar: 2
Alunos: 600
Atendimento: Educação Infantil [Berçário I e II e Maternal]
Diretor: Elenice Satoko Sato Miyazaki
Vice-diretora: Givaldo Cosme da Silva
Coordenadoras: Adriana Mascari de Oliveira e Talita de Oliveira

Boletim nº 310 - 3 de setembro de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

79

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

Carlos Drummond de Andrade
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Multidiversidade de projetos garante universo
de leituras e expressões
Do alto da grande janela, com visão privilegiada da Avenida Marcial Lourenço Seródio, por dentre os galhos da frondosa paineira, um
display de Carlos Drummond de Andrade personifica o poeta que
observa os que vão pelos caminhos.
Ele olha, repara, escuta como que a perceber a riqueza do trabalho feito na escola, que ganha os corredores, rampas e escadaria para alcançar as salas de aula, coração desse caloroso universo chamado escola.
Nesse espaço, professores, crianças, jovens e adultos estão engajados
em inúmeros projetos, que colocam a leitura como foco das atividades, muitas das quais tendo os próprios alunos como protagonistas.

A voz e a vez das crianças
“A dengue é um perigo, ela é mesmo um espanto, mexeu com o Aedes, vai voltar mesmo queimando”, diz a letra do funk Cuidado com a
Dengue, cuja produção contou com a participação da turma do 5º ano
e performance dos alunos Caique, Luan, Ruan e Ednaldo.
“Começamos a cantar de uma hora para outra e perdemos a vergonha, o que queremos um dia é subir num palco”, explica Caique, bastante desinibido.
Desenvolver a autonomia e revelar o talento das crianças, desde aqueles que tocam violão, cantam e encenam sketches aos que sabem dançar e têm habilidades para formar uma banda.
Essa é a proposta que as professoras Marcia Maria Lima, Mônica de
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Oliveira Chagas e Susana Pereira de Brito objetivam com o desenvolvimento do Projeto Nossa voz, Nossa vez, evento que causou uma
verdadeira reviravolta no modo como os alunos se relacionam com
seu aprendizado.
Dos saudosos idos de 1980, Mirian e João Pedro dançaram Footloose, ritmo efervescente que contagiou toda uma geração. João Pedro
explica que essa é uma das músicas que seu pai ouve enquanto está
dirigindo: “eu sabia que, se a gente montasse uma dupla, seria melhor
para dançar, então convidei a Mirian porque ela é minha melhor amiga”. Já Mirian ficou surpresa com o convite: “ele começou a ensaiar e
só depois fez o convite”.
Robert e Daniel também surpreenderam; fizeram um número de mímica com tamanha precisão e graça que impressionou os professores
e colegas. “A gente já sabia fazer mágicas, mas como não tínhamos
materiais, pesquisei um pouco mais e descobri que havia uma arte
chamada mímica, que usa os gestos”, explica Daniel.
“Não trouxemos nada pronto, demos alguns indicativos do que poderiam fazer e eles próprios criaram tudo, a partir do que era significativo para eles”, explicam Mônica, especialista de Artes, e Márcia,
de Língua Inglesa.

Leitura, curiosidade, prazer
“Eu tenho muita curiosidade e de tanta ansiedade, não consigo esperar
meus pais voltarem do trabalho para lerem comigo”. Heloísa mal chega
em casa e já quer saber a história do livro que levou do Projeto Sacola Literária. Além disso, a menina diz que é bastante atenta, leitora de muitos
livros e desde pequena costuma criar enredos bastante curiosos.
Apesar de estar igualmente curiosa, Lana espera até a hora de dormir
para ler com seus familiares: “eu também leio à noite com meu primo,
acho que quanto mais a gente lê, mais histórias consegue criar”.
A professora Solange Ramasco Francisco, entusiasta da Sacola Literá-

ria, explica que, em casa, a ideia é que a leitura aconteça com a participação de outras pessoas, além dos pais, primos, irmãos, tios, avós,
vizinhos. “Em sala de aula, os momentos de socialização das leituras
são muito ricos, a gente vai trocando livros e histórias, os alunos gostam muito e criam a partir das ideias que vão tendo”.
A mudança de suporte faz com que os alunos fiquem ainda mais interessados. Das páginas dos livros às telas do computador, os alunos
encontram mais uma forma de se aventurar com as histórias.
“Os livros ensinam sobre educação e muitas coisas, como por exemplo,
que não podemos bater em nossos amiguinhos; eu também aprendi
que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende”. Maria Eduarda tem
apenas 7 anos e gosta muito de usar o computador para leitura.
O instrutor de informática Engels José da Silva mostra o funcionamento do software Arkos, ferramenta que conta com vasto acervo de
obras, disponível aos alunos do Ensino Fundamental. “À medida que
leem, as crianças respondem um questionário referente à história,
acumulam pontuação e isso motiva os alunos a lerem mais e mais”.
A diretora Maria de Deus E. Lopes Giannattasio observa que a autonomia para ler e escrever, de identificar informações, de dar opiniões,
de reconhecer e interagir com diferentes gêneros textuais resultaram
na evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica [IDEB]
da escola, que passou de 5,6, em 2011, para 6,2, em 2013.  
“A tecnologia é uma ferramenta, um recurso para o professor mediar
e ajudar seus alunos a ampliar a habilidade de leitura. Vivemos numa
sociedade tecnológica, as pessoas dependem dela para atividades do
dia a dia e por isso, a escola deve motivar seu uso”.

A letter to my dear friend
A música ambiente na sala da turma do 5º ano ajuda a descontrair: é
hora da aula de inglês. O professor de Língua Inglesa Luiz Ricardo
Rabelo entra em classe. Em suas mãos, segura firme cartas que foram
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escritas por colegas de correspondência, alunos que estudam na EPG
Manoel Bonfim, no Lavras.
Durante todo o 1º bimestre, Luiz trabalhou com o gênero Cartas, ensinando os alunos a escrever e a ler em inglês. Eles começaram com
vídeos e músicas, que apresentavam estruturas como “I like”, “I don’t
like”, “I play”, “I don’t play”, além de formas de saudação e despedida.
Stephane, 10 anos, estava intrigada em saber que o colega da EPG Manoel Bonfim, Gustavo, tem gostos semelhantes ao seu, já que ambos
gostam da cor azul. Foi pura coincidência receber a carta de Gustavo,
pois ela costuma encontrá-lo na catequese, nos finais de semana.
Na carta que Hércules recebeu de Ramidieli Vitória havia uma pergunta: “Do you like Pooh?”. O menino conta que gostou muito de
receber a carta da colega e que, além do desenho animado, também
tem 11 anos, gosta de jogar Minecraft e mora com os pais.
A correspondência interescolar, baseada na experiência do pedagogo
francês Célestin Freinet, promove o real envolvimento da língua, já
que depois de escrever, o aluno deve ler e responder à pergunta que
lhe foi feita na carta recebida.

82

“Até chegar ao ponto de escrever as cartas, os alunos tiveram que
aprender a manusear e a buscar o significado das palavras no dicionário bilíngue”, explica Luiz Ricardo. Para ele, as crianças já sabem
grande parte do vocabulário que vão utilizar nessa produção.
Regras de acentuação e o funcionamento da língua inglesa são outros
desafios que se impõem às crianças: “I, em inglês, deve ser escrito
sempre com letra maiúscula, diferente de eu, em português, que fora
do início da frase admite a minúscula”.
Para a professora da turma do 5º ano, Hozana Bezerra de Vasconcelos, é com grande satisfação que ela e a turma receberam a proposta
do professor. “Além de fazer novas amizades e conhecer outros costumes, as cartas aprimoram a escrita, a leitura e o gosto pela língua
inglesa”, comemora.

Isso aqui, ô ô, é um pouquinho do Brasil, iá iá
“É bom ser brasileiro, mas você tem que saber de onde vem, conhecer
suas origens. Na escola, a gente aprende tudo isso através da música e
da literatura, e com isso você vai resgatando sua história, sua cultura,
e apesar do cansaço, o que sentimos é satisfação em aprender”.
O depoimento do baiano de Ibirapuã, Antonio de Jesus Pereira, de 51
anos, aluno do Ciclo II da EJA, ilustra a importância e centralidade do
Projeto Retratos do Brasil.
A professora de Ciências, Mariana Lima Moreira, explica que a iniciativa interdisciplinar contempla o eixo Identidade da Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários e surgiu no ano passado, diante
da necessidade de discussão de temas amplos, como higiene, sexo e
saúde, entre outros.
“O Projeto valoriza a diversidade cultural. Constatamos que muitos
alunos vieram de outras regiões, principalmente do norte e nordeste
do país. Então, trata-se de sua própria valorização como cidadão em
meio à sociedade onde vive”.
Nesse arcabouço de temáticas que centralizam a cultura e identidade dos alunos jovens e adultos, o Projeto também se debruçou sobre
a questão do empoderamento feminino, desde o início dos tempos,
à importância que as mulheres assumem na sociedade moderna, da
sua participação na política, nos movimentos sociais e na vida acadêmica.
“A proposta de trazer uma figura feminina que se aproximasse da
nossa realidade nos aproximou de Carolina Maria de Jesus, uma mulher simples, do povo, e que mostrou aos alunos que gente como a
gente também escreve”, observa Daiane Lino Salvador, professora de
Língua e Cultura Portuguesa.
Mantendo o foco na mulher, Daniela e Mariana apontam ainda o
modo como o Projeto se desdobrou junto às demais áreas, contando,
sobremaneira, com o engajamento dos professores especialistas.
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Para falar dos direitos das mulheres adquiridos ao longo da história, a professora de matemática Leonilda Pierazo de Oliveira orientou
uma exposição sobre o modo como a mulher era vista na antiguidade
e retratada na Bíblia.
O professor Marcos Gomes Amorim, de Natureza e Sociedade, por
exemplo, discutiu com os alunos sobre a diversidade étnica do país,
chamando especial atenção sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho; Já a professora de Artes, Keila Formagi de Oliveira,
trouxe a vida e obra de Chiquinha Gonzaga para falar sobre mulheres
à frente de seu tempo, trabalho que resultou na produção de um painel temático bastante rico.
Vídeos, trechos de suas obras e outros materiais que mostram a liberdade e autonomia de Carolina Maria de Jesus e o modo como lidava
com o machismo de sua época, encantou a aluna Ildete Nunes de Freitas, de 45 anos. “Li Quarto de Despejo, uma história triste e linda, me
deu vontade de ler mais e mais”, conta.
Ação e reflexão para transformar o mundo. Ao cair da noite, os alunos
se vão e enquanto a madrugada aguarda pelos raios e a alegria da
manhã, emana dos versos do poeta aquilo que “nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge”.

Ficha Técnica
Endereço: Av. Marcial Lourenço Seródio, 469 - Cidade Seródio
Inauguração: 8 de janeiro de 2004
Professores: 41
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 3
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 1116
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano] e EJA
Diretora: Maria de Deus E. Lopes Giannattasio
Vice-diretora: Gracinda da Rocha Mesquita
Coordenadoras: Dines de Fátima Ernica Barbosa e Dayse Lucy Moreira Bonture

Boletim nº 351 - 15 de junho de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Quem foi Carlos Drummond de Andrade?
Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, 31 de outubro de 1902.
Foi poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond foi um dos principais
poetas da segunda geração do Modernismo brasileiro. Faleceu no Rio de
Janeiro, 17 de agosto de 1987.
Para aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre a obra de Drummond, há sete livros essenciais para mergulhar em sua poesia: Alguma
Poesia [1930], Sentimento do Mundo [1940], A Rosa do Povo [1945], Claro
Enigma [1951], Antologia Poética [1962], José e Outros [1967], Corpo [1984].
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Carlos Franchin
Educação garante desenvolvimento social do
bairro
Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento [PNUD], Guarulhos registrou em duas décadas um crescimento de 40,26% no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
[IDHM]. Dentre os quesitos relevantes para o alcance desse índice
está a Educação; uma série de investimentos nessa área colaborou de
forma incisiva para essa conquista.
A EPG Vereador Carlos Franchin não ficou alheia ao movimento de
transformação da cidade, ela é parte desse projeto de valorização que
abarca a relação entre lazer, cultura e educação e demonstra a preocupação em oferecer à população local muito mais que uma escola
pública de qualidade próxima de sua residência.

A vice-diretora da escola, Maria Josefina Fagundes, apontou a sensibilidade da Secretaria de Educação, que representada pelos profissionais que atuam no Departamento de Manutenção dos Próprios da
Educação [DMPE], não economizou esforços para garantir um ambiente com qualidade para a comunidade do Jardim Cumbica.
A iniciativa surgiu devido à reestruturação do terreno para receber o
projeto do Centro de Educação Unificado, proposta que dialoga com
o franco desenvolvimento pelo qual o bairro vem passando na última
década.
Jô explica que o antigo complexo CAIC, do qual a EPG Vereador Carlos Franchin também fazia parte, era composto por uma Unidade Básica de Saúde, Biblioteca, Sala Multiuso para oficinas com a comunidade, quadra e área de lazer, além da Escola Estadual José da Costa
Boucinhas.
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Com o projeto do CEU Cumbica, todo o complexo foi repensado: a
EPG Vereador Carlos Franchin ganhou prédio novo, e a Prefeitura
conseguiu permutar com o Governo do Estado o terreno onde ficava
a escola estadual e que vai dar lugar a uma futura escola de Ensino
Fundamental da Rede Municipal.
José Antônio César de Arruda Pinto, gerente técnico do DMPE, esclarece que as obras de construção das escolas levaram em consideração
a crescente demanda por vagas na região. “O projeto de construção
do complexo no bairro objetivou responder à necessidade por serviços que facilitassem a vida das pessoas”, esclarece.

Carinho e acolhimento em muitos espaços
Antes de servir o almoço para as crianças, mas já no espaço do refeitório, a professora Valéria Gomes Freitas apresenta aos pequeninos
um notebook. “O modo como as crianças reagem demonstra que elas
podem aprender em inúmeros espaços, além da sala de aula”, comenta a educadora.

86

Valéria, que também é formada em Direito, revela o modo como equilibra as duas profissões: “por um lado sou muito passional e adoro
defender aquilo que acredito; por outro, estar com as crianças é uma
experiência indescritível. Ambas as profissões me fascinam e me
completam”.
O espaço da escola é repleto de ludicidade. Além dos brinquedos e
materiais adequados à faixa etária das crianças da Educação Infantil,
cada uma das quatro salas da Creche possui um solarium, onde são
realizadas as mais variadas atividades, como amarelinha e pinturas,
além de piscinas infláveis, tudo pensado de modo a garantir o desenvolvimento pleno dos alunos.
As cozinheiras da Creche, Ana Lúcia de Oliveira Alves e Lenita José
Pinto Moreira colaboram para que o espaço no qual trabalham também tenha seu caráter educativo. Com a construção do novo prédio,
o espaço para as crianças se alimentarem foi ampliado e ganhou

intencionalidade coerente à necessidade das crianças: “com o novo
refeitório é possível respeitar o tempo das crianças e isso ajuda no
desenvolvimento e na autonomia delas”, reforça Ana.
Lenita trabalha na escola há 10 anos e, segundo depoimento sorridente da companheira Ana, “toda escola deveria ter uma Lenita”, referindo-se ao cuidado e ao profissionalismo da parceira. “O amor, o
carinho e a harmonia refletem na comida, somos aquilo que fazemos.
É por isso que a comida daqui tem o sabor da comida da casa da gente”, completa Lenita.
No quesito “comida deliciosa”, a equipe da cozinha do Ensino Fundamental também não fica atrás. Para o cozinheiro Paulo Rodrigues dos
Reis, a comida tem sempre um toque do chef: “todos nós temos filhos
e observamos a forma como elas comem e suas preferências. Estamos
sempre preocupados com a qualidade da alimentação das crianças”.
Ambientes impecáveis e limpos, ambas as cozinhas são claras e possuem mobiliário planejado. Devido à demanda de alunos do Ensino
Fundamental e EJA, uma delas possui, inclusive, uma máquina de
lavar pratos.
Para a professora do Berçário, Maria de Fátima Pereira, esse espaço
colorido e gracioso tem de ser agradável para que as crianças se sintam em casa. “O professor é, na verdade, o mediador das ações das
crianças, para que elas se desenvolvam em todos os sentidos: físico,
psicomotor, emocional, intelectual, etc.”, esclarece.

De dentro para fora, de fora para dentro
Subindo e descendo a escadaria do CEU, os alunos do 5º ano da professora Wedia Gomes da Silva, especialista de Educação Física, participavam de uma atividade diferente. Wedia explica que, com o objetivo de fazê-los experienciar as dificuldades de um deficiente visual
no dia a dia, a atividade consistia em vedar os olhos dos alunos, que
eram conduzidos por outro colega pelos espaços da escola.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Esse trabalho é resultado de uma discussão que vem sendo realizada
com professores, gestores, equipe escolar e comunidade, para o fortalecimento de políticas públicas para a Educação Inclusiva. Sob esse
aspecto, é parte do Projeto Político-Pedagógico da Rede Municipal a
publicação Educação Inclusiva, que expressa medidas para assegurar
ao deficiente o acesso e a igualdade de oportunidades em relação às
demais pessoas.

“Além de perceberem que o deficiente visual é capaz de realizar
quaisquer atividades, essa foi uma estratégia para que a turma pudesse se respeitar e se proteger”, explica a professora Wedia. A especialista conta ainda que a próxima atividade com a turma os colocará
diante das dificuldades dos deficientes físicos: “ótima oportunidade
para testarmos e valorizarmos as rampas de acesso disponíveis aos
cadeirantes que frequentam tanto a escola quanto o CEU”, comemora.

Tanto no CEU Jardim Cumbica como na EPG Vereador Carlos Franchin, os alunos com deficiência física têm seu acesso facilitado por
meio de rampas e espaços apropriados, além de banheiros adequados
para deficientes.

Para a diretora Eva Alves Souza, “Edna é um exemplo de vida, ela
própria leva as crianças para as atividades extraclasses, e para nós
que acompanhamos esse momento que marca o antes e o depois da
nossa escola é extremamente gratificante, já que o espaço permite que
ela desenvolva as atividades com seus alunos com bastante autonomia”, comemora a gestora.

A professora do Estágio I, Edna de Jesus Gimenes, comemora com entusiasmo a construção do novo prédio da EPG Vereador Carlos Franchin. Docente da escola há 10 anos, ela tem uma síndrome chamada
Artogripose Múltipla Congênita e é paraplégica desde o nascimento.
Na escola, ela se locomove com a ajuda de uma cadeira elétrica, dando
a todos grande exemplo de força de vontade e superação.
“Todos os dias eu venço barreiras. Me dou muito bem com as crianças, elas são adoráveis e carinhosas”. Edna conta que, no começo do
ano, é comum os pais mostrarem alguma resistência, mas com o passar do tempo, ela tem a oportunidade de mostrar suas habilidades.
“Nunca sofri preconceito, e apesar da questão da locomoção, desenvolvo um ótimo trabalho com as crianças. Algumas deficiências são
mais complicadas, e os professores devem estar preparados adequadamente para lidar com isso”.
Formada em Psicologia pela Universidade Guarulhos e em Pedagogia
pela Faculdade de Pindamonhangaba, Edna leva para a sala de aula
aquilo que ambas as formações lhe propiciam: um olhar próximo à
realidade física, motora, cognitiva e emocional de seus alunos.
“Ao longo do seu desenvolvimento, é extremamente importante que as
crianças possam conviver com deficientes. Dessa forma, eles já vão estar com a cabeça mais aberta para a aceitação das diferenças do outro”.

A Parceria com a comunidade
A Rede Municipal tem o compromisso de construir uma articulação
entre a comunidade escolar para a proteção e garantia de direitos e
para a implementação de políticas públicas e ações estratégicas de
prevenção das violências conta crianças, adolescentes e jovens.
Nesse contexto de prevenção, trazer a comunidade para participar
da construção do projeto político da escola garante a articulação de
parcerias e responsabilidades.
Marcos Ferreira é morador do Jardim Cumbica e líder comunitário da
comunidade Tijuco Preto. Quando ele chegou ao bairro há cerca de 10
anos, as coisas não eram como são hoje. Marcos conta que o bairro era
muito violento e o tráfico de drogas, intenso.
Parceiro da escola e do CEU em inúmeras atividades que acontecem
nesses espaços, Marcos acredita na força que a escola e o CEU têm
para transformar essa realidade: “a existência do CEU no bairro permite que haja um projeto de educação que ofereça às crianças e aos
jovens uma possibilidade de terem um futuro melhor”.
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O carisma de Marcos o ajuda em seu importante trabalho junto à comunidade. Recuperado da dependência química, Marcos ministra
palestras de prevenção ao uso de drogas e transmite aos participantes
a força necessária para a superação do vício. Seu trabalho é fundamental para que muitos jovens possam distinguir os comportamentos saudáveis dos prejudiciais.
(Foto 6)Aline Silva Souza e Felipe Galdino são pais dos gêmeos Lucca
e Lorenzo, e de Mirela [3 anos], aluna do Berçário da EPG Vereador
Carlos Franchin. Aline conta que ela e a família conhecem a escola desde a época do CAIC; seus irmãos também estudaram ali. Para
ela, o atendimento carinhoso dos professores e gestores é um grande
diferencial: “aqui todo mundo é muito atencioso e superam a expectativa da comunidade. No ano que vem os gêmeos também vão estar
aqui”, comemora satisfeita a mãe.

Quem foi Carlos Franchin?
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Paulistano da Casa Verde, zona norte da capital, era casado com Olga
Lopes Franchin e tinha duas filhas. Morador da Vila Galvão, Carlos
Franchin viveu em Guarulhos por 22 anos. Em 1967, ingressou na Polícia Militar, aproveitando parte de seu tempo livre para vender roupas junto com a esposa na região de Cumbica.
Com as economias adquiridas e com a popularidade e amizade com
os moradores do Jardim Cumbica, o casal se muda para o bairro. Com
muita dificuldade, conseguiram montar seu próprio negócio.
Carlos Franchin mostrou logo de início ser uma pessoa solidária e por
isso passou a ser procurado por alguns moradores para prestar algum tipo de ajuda. Verdadeiro líder comunitário, organizou eventos
que proporcionavam lazer aos moradores.

uma nova escola no bairro que Carlos Franchin conseguiu junto à
Prefeitura que o CAIC fosse construído no Jardim Cumbica.
Novamente candidato em 1992 e desta vez eleito com 1937 votos, considerou esta vitória como fruto do seu trabalho reconhecido pelos
moradores do Jardim Cumbica e dos bairros vizinhos.

Ficha Técnica
Endereço: Av. Atalaia do Norte, 544 – Jardim Cumbica
Inauguração: 18/01/1995 (Reinaugurada em dezembro de 2011)
Professores: 72
Funcionários administrativos: 5
Cozinheiras: 10
Equipe de limpeza: 8
Agentes de Portaria: 2
Agente Escolar: 2
Alunos: 1330
Atendimento: Educação Infantil [Bercário, Maternal, Estágios 1 e 2],
Ensino Fundamental [1º ao 5º ano], Educação de Jovens e Adultos
[ciclos I, II, III e IV].
Diretora: Eva Alves Souza
Vice-Diretoras: Maria Josefina Fagundes e Renata Cordeiro Galindo
de Almeida
Coordenadoras pedagógicas: Maria Aparecida da Silva Campos e
Maria Auxiliadora Apolônio

Boletim nº 208 - 18 de setembro de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim

A necessidade de fazer algo a mais pela população o levou a se candidatar como vereador pela primeira vez em 1988. Mesmo não sendo
eleito, não desistiu de lutar. Foi por meio de um abaixo assinado por
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Carmem Miranda
Arte e brincadeiras animam crianças da
Educação Infantil
Olhinhos vidrados, curiosidade, risos, palmas. Atentos à fala de cada
uma das personagens da peça infantil O Patinho Feio, as crianças da
Creche da EPG Carmen Miranda interagiam a todo o momento com
o enredo envolvente da história.
A proposta de trazer a encenação da peça para o universo escolar é parte
do Projeto Arte e Brincadeira na Educação Infantil, tema que possibilita
desdobramentos nos eixos de música, dança, esporte, teatro e brincadeiras, atividades sempre pautadas no Quadro de Saberes Necessários.
“Com esse projeto, nosso desejo é proporcionar às crianças o acesso
a diferentes linguagens artísticas, proposta que já está incorporada
à rotina dos pequenos, e que se amplia quando enfatizamos as brin-

cadeiras e a ludicidade em nossas práticas”, explica a diretora Marli
Barbosa de Carvalho.

Tem professores e alunos criativos, tem!
A coordenadora pedagógica Ariane Cristina Luiza da Silva conta
que, no início do ano, as crianças do Maternal tiveram a oportunidade de visitar o Teatro Omni Corinthians, localizado no bairro do
Tatuapé, zona leste da capital, ocasião em que assistiram à peça O
Leão e o Ratinho.
Antes da visita, as crianças vivenciaram exibições na escola, que simularam a experiência do que estava por vir. “Colocamos o tapete
vermelho, projetamos a imagem de um teatro com o data show, levamos os alunos por fora para que eles pudessem sentir a sensação
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de estar num teatro de verdade”, contam as professoras do Maternal,
Valquíria dos Santos Ferreira e Roselice Miranda do Nascimento.
“Foi uma experiência marcante para eles, sair da escola, sem os pais,
num ônibus, com todo mundo a disposição deles. No retorno para a
escola, eles estavam eufóricos”, conta a coordenadora Ariane.
Essa mesma euforia teve uma dose de repeteco com a apresentação
feita pelo grupo Sol e Lua Produções. “Sua mãe vai chegar, sua mãe vai
chegar”, gritavam as crianças para o Patinho, pois elas já conheciam o
enredo da história que foi contada na sala de aula pelas professoras.
“Contamos para eles a história do Patinho Feio, cantamos músicas e
estamos montando um painel com colagem que vai ser concluído ao
final da peça. Nessa atividade, vamos usar as mãozinhas das crianças
com tinta para fazer a grama ao redor do lago onde nadam os patos”,
explica a professora Valdenia Grigorio dos Santos, do Berçário I.
Além de abordar temas importantes, como bullying, diferenças entre
as raças e a importância da família, a professora Valdenia acredita
que a peça é muito importante para que as crianças compreendam a
linguagem teatral de forma lúdica.
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Luciane explica que, com isso, os professores dão elementos para enriquecer a imaginação das crianças: “O que é real e concreto para as
crianças é aquilo que elas podem manipular e tocar, por isso essas
releituras são tão importantes e significativas para elas”.
Na turma do Berçário I dos professores Daniel Alexandre da Silva
Coutinho, Sonia Maria dos Santos e Catia da Silva Belo, o Projeto Arte
e Brincadeira na Educação Infantil torna-se ainda mais divertido,
quando o que está em jogo é a criatividade e a imaginação.
Para que as crianças aprendam a reconhecer a si mesmas e a seus
coleguinhas, a chamada viva da turma é feita numa colorida roda gigante, construída com engenhosidade pelo professor Daniel: “Como
eles têm 2 anos, as fotos levam o nome de cada um; depois de colar as
imagens, a graça é girar a roda”, mostra Sônia.
Daniel explica que a proposta é de transformar esse momento numa
brincadeira dinâmica. “Experimentar, manusear, explorar cores e formas, atividades corporais, auditivas e visuais, esse é o nosso foco,
pois tudo isso enriquece a prática na Educação Infantil”.

Tico-tico tem que se alimentar
“Foi muito legal tirar a foto com o Patinho Feio”, conta animada a menina Sara, de 3 anos. De volta à sala de aula, a professora do Maternal,
Luciane Porto, conversa com os alunos; ela não quer perder a magia
daquele momento especial.

“Hey, vem ver o feijão que eu plantei”. O convite meio encabulado
feito pela funcionária da limpeza, Marta Morato nos leva até o fundo
da escola. Ali, Marta mostra alguns poucos ramos de feijão que ela
plantou no mês de abril e que se espalham em meio a pés de couve,
alface, cebolinha, coentro, boldo, hortelã. É ela quem cuida, com carinho, da horta e do pomar.

Num breve bate papo, os pequenos expressam aquilo que mais gostaram e ela sugere a recriação dos personagens da história a partir de
peças de encaixe.

E por falar em carinho, muitos desses condimentos têm destino certo
e é na cozinha da escola que vão ajudar a compor o saboroso cardápio
oferecido às crianças.

“Fazemos a releitura de todas as histórias que contamos. Às vezes,
essas releituras nos envolvem em brincadeiras de fantasia, em atividades com música ou massinha de modelar”.

Coração da escola, onde tudo é preparado com atenção, a cozinha da
EPG Carmen Miranda é também o termômetro que indica que a alimentação das crianças da Creche vai muito bem.

Taí, eu fiz tudo pra você gostar de mim
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Suco de frutas, verduras, saladas, arroz, feijão, carne. Refeições equilibradas, cheia de proteínas e vitaminas, que levam em cada prato uma
dose certa da dedicação e atenção das cozinheiras Elzira Rodrigues,
Maria Nilva Coutinho, Cleonice Oliveira Costa e Maria da Glória
Gonçalves Oliveira.
“Procuramos fazer o melhor, como se estivéssemos cozinhando em
nossa casa, para os nossos filhos e netos”. Parceiras e companheiras
inseparáveis, elas demonstram afeto e respeito pelo trabalho uma da
outra e esse alto astral reflete diretamente na qualidade e no sabor da
comida oferecida às crianças.
Os pais, atentos ao que as crianças comem na escola, costumam perguntar aos filhos o que comeram e se gostaram. A resposta, invariavelmente, vem acompanhada do sorriso de quem está com a barriga
cheia e feliz.

Quem foi Carmem Miranda?
Maria do Carmo Miranda da Cunha nasceu em 9 de fevereiro de 1909,
em Marco de Canaveses, Portugal. Quando tinha apenas 1 ano, sua
família se mudou para o Rio de Janeiro.

Ficha Técnica
Endereço: Rua da Creche, 63 – Jardim Guaracy
Data de inauguração: 30 de junho de 1997
Professores: 23
Assistente de Gestão: 1
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 2
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 205
Atendimento: Educação Infantil [Creche: Berçário I, II e Maternal]
Diretora: Marli Barbosa de Carvalho
Vice-diretora: Adriana Pedroso Sebastião
Coordenadora: Ariane Cristina Luiza da Silva

Boletim nº 367 - 5 de outubro de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Desde muito jovem, desejava ingressar na carreira artística e costumava cantar em festas que aconteciam pela cidade.
O sucesso chegou em 1930, com a marchinha Pra você gostar de mim
(ou “Taí”), de Joubert de Carvalho. Depois de estrear no filme “Alô,
alô carnaval”, foi contratada - juntamente com sua irmã, Aurora Miranda, também cantora - para fazer parte do elenco permanente do
Cassino da Urca, o local de shows mais famoso na década de 1930.
Entre as canções interpretadas por Carmen, algumas permanecem
até hoje no imaginário popular: “Chica-chica-bum-chic”, Isto é lá com
Santo Antônio, O que é que a baiana tem?, “O tique-taque do meu
coração” e “South american way”.
Faleceu em 5 de agosto de 1955, em Beverly Hills, nos Estados Unidos.
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Carolina Maria de Jesus
Incentiva cidadania por meio da literatura

nidade do entorno, por meio das obras da escritora mineira.

Há um século nascia em Minas Gerais, Carolina Maria de Jesus, pioneira da literatura marginal e uma das escritoras negras mais importantes do Brasil. Há dez anos, em Guarulhos, surgia uma Escola de
Educação Básica de mesmo nome.

“Trabalhar com a obra de Carolina foi um grande desafio, principalmente por conta de nossos alunos serem muito pequenos. Mas eles adoraram
e nos surpreenderam demais pelo interesse e entendimento da proposta.
A experiência da autora como mulher negra, catadora de papel e moradora de favela é um tema próximo da nossa realidade, e consideramos
importante ser refletido também no cotidiano da sala de aula”.

O que poderia ser apenas uma coincidência, ou uma homenagem à
protagonista do livro Quarto de Despejo, relatodo dia a dia dos moradores da favela do Canindé em São Paulo, acabou se transformando em um belíssimo projeto construído coletivamente pelos alunos e
equipe escolar da EPG Carolina Maria de Jesus.
A coordenadora pedagógica Gisleide Pereira dos Santos conta que o
projeto visa gerar conhecimento sobre a cultura afro-brasileira, bem
como promover o reconhecimento da identidade da escola e da comu-

Somos todos Carolina
“Ela morou em São Paulo”. “Onde ela nasceu tinha pão de queijo”. “A
Carolina pegava papelão e lá encontrava livros também”. “O nome
dela é Carolina Maria de Jesus”; afirmaram entusiasmados George,
Milena, Caíque e Alícia, alunos do maternal da EPG Carolina.
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A professora Maria de Lourdes Diniz explica que as crianças ficaram
encantadas com o projeto sobre Carolina Maria. “Primeiro decidimos
reunir as crianças em roda de conversa e contamos a sua história, sua
experiênciana favela e seu sonho em ser escritora. As crianças ficaram tão encantadas que ampliamos a proposta para a realização de
uma peça de teatro e um livro com ilustrações das crianças”, afirma.
Gisleide explica que a ideia do projeto partiu do gestor Oséias Fernandes Martins, mas que foi rapidamente aceita por todos os professores.”Temos o hábito de sempre respeitar a decisão do grupo, a fim
de que todos tenham autonomia para planejar as suas atividades e
projetos em relação ao tema do Plano de Ação. E ficamos muito felizes
pelo trabalho que foi desenvolvido pela nossa equipe”, afirma.
Para a professora Maria de Lourdes o desafio de realizar um projeto pedagógico com uma temática social foi um grande aprendizado,
além de uma oportunidade para ampliar as possibilidades da ação
pedagógica na Educação Básica.
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“Quando ficamos sabendo do tema, eu confesso que achei que seria
mais difícil realizar a proposta, principalmente porque eu não conhecia a escritora. Mas, quando fui pesquisando, descobrindo a sua
origem, a sua luta pela realização dos sonhos, eu fiquei muito feliz
por poder oferecer aos meus alunos reflexões tão importantes quanto
o respeito às diferenças e a possibilidade de ser no mundo, mesmo em
meio a dificuldades”, conta.
A professora Sheila Cristina Souza Lima completa que o objetivo da
elaboração do livro sobre a escritora também visou incentivar a imaginação, a criatividade e o encantamento pela leitura.
“Através dos livros, das histórias é que podemos ampliar o repertório
cultural das crianças, bem como transportá-las para outros mundos,
gerando novas aprendizagens. Foi incrível a compreensão que eles
tiveram sobre o tema, que eu acredito ter se dado, principalmente por
conta do contexto social do entorno da nossa escola. Aqui, todos de alguma maneira já tiveram contato com uma ‘Carolina Maria’”, explica.

O Diário Secreto dos Pequenos Escritores
“Carolina Maria de Jesus é o nome da escola que eu estudo. Sou muito feliz lá. A minha professora é boazinha, me ensina um monte de
coisa: a pintar, desenhar. Lá brinco com meus amigos no parquinho.
A gente toma lanche. É muito boa a comida que a tia faz. Gosto muito
da minha escola. Sou feliz lá”.
O depoimento escrito pelo aluno Nycollas Henrique é um dos muitos
textos do projeto Diário de Carolina, organizado pelas professoras
Silvete Lucas, Gisele Queiróz, Roseli Alves Luzi Cortes.
“A ideia foi aproveitar o estilo do livro Quarto de Despejo da Carolina
Maria para incentivar os pais e os alunos à produção de textos, por
meio da escrita de diários. Com essa proposta recebemos relatos lindíssimos sobre o cotidiano e identidade dos nossos alunos, como o da
mãe da Jéssica do Berçário II, conta a coordenadora Gisleide.
“Olá, eu sou a mãe da Jéssica. Vou falar um pouco dela. Nasceu em
11/04/2011 esse dia foi especial para mim. Vou falar do que ela gosta.
A comida que ela gosta é sopa de macarrão. A Jéssica é uma menina
especial para mim. Ela gosta de brincar. Ela trouxe alegria para a família. Ela adora sair para o mercado. Das muitas coisas a fruta preferida é a uva. Adora assistir TV. É só isso professora. Isso é um pouco
sobre ela. Tchau!”
A coordenadora completa que a proposta também aproximou mais os
pais das atividades escolares das crianças. “Como os alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais ainda estão em processo de apropriação
da leitura e da escrita, o registro das famílias é muito importante, assim, conseguimos estimular a produção literária, bem como conhecer
mais sobre os nossos alunos”.
A professora Daniela Araujo da Silva do 1º ano explica também que
os relatos e rodas de conversa sobre o projeto resultaram em diversas
atividades que envolvem a alfabetização e o letramento.
“Minha turma é muito comunicativa e curiosa por novidades e trabalhar Carolina com eles foi maravilhoso. Realizamos muitas rodas de
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história e conversa, criamos listas de palavras relacionadas à biografia
da patronesse, e, também, elaboramos um gibi sobre a história de Carolina com ilustrações do artista plástico Ivan Cruz”, conta sorridente.

A História de Aninha
Era uma vez uma boneca chamada Aninha. Trazida da Bahia por
uma das professoras, em pouco tempo se transformou na personagem mais querida do projeto Mascote da EPG Carolina Maria.
A proposta, que teve início com as turmas da Educação Infantil, visa
incentivar a criação de vínculos, o respeito à diversidade, o cuidado,
responsabilidade e compromisso com os bens coletivos.
“O projeto funciona assim: cada sala escolhe uma boneca ou bicho de
pelúcia como mascote, e as crianças o levam para casa por dois dias”,
afirma Gisleide. Em contrapartida, os pais se responsabilizam em encaminhar um registro da estada da mascote na residência, relatando
a reação da criança com a presença da visitante.
Gisleide explica que a boneca Aninha foi muito importante para o
projeto, principalmente pelo fato de sua representação física, como
negra, dialogar com o projeto Carolina.
Mas, num certo dia, a boneca que havia seguido para a casa de uma
aluna acabou não retornando na data combinada, o que motivou a
professora questionar a família quanto à ausência da mascote; E assim a verdade apareceu: Aninha havia sido atacada pelo cachorro da
família.
“Imagino que a mãe tenha ficado muito preocupada, pensando que a
filha pudesse levar uma bronca, mas a professora foi muito sensível com
o objetivo do projeto. Pediu-a de volta e convidou toda a turma para reconstruírem a boneca. Os alunos amaram a brincadeira!”, explica.
Gisleide conta que a partir desta experiência, o Projeto Mascote ganhou
a adesão de todas as turmas, inclusive as do Ensino Fundamental.

“A história da Aninha promoveu uma integração muito bonita entre
os professores da escola e isso foi muito importante para a criação
de novas atividades e propostas relacionadas a valores humanos e
cidadania”, explica.

Yo soy Joaquim
“Mi nombre es Joaquin. Vim de La Paz e ahora tengo novos amigos”
afirmou o aluno recém chegado à EPG Carolina Maria de Jesus.
A professora Silvete conta que, embora Joaquim tenha chegado apenas há dois dias, ele está bem adaptado ao novo espaço escolar.
“O Joaquim é uma criança muito comunicativa e carinhosa. E está
hospedado com sua mãe na casa de uma tia que mora no entorno.
Como a sua família, muitos bolivianos têm migrado para o nosso país
em busca de oportunidades”.
Menino sensível e amoroso, Joaquim causou ‘frisson’ na equipe do
Boletim Acontece na Rede quando pediu para fazer uma foto com a
repórter da equipe.
“Me gusta mucho La Paz, mas también me gustael Brasil. afirma carinhoso.
Curioso com os adereços femininos da professora e da repórter, Joaquim observa encantado: “Oh, donde estan suspendientes, no los tiene? Que triste. Ah, mas usted pinta sus labios, oh que belo!”
  

Quem foi Carolina Maria de Jesus?
Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento/MG. Filha de uma
família extremamente pobre com mais sete irmãos teve que trabalhar
desde cedo para ajudar no sustento da casa.
Na década de 30, mudou-se para São Paulo e foi morar na favela do Canindé. Ganhava seu sustento e de seus três filhos ca-
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tando papel, quando, no meio do lixo, encontrou uma caderneta, onde passou a registrar seu cotidiano em forma de diário.
Descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, repórter da Folha da Noite, Carolina teve suas anotações publicadas em 1960 no livro Quarto
de Despejo, que foi traduzido para 29 idiomas.
Publicou ainda os livros: Pedaços da Fome, Provérbios e Diário de
Bitita. Faleceu em 13 de fevereiro de 1977.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Caudilho, nº 78, Cidade Tupinambá.
Inauguração: 16/01/2004
Professores: 58
Funcionários administrativos: 2

Agente Escolar: 1
Equipe de limpeza: 7
Cozinheiras: 6
Agente de portaria: 4
Alunos: 875
Atendimento: Estágios I e II e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretor: Oséias Fernandes Martins
Vice-Diretora: Tatiane Sonia De Souza
Coordenadora pedagógica: Gisleide Pereira dos Santos RosangelaGarcia de Souza
Boletim nº 253 - 30 de julho de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano
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Casimiro de Abreu
“Sejam bem-vindos. Nossa escola é pequena, mas é grande em carinho e acolhimento àqueles que nos visitam”. À frente dessa simpática recepção, a diretora Bejaminita Ferreira de Barros da Silva revela
imensa satisfação em mostrar o trabalho realizado pela escola, que
aproveitou muito bem o gancho dos Jogos Olímpicos para desenvolver um projeto no qual educação e esportes andam de mãos dadas.
Para gestores e professores da unidade escolar, a universalização do
esporte, a exemplo das Olimpíadas 2016, dá a oportunidade aos alunos de vivenciarem experiências esportivas, recreativas e de lazer, e
contribuem para a formação integral das crianças.

Brincar de aprender e aprender brincando
Oficinas de confecção de brinquedos como balangandã, dedoches e

fantoches. Em ritmo de comemoração do Dia das Crianças, cada uma
das turmas da EPG Casimiro de Abreu se dedica ao delicioso ofício
de criar trabalhos artísticos.
Papel crepom, barbante, durex e voilà: temos um balangandã, um
brinquedo caseiro rápido e fácil de fazer. Para a professora do Estágio
I, Derci de Souza Batista, criatividade e imaginação são temperos essenciais na Educação Infantil.
A educadora observa que brincar e construir seus próprios brinquedos potencializa o desenvolvimento das crianças: “Além deles gostarem muito de brincar, a brincadeira desenvolve aspectos fundamentais como a coordenação motora, a socialização, o entendimento de
regras”.
A diretora Bejaminita ressalta que a escola é um espaço lúdico: “Ao
mesmo tempo em que oferece conhecimento, ela também promove
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oportunidade para que os alunos possam interagir com os saberes de
diferentes eixos do QSN, tudo isso por meio das brincadeiras”.
Na turma da professora Cibele Claudia Almeida Pimenta Reis, os alunos do 1º ano pintam dedoches, que depois de prontos vão ganhar
movimentos com a ajuda dos pequenos dedinhos dos alunos e simular o voo das borboletas. Cartolina, papel color set e cola também vão
dar vida a um genial fantoche de cachorro.
Sobre a importância de colocar os alunos para confeccionarem seus
próprios brinquedos, Cibele enfatiza que a atividade é realizada com
muita alegria por todos: “o foco da alfabetização são as atividades de
leitura e produção escrita; e momentos lúdicos como as oficinas de
construção de brinquedos potencializam o ciclo de aprendizagem”.

Professores apaixonados, crianças afetuosas
Vivas, alegres e afetuosas, as crianças têm sempre o melhor presente
para nos oferecer e sabem como ninguém cultivar amizades intensas.
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Cheias de histórias para contar, as alunas do Estágio II, Mirelly, Maria Eduarda, Analu e Isabelly se dedicam, segundo Maria Eduarda, à
“recortagem” de figuras: “Vamos colar no caderno de desenhos para
ele ficar mais bonito”, explica Analu.
Quando menos se espera, as crianças já protagonizaram a cena daquilo que, supostamente era uma entrevista, tomam conta da câmera
e te envolvem com abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. De onde
vem tanta energia? De onde vem tanto amor?
Apaixonada pela educação, a diretora Bejaminita responde: “Aprendemos e reaprendemos a trabalhar no dia a dia. Quem faz a educação? Quem realmente põe a mão na massa? O trabalho realizado em
sala de aula pelos professores é de extrema importância e por isso
precisamos de professores apaixonados, que sintam prazer e felicidade em ensinar. A educação não é estática; cada dia é um dia diferente,
na escola, tudo acontece como se fosse pela primeira vez”.

O fantástico mundo das ideias que se renovam
“Música, atividades de corpo e movimento fora da sala, jogos, estamos sempre envolvidos em alguma coisa diferente”, explica a professora Silmara de Moraes Tudisco, do 1º ano.
Cursista do PNAIC [Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa] de matemática, Silmara mostra uma caixa de jogos matemáticos e
conta que o curso contribui para potencializar ainda mais a alfabetização dos alunos.
Os alunos se agrupam; Ana Beatriz e Nicolas formam uma dupla e
Gustavo e Gabriel, outra. A professora Silmara mostra como funciona
o “jogo do tapetinho”. À medida que jogam dados, os alunos vão agrupando palitos de sorvete até que formem montinhos de dez palitos. A
brincadeira envolve atenção e vale ajudar o coleguinha na contagem:
“O importante é que eles entendam o conceito da atividade e que saibam manusear os palitos para formar as unidades e as dezenas”.
Viviane Aparecida de Moraes, mãe do Gabriel, e Marisete Torres Arribamar, avó da Ana Beatriz, aprovam as estratégias da escola para
que as crianças aprendam a ler e escrever: “Eu gostei muito dessa escola, o Gabriel já sabe fazer as continhas, e sempre leva um livro para
ler em casa. Antes de vir para cá, ele estudava numa escola particular
e ele detestava. Aqui, as crianças encontram aconchego e atenção dos
professores”, conta animada Viviane.
“As professoras incentivam muito as crianças. A Ana vai soletrando,
soletrando até que consegue ler as palavras, acho importante participar do que acontece aqui na escola, estar junto com as crianças enquanto elas estão aprendendo”, declara a avó de Ana Beatriz.

Se a vida te der limões, faça uma limonada
Ela confessa que não sabia nada de tecnologia, não fazia ideia de como
usar recursos simples do computador, como por exemplo, anexar as
atividades. Quando começou a cursar um dos eixos oferecidos pelo
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Centro Municipal de Educação a Distância Maria Aparecida Contin
[CEMEAD], a vida da professora Maria Lucia Laface mudou e ficou
ainda melhor.
Ativa, alegre, atenciosa e cheia de vida, a cursista fala de suas constantes aventuras, tentando postar as atividades:
“Como não conseguia postar, peguei meu notebook e fui até o CEMEAD para as tutoras me ajudarem. A gente tinha que ouvir uma música e falar dos nossos sentimentos, impressões. Então, a coordenadora
Silvia [Silvia Piedade de Moraes, coordenadora do eixo Identidade e
Autonomia] cantou a música Fogo e Paixão, do Wando. Todos pararam
para ouvir, fiquei sem jeito de interromper e quando acabou, disse a ela
que não gostava daquela música, sou da época dos Beatles. Foi então
que ela colocou Yesterday para eu poder fazer a minha atividade”.
Na EPG Casimiro de Abreu, há tantas outras histórias de superação, que
nos mostram que amizade e respeito também caminham lado a lado.
“Dizem que família é tudo e se hoje eu posso ir para outra escola, quero que vocês saibam que é graças à ajuda de todos, que me acolheram
e me tornaram parte dessa família chamada Casimiro de Abreu”. A
despedida da cozinheira Maísa Gomes da Silva vem acompanhada de
lágrimas. No dia seguinte, Maísa começa na cozinha de outra EPG,
mais perto de sua casa.
“Todos nós nos lembramos do dia em que a Maísa chegou aqui, há
pouco mais de 2 anos, passou tão rápido. E como não temos um jeito
de mudar a nossa escola para pertinho dela, a Maísa leva um pedacinho de cada um de nós e deixa um pouco dela por aqui também”, diz
a diretora Bejaminita.
A despedida de Maísa, com direito a bolo e salgados, realça uma característica bastante peculiar da EPG Casimiro de Abreu, revelada no
acolhimento carinhoso às pessoas e que faz com que todos nós, de
certa maneira, façamos parte da história da escola.

Quem foi Casimiro de Abreu?
Poeta da segunda geração do romantismo, Casimiro José Marques de Abreu
nasceu em Barra de São João, Rio de Janeiro, no dia 4 de janeiro de 1839.
Autor de um dos poemas mais populares da literatura brasileira, “Meus
Oito Anos”, iniciou sua vida literária aos 16 anos, período em que escreve
a maior parte dos poemas de seu único livro “Primaveras”.
Levando uma vida boêmia, contrai tuberculose, não resiste a doença
e morre com apenas 23 anos de idade, no dia 18 de outubro de 1860,
em Nova Friburgo, Rio de Janeiro.

Ficha Técnica
Endereço: R. Itaguai, 85 - Jardim Moreira
Data de inauguração: 4 de outubro de 1982
Professores: 14
Assistente de Gestão: 1
Agente de Apoio à Inclusão: 2
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 2
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 253
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II] e Ensino Fundamental [1º ano]
Diretora: Bejaminita Ferreira de Barros da Silva
Vice-diretora: Waldenice Benedita Aparecida Contri de Jesus
Coordenadora: Marilu Stievano Ponce

Boletim nº 369 – 19 de outubro de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Yve de Oliveira
Ilustração: Anna Solano
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Cassiano Ricardo
Escola valoriza a arte e o brincar no
desenvolvimento integral dos alunos
“Todas as grandes personagens começaram por
serem crianças, mas poucas se recordam disso”.
Antoine de Saint-Exupéry

Um espaço tranquilo e organizado com um trânsito alegre de crianças
encantadas pela experiência da vida. Assim é a EPG Cassiano Ricardo,
que traz em seu Projeto Político-Pedagógico a arte e o brincar como elementos fundamentais para o desenvolvimento integral de seus alunos.
A produção de releituras das obras de grandes pintores espalhadas
pelas paredes, a afetividade que se expressa natural entre crianças

e funcionários e as seguidas reuniões formativas também são características intrínsecas do cotidiano da escola, aspectos positivos na
construção de um projeto educativo que se quer transformador.
A coordenadora pedagógica Delça Maria Dos Santos explica que a
proposta curricular da Rede Municipal, o Quadro de Saberes Necessários – QSN, vem sendo um importante aliado na elaboração de
atividades e projetos da escola, que atua apenas com turmas de Educação Infantil.
“O QSN foi um ganho para todos nós. Antes de sua publicação, eu
sentia falta de uma referência pedagógica que fundamentasse e norteasse a nossa prática. Principalmente na Educação Infantil, sinto que
ele é importantíssimo nas nossas formações e horas-atividade para a
construção dos nossos projetos. É fantástico!”.
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Chapeuzinho leva livros
“Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Leva Livros. Um
dia, a mãe dela pediu: – Chapeuzinho, a sua avó está doente. Porque
você não leva esses livros para ela se distrair? Daí, um lobo, que é
irmão do lobo mau, apareceu querendo os livros porque ele também
gostava muito de ler.”
A adaptação do clássico infantil Chapeuzinho Vermelho, narrado
pelo pequeno Cauã de 4 anos, integra o projeto Biblioteca Itinerante,
que durante o último ano, movimentou cerca de 5.000 livros infantojuvenis nas Cirandas do Livro da escola.
A professora Letícia Porteiro explica que a ideia da adaptação foi uma
decisão coletiva em uma hora-atividade. “O nosso objetivo era incentivar as crianças a ler e a cuidar bem dos livros que acessavam no dia
a dia, então, para isso elaboramos uma apresentação teatral, e a Chapeuzinho vermelho foi a que a gente mais gostou”, afirma.
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Delça completa, dizendo que a literatura é um tema importante dentro do projeto pedagógico. “Desde 2011, a escola vem intensificando
os projetos que envolvem o letramento. Principalmente, a Ciranda do
livro, na qual semanalmente as crianças podem escolher um livro
para ler em casa com a família. Ainda, dispomos de diversos bolsões
literários que estão espalhados nas salas de aula e que visam tornar o
interesse pela leitura cada vez mais acessível a todos”.
Um dos livros preferidos da turma da professora Letícia é A Mentira da Barata do escritor May Shuravel. O livro faz parte da coleção
Ciranda dos Bichos. “Inspirada na cantiga tradicional homônima, a
história foi escrita em versos e tem um ritmo gostoso, que as crianças
adoram”, completa a professora.
A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, também caiu no gosto das
crianças, principalmente dos alunos da professora Teresinha Sandra
Guarnieri, que vem pautando em suas aulas poemas e canções do
poetinha como As Borboletas e O Pato.

“A Arca de Noé é uma obra maravilhosa e as crianças adoram! Já realizamos um trabalho de pesquisa biográfica do autor, da sua obra, lemos e
ouvimos os poemas e estudamos as parcerias de Vinícius com Toquinho
e Tom Jobim; até cantamos Garota de Ipanema. Foi muito divertido!.”

Pequenos e grandes artistas!
“Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou
seis retas é fácil fazer um castelo. Giro um simples compasso e num
círculo eu faço o mundo”. - Toquinho
As imagens do nosso mundo retratadas por Cândido Portinari, Pablo
Picasso, Alfredo Volpi e Tarsila do Amaral também habitam o cotidiano e o imaginário dos alunos da EPG Cassiano Ricardo.
“A gente chamou esse projeto de Artistas Mirins, e acontece desde 2011
com o objetivo de fomentar conhecimentos em relação à arte a cultura,
aliados ao desenvolvimento motor das crianças”, explica Delça.
Nas atividades, as crianças experimentam de maneira divertida diversas
técnicas de desenho e pintura, conhecem a biografia dos artistas, sua trajetória e produzem releituras de seus quadros com maior notoriedade.
“No ano passado, por exemplo, fizemos um trabalho muito bacana
com as obras de Cândido Portinari. Como um dos seus quadros mais
famosos chama-se Meninos Soltando papagaios decidimos que seria
interessante aliar a atividade de reprodução da tela com a vivência
lúdica de produzir e brincar com pipas verdadeiras. Foi emocionante
notar o quanto de aprendizado pode ser gerado aliando a arte e a
ludicidade”, destaca.

O misterioso sorriso de Eloá
Mais alegre um dia de sol. Mais veloz que uma borboleta. Mais misteriosa que o sorriso de Monalisa. Assim é a presença transbordante
e encantadora da pequena Eloá.
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A menina de 3 anos é motivo de muita felicidade para a família e
professores da EPG Cassiano Ricardo, que percebem a cada dia, a
superação da sua deficiência mental e física, resquícios da paralisia
cerebral, diagnosticada em seu nascimento.
O pai de Eloá, Eduardo Barbosa de Lima, conta que a paralisia trouxe
desafios à família, mas não impediu o seu desenvolvimento, tampouco de estudar em uma sala regular.
“Eu acho muito bom que ela possa vir à escola e estudar junto com
as outras crianças, principalmente por aqui ela também recebe um
atendimento especializado que pode ajudá-la a aprender ainda mais”.
A coordenadora Delça esclarece que a aluna vem apresentando um
desenvolvimento significativo para a sua idade e recente ingresso na
vida escolar.
“Estamos muito felizes com o desenvolvimento da Eloá. Ela tem interagido muito bem com as outras crianças, já está desfraldando e
é sempre muito alegre. O fato de ela ter entrado na escola há pouco
tempo não a prejudicou em nada o seu aprendizado e esperamos que
ela continue assim, feliz e determinada a cada dia”, afirma.
Eduardo conta ainda, que desconhecia os impactos da deficiência da
filha em relação ao aprendizado de cada fase do seu desenvolvimento, tendo notado com mais distinção, após o nascimento do seu segundo filho, Mateus.
“Eu sabia que uma criança com deficiência tem mais dificuldade, demora mais tempo para andar e se comunicar. Mas, foi só quando o
Mateus nasceu que eu entendi melhor as dificuldades que ela estava
enfrentando. Quando nasceu, eu já a amava, mas confesso que ela
não sai em nenhum momento da minha cabeça. Parece até que a cada
dia o amor fica maior!”.

Você já sorriu hoje?
Logo na entrada da secretaria um aviso: Você já sorriu hoje? A provocação gentil da equipe gestora reflete os valores que a escola procura
incentivar em seu cotidiano.
A gestora Marcia, recém-chegada à instituição, conta que o que mais
chama a sua atenção é o espírito de coletividade que envolve todos os
profissionais.
“Aqui as pessoas são muito amigas e parceiras. Desde que cheguei
aqui toda a equipe me recebeu com muito carinho e isso é muito importante para o desenvolvimento de uma proposta educacional”, esclarece.  
Enquanto conversávamos, fomos surpreendidas com a presença encantadora dos meninos Anthony e Cauã, que junto com seus colegas
de turma seguiam para o refeitório ansiosos para degustar o tão esperado lanche da tarde.
“Ó tia, deixa eu falar!! Eu gosto muito dessa escola e de brincar de
Hulk!, declara Anthony, fazendo a pose da personagem.
Enquanto o colega Cauã se divertia com a câmera fotográfica da ilustradora do Acontece na Rede, Anna Solano, pediu ao fotógrafo da
equipe Maurício Burim: “Ei Maurício, faz uma pose pro Cauã!”.
Márcia conta o quanto gosta dessa espontaneidade e alegria das
crianças. “Você está ouvindo esse burburinho maravilhoso? É a música das crianças sendo crianças”, observa. “Olha, eu sempre trabalhei
com a Educação Infantil, inclusive na minha antiga escola e poderia
continuar lá, mas eu tenho comigo o pensamento que quem tem raiz
é árvore. Por isso, acredito que é bom sairmos da zona de conforto e
aprendermos coisas novas. Sinceramente, eu estou muito feliz com a
escolha que fiz”.
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Quem foi Cassiano Ricardo?

Ficha Técnica

Cassiano Ricardo [26 de julho de 1895 e faleceu em 14 de janeiro de 1974]
foi um jornalista, poeta, bacharel em direito, historiador e ensaísta brasileiro, além de ter sido membro da Academia Brasileira de Letras.

Endereço: Rua Reriutaba nº 95, Parque Uirapuru
Inauguração: 9/10/1982
Professores: 15
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 2
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 2
Alunos: 452
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II]
Diretora: Márcia Maria Cardozo Vice-diretora: Miriam da Costa
Coordenadora: Delça Maria dos Santos

Representante do modernismo brasileiro, seu primeiro livro Dentro
da Noite foi publicado quando ainda tinha 16 anos.
Como jornalista atuou em jornais como o Correio Paulistano, Jornal A
Manhã, além de ter sido o fundador das revistas Novíssima (revista
modernista – 1924), Planalto (1930) e Invenção (1962).
Cassiano participou ainda dos grupos modernistas “Verde Amarelo”
e “Anta”, juntamente com Plí
nio Salgado, Menotti del Picchia, Raul Bopp, Cândido Mota Filho e
outros. Foi presidente do Clube da Poesia em São Paulo, tendo sido
reeleito várias vezes.
Dentre a sua produção poética destacam-se: Dentro da noite (1915), A
flauta de Pã (1917), Borrões de ver
de e amarelo (1927), Martim Cererê (1928), considerada sua melhor
obra, estando ao lado de Macunaíma (Mario de Andrade) e Cobra
Norato (Raul Bopp).

Boletim nº 343 - 18 de abril de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Castro Alves
Educação para a Sustentabilidade
e Inclusão social
“Água que nasce na fonte serena do mundo. Água que faz inocente
riacho e deságua na corrente do Ribeirão. Águas escuras dos rios que
levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a
sede da população”.
Segundo informações da Organização das Nações Unidas – ONU, o
Brasil detém mais de um décimo das reservas de água potável do
mundo.
Embora o país se encontre, neste contexto, em uma situação privilegiada, mais de 80% destes recursos estão distantes das grandes capitais, concentrados em estados pouco povoados como a Amazônia e a
bacia do Rio Tocantins.

Pensando em conscientizar a nova geração em relação ao uso correto
dos recursos hídricos, bem como de incentivar ações de sustentabilidade dos recursos hídricos locais, a EPG Castro Alves elaborou como
proposta do seu Plano de Ação, o Projeto Água.

Terra: Planeta Água
“O Projeto Água é o nosso carro chefe para este ano”, conta o coordenador pedagógico Vitor Henrique Costa.
A proposta que envolve todas as turmas da escola, vem, por meio
de aulas temáticas, incentivando as crianças a criarem hábitos mais
conscientes sobre o consumo de água no dia a dia.
“Trocamos todas as torneiras da escola e colocamos aquelas com tempo-
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rizador, assim fica mais fácil a economia imediata e estamos ainda nas
reuniões levando o tema para a reflexão dos pais”, conta o diretor Robson.
Ainda nesta perspectiva, o Projeto Água incluiu a realização de uma
campanha contra a dengue, já que é por meio da água que ocorre a
contaminação e proliferação da doença.
“Um dos alunos chegou para mim e falou: “Diretor, do lado da minha casa tem uma igreja onde tem na laje uma poça de água enorme,
pode ser que tenha dengue por lá”. Então, chamamos funcionários da
Zoonozes que nos confirmaram que o local estava realmente repleto
de vibriões”.
Vitor explica também que toda a proposta do projeto foi discutida
e decidida em hora-atividade. “Todos estão muito envolvidos com o
projeto. Acreditamos que conscientizando as crianças para o uso adequado de água tanto na escola, como na vida, faremos de cada criança
um agente multiplicador desse conhecimento”.

Esporte e Inclusão Social
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Medalhas e troféus espalhados por todo o espaço da escola. Clima de
bem estar no ar. É fácil perceber que a prática esportiva faz muito bem
à qualidade de vida dos alunos e funcionários da EPG Castro Alves.
Para o diretor Robson, que também é professor de educação física,
oesporte é um caminho que pode transformar a vida de muitas crianças e adolescentes, inclusive profissionalmente.
O diretor explica que anualmente os alunos são inscritos em diversas competições da cidade, como os JEM - Jogos Escolares Municipais
edos eventos da Liga Guarulhense do Desporto.
“Nosso objetivo é fazer com que nossas crianças tenham uma possibilidade de futuro, com oportunidades que venham por meio da
educação, da arte e do esporte, impedindo que as caiam em mãos
erradas”, explica o diretor.

Como também atua como professor de Educação Física em uma escola no entorno, Robson tem o privilégio de acompanhar mais de perto
o crescimento dos alunos.
“Tenho orgulho de poder dizer que muitos de nossos ex-alunos, hoje,
estão jogando futebol profissionalmente. Me sinto muito feliz por saber que muitos deles que eu acompanhei desde pequenos, hoje estão
bem encaminhados e felizes”.

Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão
Cores vivas, traços simples e texturas gráficas em temas do cotidiano.
Essas características contidas nas obras do pernambucano Romero
Brito, também fazem parte das aulas de arte dos alunos do Estágio II
da EPG Castro Alves.
A Profª Gisele Bertoni Joaquim conta que a escolha pelo artista plásticovai além da reprodução de desenhos em sala de aula, sou seja, visa
principalmente incentivar uma leitura de mundo ampliada a partir
do fazer artístico.
“Como nesta fase as crianças ainda não são alfabetizadas, os professores, além da elaboração de releitura das obrasrealizam pesquisas
junto com os alunos, buscando o aprofundamento da biografia do artista, suas experiências e características do processo criativo”.
Gisele afirma ainda que a proposta da releitura é uma maneira de
propiciar a expressão livre e a criatividade das crianças.
“Uma boa releitura será sempre coerente com a compreensão construída na leitura da obra. Reler uma obra é totalmente diferente de
procurar apenas reproduzi-la, pois é preciso interpretar bem aquilo
que se vê e trabalhar a criatividade”, afirma Gisele.
Para o diretor Robson as aulas de arte são exemplos de como é possível diversificar, em sala de aula, o repertório das demais disciplinas.
“Tudo pode ser um tema gerador, basta darmos atenção no nosso es-
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paço, no nosso cotidiano. Tem uma pergunta que no meu ponto de
vista não pode faltar para a construção de um projeto: Para que serve?
Se fizer sentido para quem ensina o conteúdo também terá garantia
de significado para as crianças”.
Vitor, que atua como coordenador há 4 anos no Castro Alves, explica que
é uma grande alegria ver a participação de todos nos projetos da escola e
que está a cada dia mais apaixonado pelos alunos e comunidade.
“Tem alguma coisa, um sentido a mais aqui que não me faz querer
sair. Eu adoro a comunidade. Não sei explicar o porquê, mas as crianças são diferentes de todos os outros locais que eu trabalhei. Acho que
o jeitinho deles me cativou”.
Robson, que desde 2003 está à frente na gestão da EPG, acredita que
os desafios iniciais foram superados, principalmente quanto à aproximação e participação da comunidade.
“Eu acredito na importância da continuidade, por isso escolhi permanecer aqui por todo esse tempo. Hoje me sinto muito realizado em ver
que tanto as crianças como as famílias e funcionários estão contentes
aqui. A escola já faz parte de mim. Éuma extensão da minha casa. A
minha maior alegria é ver o projeto de educação que sonhamos juntos
funcionando bem, como está hoje”.

Super Amigos clicam juntos
Kauan Richard Paixão Santos e Israel Veloso têm 7 anos e muitas coisas em comum, além de estudar no 2º ano da professora Jaqueline
Cristina Silva.

- “O Mauricio é um grande amigo da Prô, contou Jaqueline a todos
da turma.
- “Quem quer tirar uma foto?, propôs o fotógrafo Maurício Burim.
Kauan, mesmo um pouco titubeante aceitou o desafio, mas precisou
da super ajuda do amigo Israel, por conta do equipamento fotográfico; o amigo foi super colaborativo e a parceria rendeu dois retratos.
Quando questionados sobre a experiência de retratar com a câmera
profissional, responderam tímidos, mas, sorridentes.
- “Ah, essa câmera é igual a outras, não tem diferença nenhuma...”
rsrs. Realmente super, os amigos.

Quem foi Castro Alves?
Antônio Frederico de Castro Alves foi um importante poeta brasileiro, nascido em Curralinho [Bahia], em 14 de março de 1847.
Pelo seu estilo contestador ficou conhecido ainda como o “Poeta dos
Escravos”, quando aos 21 anos, apresentou o seu poema “Navio Negreiro” pela primeira vez.
Além de poesia de caráter social, Castro Alves também escreveu versos lírico-amorosos. Faleceu aos 24 anos.
Principais obras: Espumas Flutuantes, A Cachoeira de Paulo Afonso,
Os Escravos, Hinos do Equador, Navio Negreiroe Tragédia no Lar.

Aparentemente tímidos, os super amigos amam jogar videogame, fazer desenhos e conversar muito depois de fazer a lição, conta Jaqueline toda orgulhosa.
As crianças estavam trabalhando um texto sobre a importância da
alimentação saudável quando a equipe do acontece na Rede chegou.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua Isabel Camarero Lousano, nº 141, Jardim Ponte Alta
Inauguração:14 de abril de 2003
Professores: 45
Funcionários administrativos: 5
Agente Escolar: 2
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 6
Agente de portaria: 4
Alunos: 1152

Atendimento: Educação Infantil [Estágio II] Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretor: Robson Rodrigues
Vice-Diretora: Ana Paula Benevides Franco
Coordenador pedagógico: Vitor Henrique da Costa

Boletim nº 241 - 7 de maio de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Celso Furtado
Projeto da EPG Celso Furtado foca a
alfabetização plena
Conhecer as 138 Escolas da Prefeitura de Guarulhos é a missão da
equipe de reportagem do Boletim Acontece na Rede, que escolheu este
espaço do “Essa é a Minha Escola” para registrar e revelar as singularidades dos profissionais, alunos, comunidade e projeto educativo
das unidades escolares que compõe a Rede Municipal de Educação de
Guarulhos.
A segunda Escola da Prefeitura visitada pela nossa equipe foi a EPG
Celso Furtado, localizada no Bairro Vila Carmela I. Inaugurada em
25 de outubro de 2000, a escola de Educação Fundamental e EJA, tem
como missão transformar seus ambientes educativos em oportunidades de aquisição de conhecimento e transformação social.
E transformação é a palavra mais indicada para destacar o impacto

dos 13 anos de existência da escola para o desenvolvimento cultural,
econômico e social da comunidade do entorno de uma das primeiras
escolas de ensino fundamental de Guarulhos, que hoje, atende 1780
alunos, em 4 períodos: manhã [7h-11h], intermediário [11h-15h], tarde
[15-19h] e noite [19h-23h].
A diretora Rita de Cássia Xavier, que está na escola desde o início,
relembra os primeiros instantes quando assumiu unidade: “Estávamos em meio a um prédio repleto de espaços vazios e sonhávamos
vê-lo como um espaço educativo”. Rita atribui ainda, o diferencial
da prática educativa humanista com qualidade social à permanência
da equipe escolar que data lá de trás, do começo de tudo: “A maioria dos professores que escolheram realizar suas atividades aqui no
Celso Furtado há 13 anos, ‘adotaram’ a escola, o que proporcionou à
equipe e aos alunos um crescimento e desenvolvimento muito grande
na construção da nossa identidade e da nossa pratica pedagógica”.
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Identidade
“Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um
paraíso de bichos, plantas e crianças”. Este poema de Jose Paulo Paes,
bem poderia ter sido inspirado nos ideais e concepções da equipe escolar da EPG Celso Furtado, que definiu como um compromisso educativo primordial a alfabetização plena de todos os seus alunos tanto
do ensino fundamental, como da educação de jovens e adultos - EJA.
Segundo a diretora Rita de Cássia, “A equipe escolar acredita que
com organização e planejamento pode traçar um projeto pedagógico
tão consistente quanto de qualquer escola, inclusive da rede privada,
podendo oferecer, às crianças da comunidade condições igualitárias
de aprendizagem”.
A aluna Sophia de Souza Maximiniano, de 7 anos, aluna do 2 ano diz
que “adora a escola e o que mais gosta é de aprender a ler”. Sophia
ainda revela, que curte participar das aulas de educação física e que
quando crescer deseja ser professora.
O sucesso do Projeto da EPG Celso Furtado vem refletido na fala de
Sophia, mas, também, na última avaliação do IDEB.
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A escola que havia sido avaliada em 2009, com a nota 5, chegou a 5.7
em 2011, demonstrando que os esforços para legitimação da educação
proposta estão sendo mantidos, e, melhor ainda, rendendo frutos.

Projeto pedagógico
Na continuidade do projeto educacional da escola para 2013, a coordenadora pedagógica Dione Cynthia Ribeiro destaca o projeto “Gentileza gera Gentileza”, que integra o plano de ação, alicerçado numa
proposta de inclusão de conteúdos e ações baseadas nos valores humanos elevados, como respeito, amor, paz e gentileza.
Para Dione, que atua desde 2001 como professora da EJA, e há um
ano, como coordenadora pedagógica da escola, ”hoje no mundo há

uma grande intolerância entre as pessoas. Assim sendo, proporcionar
aos alunos além do conteúdo técnico, a aquisição de novos hábitos e
novos valores favorece o desenvolvimento pleno dos alunos”. Dione afirma que “toda a escola deve ter o olhar de educação, desde os
agentes de portaria, professores, funcionários do administrativo, até
a equipe de limpeza”.
Para a equipe gestora, o agente de portaria João Batista Barbosa traduz a essência do projeto “Gentileza gera Gentileza”. Profissional
atencioso e dedicado ele é um exemplo de como atos generosos e gentis podem gerar vínculos positivos e qualidade de vida no trabalho.
João revela à nossa equipe, a satisfação que sente em trabalhar há 6
anos na Escola. Mesmo sendo morador do bairro Santos Dumont, distante da Vila Carmela, diz que não troca a escola por nenhuma outra.
“Aqui a gente tem espaço de diálogo com a comunidade. Eles entendem o meu trabalho que é garantir a segurança das crianças. Quando
eu cuido da entrada e fecho o portão é nelas que estou pensando. Para
mim, aqui é mais do que um trabalho, é por amor que trabalho aqui”.
A professora do primeiro ano, Vania Rosa Ventura Santos partilha
de opinião semelhante ao do agente de portaria João Batista. “Desde
a minha chegada aqui na escola me senti muito acolhida e amparada tanto pela gestão, quanto pelos alunos e comunidade”. Quanto ao
projeto “Gentileza gera gentileza” Vania acredita que ao inserir atividades pedagógicas relacionadas ao tema, bem como a realização
de contação de histórias, vivências e dinâmicas a escola faz com que
os alunos sintam-se estimulados a adquirirem mais aprendizagens
sobre esses conhecimentos tão importantes para a formação e o desenvolvimento humano. Estes projetos são elabadorados nas reuniões
de hora atividade que segundo Vania, são muito produtivas. “Todos
se dedicam e decidem juntos qual será a atividade mais apropriada a
ser realizada com os alunos da escola e isso se torna muito positivo
para a prática pedagógica”.
A escola Celso Furtado também vem se destacando por meio de projetos esportivos. Os Jogos escolares Municipais e adaptados de Guarulhos evidenciam a educação, a técnica e os valores.
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A coordenadora Dione relembra um fato que ocorreu após as competições do ano passado com a aluna Tauane Paula da Silva, do 5º ano.
Tauane era uma criança que apresentava dificuldades de relacionamento, muito impulsiva, mas que viu na prática de atletismo uma
forma de canalizar sua energia, revelar o seu talento e elevar a sua
auto-estima.

de social. “ Enquanto gestora acredito na humanização como forma
de construção coletiva: meu êxito em qualquer projeto, em qualquer
ação depende do outro”.

Para reconhecer os talentos dos alunos que estiveram no JEM e no
JAG, a escola entregou em uma cerimônia para a comunidade um
certificado de participação com a assinatura da equipe gestora. Dione
relata que Tauane ficou tão feliz que resolveu comprar uma moldura
para expor a sua conquista na parede do seu quarto. Moradora de
uma casa simples, Tauane não contava que o mofo da parede acabaria
por danificar o seu certificado. O fato é que a avó da menina, vendo
a situação e a sua felicidade resolveu, então, reformar a parede do
quarto, pintando e pendurando o seu ‘troféu’ de reconhecimento, que
agora não era só da escola, mas também da família de Tauane. São
pequenas ações de gentileza que transformam a vida e a perspectiva
das crianças, jovens e adultos.

Celso Monteiro Furtado (1920 – 2004) economista Brasileiro, nascido
na cidade de Pombal, foi economista e um dos mais destacados intelectuais do país. Suas ideias sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento divergiram das doutrinas econômicas dominantes em
sua época e estimularam a adoção de políticas intervencionistas sobre o funcionamento da economia. Para ele, “Política cultural que se
limita a facilitar o consumo de bens culturais tende a ser inibitória de
atividades criativas e a impor barreiras à inovação”.

Além do projeto pedagógico, a escola ainda realiza diversos eventos que buscam a integração da comunidade. Eventos já tradicionais
como o “Almoço Dançante” e “A Festa Junina” costumam reunir cerca de 4.000 pessoas anualmente.

Quem foi Celso Furtado?

Em 1946, Celso Furtado ingressou no curso de doutorando em Economia na universidade de Paris-Sorbonne, concluído em 1948 com
uma tese sobre economia brasileira no Período Colonial. Retornou ao
Brasil, trabalhou no Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) e na Fundação Getúlio Vargas. Foi eleito em 7 de Agosto
de 1997 como oitavo ocupante da cadeira 11, da Academia Brasileira
de Letras.

Para Dione a EPG Celso Furtado é especial por conta da característica
da liderança da diretora Rita. “O envolvimento dela com o projeto político-pedagógico, com a comunidade, com os funcionários e o amor
que ela dedica a todos por meio do diálogo sincero é imprescindível
para o resultado final do nosso trabalho”.
Para Rita, o que a motiva estar há 13 anos na EPG Celso Furtado,
atravessando 30 km de ida e volta da sua residência diariamente é o
amor que sente pelo que faz, pela comunidade e por esta bela história
construída coletivamente de forma intensa e humana. Apaixonada,
Rita acredita que a gestão democrática, calcada na humanização é
o melhor caminho para a construção de uma educação de qualidaEssa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede
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Ficha Técnica
EPG Celso Furtado
Endereço:Rua Manoel Reis da Silva, 55 - Vila Carmela I
Professores: 58
Número de funcionários administrativos: 3
Agentes de Portaria: 4
Cozinheiras: 7
Equipe de limpeza: 6
Alunos: 1780 alunos
Atendimento: Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA
Diretora:Rita de Cássia Xavier
Vices: Marcela Israel Alves Araujo e Tarcila Cercico Gomes
Coordenadora Pedagógica: Dione Cynthia Ribeiro.

Boletim nº 181 - 14 de março de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
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Cerqueira César
EPG Cerqueira Cesar revela contadores mirins
Colocar os alunos do Ensino Fundamental para lerem histórias para
as crianças da Educação Infantil. Essa receita bastante simples de interação e valorização do potencial de cada uma delas tem dado resultado na EPG Cerqueira César, localizada no bairro da Ponte Grande,
região Sul de Guarulhos.
O Projeto Contadores Mirins teve início em 2012, e hoje envolve todos
os alunos dos 3º, 4º e 5º anos, que quinzenalmente, às sextas-feiras,
escolhem histórias de livros infantis para serem lidas para todas as
crianças Educação Infantil da EPG Anita Malfati, escola agrupada à
EPG Cerqueira César.
O trabalho com o Projeto Contadores Mirins em 2013 está organizado

trimestralmente: no 1º trimestre, os alunos realizam atividades de contação de histórias; no 2º trimestre, acontecem brincadeiras e jogos envolvendo as leituras realizadas, e, no 3º trimestre, é a vez das atividades com
música tomarem conta desse prazeroso, lúdico e intenso espaço literário.
A diretora, Marly Francisco da Costa, e a coordenadora, Maria de Fátima Cardoso, contam que a escola recebeu livros com títulos variados
de literatura infantil do Programa Meus Livros. A ideia de promover
a leitura de livros pelos já alfabetizados para aqueles que ainda estão
começando nas primeiras letras do alfabeto promove aquilo que Vygostsky já preconizava nas primeiras décadas do século 20: a criação
de um ambiente acolhedor que possibilita momentos de integração,
estimulando a contação de histórias pelos alunos maiores e o hábito
dos pequenos de ouvi-las.
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Foi a partir do Plano de Ação de 2011 que gestores e professores estabeleceram o hábito diário de leitura fruição com alunos do 1º ao 5º ano.
“Num primeiro momento, as crianças apenas ouviam as histórias contadas por seus professores; agora, são elas quem escolhem as histórias
que querem ouvir logo no início da aula”, conta a coordenadora Fátima.

têm prazer em vir até a biblioteca; quando chegam aqui, pedem os
livros pelo nome do autor, eles são muito interessados e isso é muito
gratificante pra gente”. Parceiros no projeto da escola, pais e responsáveis atuam muito além da conservação dos livros, pois se envolvem
com as histórias, tornando-se leitores.

Neste ano, alunos do 3º e 4º ano também participam do projeto como
Contadores Mirins. A professora Thais Chiochetti é bastante atenciosa e rica em detalhes ao incentivar seus alunos do 4º ano na busca
pelas obras. Quando voltam da biblioteca, cada um deles vai até ela
apresentar os livros que escolheram para a leitura.

Nesse exato momento, a aluna Amanda do 4º ano já escolheu o livro
que vai ler: Os problemas da família Gorgonzola, de Eva Funari. Luiz
realiza o procedimento no sistema e Amanda sai sorridente da biblioteca, contando que a dica de leitura veio da professora Thais, que leu
a história para a turma toda numa outra ocasião.

Os segredos moram na biblioteca

Segredo mesmo, só aquele encontrado nos livros. Entre os títulos
mais procurados pelas crianças estão as versões em HQ de Drácula,
de Bram Stoker, e Frankstein, de Mary Shelley, e a adaptação de Maurício de Souza para Romeu e Julieta, de William Shakespeare, menos
trágica que o original inglês.

Um projeto audacioso como Contadores Mirins requer, além de organização e comprometimento dos profissionais da escola, um espaço
em que os livros estejam amplamente disponíveis aos alunos. Nesse contexto, o trabalho realizado pelo monitor de informática, Luiz
Claudio Venâncio, e da monitora, Maria Ângela de Matos Carlos, na
biblioteca da EPG Cerqueira César, é um capítulo que merece devido
destaque e nos leva a crer: se existe algum segredo, ele certamente
está em meio às muitas histórias que podem ser encontradas na biblioteca.
Responsáveis pela catalogação do acervo de quase 2000 livros, a dupla elaborou um esquema eficiente de empréstimo das obras. “Todas
as quintas-feiras, as crianças vêm até a biblioteca e escolhem os livros
que desejam ler. Para realizar o empréstimo da obra, acessamos uma
planilha no computador, criada exclusivamente para esta finalidade.
Toda 2ª feira é dia de devolução e com esse esquema de planilha, fica
muito mais fácil controlar o que entra e o que sai”, explica Luiz, que
também toca violão e participa assiduamente das aulas de teatro com
as turmas.
Ângela é habilidosa com as mãos e ensina as crianças a fazerem artesanato. Ela conta que o controle rigoroso evita que os livros sejam
extraviados: “os alunos cuidam bem dos livros e fica evidente que eles

Contar e encantar na perspectiva do Letramento
Na sala de aula da professora Silmara Silva de Aguiar, o processo
de alfabetização dos alunos na perspectiva do letramento objetiva
a conquista da autonomia necessária à aquisição de conhecimentos
que lhes permitam perceber o desenvolvimento e o funcionamento
do corpo humano. Silmara pediu aos alunos que trouxessem fotos e
objetos de sua infância, iniciativa que dialoga com a Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários no que diz respeito à identificação de características distintas nas tantas fases da vida, respeitando
assim as individualidades.
Outra proposta que contempla o Projeto Contadores Mirins e amplia ainda mais as habilidades de leitura, escrita e interpretação dos alunos por
meio de poesias, parlendas e músicas, é o trabalho realizado pela professora especialista de Língua Inglesa, Sandra Figueiredo Cunha, com as obras
Romeu e Julieta, com os alunos do 2º ano, Sonhos de uma Noite de Verão,
com os do 3º ano, e O Mercador de Veneza, para o 4º e 5º ano.
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E não são apenas os adultos a fonte de inspiração para despertar nas
crianças o interesse pela leitura. É bastante comum na EPG Cerqueira
César que os próprios alunos façam intercâmbios de ideias a partir das
obras que leram, tanto com seus pares, como com seus professores e pais.
A coordenadora Fátima também explica que todas as atividades da
escola estão relacionadas às leituras realizadas. “Quando o livro volta
para a escola na 2ª feira, depois de passar o final de semana todo com
o aluno e sua família, começa um trabalho sistemático em sala de
aula”. Entre as atividades realizadas estão a elaboração de resumos,
desenhos, contação, releitura, reprodução, encenação, etc.
Essas ações que já fazem parte do cotidiano da EPG Cerqueira César
promovem o preparo das crianças para a efetiva participação no Projeto Contadores Mirins, que começa no dia 25 deste mês, com uma
proposta que viabiliza a participação quinzenal dos alunos.
Para dar início ao projeto e reforçar o prazer e a importância pela leitura, os alunos dos 5º anos se deslocam até a EPG Anita Malfati, e juntos com as crianças da Educação Infantil escutam uma história infantil. Em seguida, as crianças serão divididas em grupos e os alunos da
EPG Cerqueira César realizam uma performance com gestos, a partir
da música “Dentro de um Livro”, do CD “Nós vamos fazer Música”.
Na quinzena seguinte, é a vez dos alunos dos 3º anos e, em seguida,
dos alunos dos 4º anos participarem da contação para os pequenos.
Os alunos do 5º ano Ana Beatriz, Leandro, Fernanda e Josué ilustram
o Projeto Contadores Mirins em expressões que dão a dimensão exata
do que a atividade representa para eles: “muito divertido, ‘dá hora’,
emocionante, encantador”. Além do incentivo para o aprendizado da
leitura, as crianças vislumbram para o futuro o alcance de uma profissão na qual possam exercitar essa habilidade recém descoberta e
muito admirada: “eu quero ser professor”, diz Josué.
Eles explicam com detalhes a função que cada uma das equipes teve
na execução do projeto: Ana Beatriz conta que se caracterizou de fada
para participar da contação de uma das histórias; a equipe de Fer-

nanda trouxe para a apresentação um teatro de fantoches, que contou
inclusive com o cenário. Depois de muitas risadas e de se confessarem verdadeiros adeptos do saudável hábito de ler, eles avaliam sua
participação no projeto, ponderando o significado que essa atividade
tem em suas vidas: “a gente vai até lá ler as histórias para as criancinhas, mas até nós aprendemos, ficamos nervosos, gaguejamos, mas
melhoramos a leitura e hoje a gente até lê melhor”, observa Ana.

Alfabetizar e incluir
A professora Thelma Elillo é uma das fiéis admiradoras do Projeto Contadores Mirins. Na EPG Cerqueira César há 13 anos, ela aposta na interação
e na elevação da autoestima dos alunos, promovidos por meio do projeto.
A docente avalia de forma bastante positiva a recém incursão dos 3º e 4º
anos no Projeto Contadores Mirins: “esse ano, aqueles que têm dificuldades
ou que ainda não estão alfabetizados terão a oportunidade de participar,
ampliando a possibilidade de aprendizagem”, diz com muita animação.
Thelma, que realiza um trabalho na perspectiva da Educação Inclusiva, conta com os alunos da sala para auxiliá-la no acolhimento e
nas atividades com um aluno com Síndrome de Down e outro com
Transtorno Global do Desenvolvimento. “Todos os alunos participam
das atividades realizadas aqui na sala, além das aulas de informática
e do Toque de Letra”, comemora a docente.
A professora aponta a afetividade como outro fator importante para
viabilizar uma educação que seja de fato para todos: “Incluir é proporcionar efetivamente os mesmos direitos garantidos pela Constituição. Por outro lado, a convivência que os demais alunos estabelecem com estas crianças é extremamente gratificante, possibilitando
que no futuro o contato com a diversidade não traga preconceitos e
vejam que são apenas diferentes, mas muito especiais”.
Thelma conta ainda que teve bons resultados desde que começou a
fazer parte do Projeto Alfabetizando e Letrando, há três anos. “Como
todas as ações da escola estão centradas no letramento, fica mais fácil
ampliar a ideia em meio ao Projeto Contadores Mirins, pois todas as
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ações auxiliam os alunos a terem maior confiança no momento da
leitura compartilhada e na seleção dos livros a serem trabalhados,
adequando-os ao nível de letramento dos alunos”, explica.
Entre os trabalhos que realizou com os alunos, ela destaca o do pintor Romero Brito. No momento, ela organiza um trabalho com cartografia: “os projetos são importantes porque promovem o encontro do
aluno com algo que ele vai conseguir realizar”.

Programa Toque de Letra
Outro caso de sucesso na EPG Cerqueira César é o Projeto Toque de
Letra. A professora Mariana Aparecida da Silva Dias trabalha na escola
há três anos e, juntamente com a monitora Gilda Rosa Cotinho, contribui para o desenvolvimento da capacidade motora das crianças por
meio de atividades que estimulam a velocidade, agilidade, flexibilidade, impulsão, além de equilíbrio, noção de espaço e trabalho em grupo.
Segundo Mariana, um dos fatores que contribuem para que o Projeto
Toque de Letra colha bons frutos na EPG Cerqueira César é a participação das mães e da comunidade nas aulas: “são sete turmas, com
quase 200 pessoas matriculadas; a comunidade é muito participativa, o
público é mais idoso e eles realmente buscam hábitos mais saudáveis”.
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Com as turmas do Ensino Fundamental, Mariana e Gilda realizam
um torneio de handebol para escolha do Rei e Rainha Toque de Letra.
Como forma de preparo para a etapa Escolar dos Jogos Escolares Municipais, Mariana explica que, além das modalidades habitualmente trabalhadas no projeto [voleibol, handebol, basquete e futebol], a
parceria com o professor especialista de Educação Física da escola
viabilizará jogos de Dama e Xadrez.

advogado de renome, jornalista, político, inspetor do tesouro, senador e presidente interino do Estado de São Paulo. Deixou uma obra
vasta. Reorganizou a justiça: fixou as atribuições dos Secretários de
Estado, organizando as Secretarias do Interior, da Justiça, da Agricultura, do Comércio e Obras Públicas e a Repartição de Águas e Esgotos. Fundou a Escola Superior de Agricultura, a Escola Politécnica e o
Instituto Agronômico de Campinas. Desdobrou vários municípios do
Estado, combateu eficazmente as formas de funcionamento do Serviço Sanitário e prestou inúmeros outros serviços. Faleceu no dia 26 de
julho de 1911. Era casado com Maria do Carmo Salles e deixou seis
filhos, alguns dos quais firmaram, através de matrimônio, alianças
com tradicionais famílias paulistanas. Seus restos mortais se encontram sepultados num mausoléu do cemitério da Consolação.

Ficha Técnica
Endereço: Avenida Domingos Fanganiello, 171 – Ponte Grande
Inauguração: 18/07/1973
Professores: 15
Assistente de Gestão: 1
Agentes de portaria: 4
Monitor de Informática: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 3
Alunos: 370
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Marly Francisco da Costa
Vice-diretora: Marisa Cristiane da Purificação Garcia
Coordenadora: Maria de Fátima Cardoso

Quem é Cerqueira César?
José Alves de Cerqueira César nasceu em Guarulhos, na fazenda Tapera Grande, em 23 de maio de 1835. Era filho de Bento Alves de Siqueira Bueno e de Maria Cândida Sagalernes Cerqueira César. Foi

Boletim nº 187 - 24 de abril de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
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Chico Mendes
Incentiva práticas para preservação do Meio
Ambiente
Uma escola dentro de uma floresta encantada, repleta de árvores, pica-paus, corujas e tucanos. Esse lugar de uma biodiversidade biológica fantástica, presente nos contos de fada e no imaginário de muitas
crianças é a realidade dos alunos da EPG Chico Mendes, no Bairro
dos Pimentas.
“Aprender e ensinar sobre a necessidade da preservação do Meio
Ambiente dentro de um espaço como este é maravilhoso”, afirma a
gestora Fabiana Tavares Veloni Ricarte, “porque estamos refletindo
sobre um tema de grande relevância planetária, compreendendo a
partir da realidade no qual elas estão inseridas”.
Assim, o Plano de Ação da escola “Educação para Biodiversidade”,

traz como principal objetivo construir coletivamente um entendimento amplo de mundo sobre a biodiversidade da região, bem como
entendê-la, como intrinsecamente interligada com todas as dimensões humanas, incentivando, na mesma medida, a formação de alunos críticos e conscientes do real sentido da cidadania.

Educação para a Biodiversidade
Uma das grandes preocupações da contemporaneidade é o descompromisso do ser humano em relação à preservação da natureza. A
crescente urbanização, a prática intensiva da agricultura, bem como
a destruição das florestas e a poluição vem provocando, num curto
espaço de tempo, o desaparecimento de muitas espécies e a redução
drástica da biodiversidade.
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“Podemos compreender como biodiversidade o conjunto das diferentes formas de vida que existem no planeta ou em uma região em particular”, explica Fabiana.
No caso da localização da EPG, o Parque Chico Mendes é uma das
mais importantes áreas verdes da região de Guarulhos, com um ecossistema riquíssimo, mas, em uma região de urbanização em expansão, portanto um ambiente que precisa ser reconhecido e preservado.
A professora Meire Luci Regiane Alves Silva conta que os alunos adoram visitar o parque tanto para as atividades lúdicas e brincadeiras,
quanto para desbravar e reconhecer as diversas espécies de fauna e
flora da região.
“Foi realizada uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente,
onde a escola pôde receber a visita de um estagiário de biologia que
organizou trilhas na mata com as crianças, com o objetivo de plantar
mudas de árvores frutíferas e pau-brasil”.
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O aluno Kauã Torrieri, de 10 anos, mostra empolgado o local onde
aconteceu essa atividade. “O professor foi levando a gente pela trilha
no parque, fomos regando as plantas e conhecendo todas as espécies.
Então, escolhemos um local e marcamos o nome da nossa árvore e a
data que foi plantada. Daí quando ela fez um ano, voltamos lá e cantamos parabéns pra ela. Foi super legal”.
A escola dispõe ainda de 60 lupas, utilizadas pelos alunos em
atividades de Estudo do Meio, no qual as crianças podem investigar, reconhecer e nomear as diversas espécies de plantas e animais nativos.
A gestora explica que a parceria com o Meio Ambiente foi muito importante, principalmente para o aprendizado dos professores que
puderam identificar, inclusive, a partir da coloração dos fungos nas
árvores, a qualidade do ar do parque.
“Quando saímos em atividades e observamos que os fungos nas árvores estão com coloração rósea sabemos que naquele local o ar está
puro, puríssimo”, afirma Fabiana.

A professora Meire complementa que, com este projeto, as crianças
se percebem partes daquele espaço, como agentes de preservação do
Meio Ambiente. “Eles gostam muito do parque, o parque é a vida
deles”, endossa.
  

EPG Chico Mendes: uma Escola Ambiental
A escola foi fundada em 2008, mas apenas em 2011, com a atual gestão, que a EPG Chico Mendes voltou sua atenção para a construção de
um projeto de Escola Ambiental.
“Antigamente, as pessoas tinham muito medo do parque” afirma a
gestora Fabiana. À época, muitos frequentadores eram usuários de
drogas, álcool e eram frequentes os índices de criminalidade na região. “Motivo que afastava a comunidade do parque bem como de
acreditar na escola como um espaço seguro para seus filhos”.
Para mudar essa perspectiva, foi pensado um projeto que pudesse
envolver todos na construção de um espaço educativo, de lazer e
conscientização ambiental, “se a escola estava dentro de um parque
tão importante, então por que não transformá-la em uma escola de
Educação Ambiental?”, questionou.
A escola então buscou uma parceria com a Guarda Municipal que
passou a atuar ativamente durante as atividades do parque, protegendo o espaço de possíveis inconvenientes: “a chegada da guarda
ajudou no sentido de intimidar a presença de pessoas mal intencionadas”, lembra Fabiana.
A Guarda também estendeu a sua participação em um ciclo de palestras que envolveu pais e alunos sobre violência e drogas chamado
“Escola, Família e Segurança Pública”.
Fabiana recorda que os alunos eram muito agitados e um tanto agressivos, muitas vezes refletindo situações que ocorriam na comunidade do
entorno; com os temas desenvolvidos nas palestras, o ambiente foi se
tornando mais amistoso entre todos. “O projeto da guarda foi essencial
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para que eles pudessem se perceber numa grande família, revendo a
sua leitura de mundo e mudando significamente as suas atitudes”.

de um grupo chamado “As Panterinhas”. Ela era cantora e dançarina,
então, praticamente dei sequencia à carreira dela”, afirma.

A proposta também premiava com medalhas os alunos que se esforçavam para mudar os seus hábitos. “As medalhas eram entregues semanalmente, e as crianças que recebiam se sentiam reconhecidas em
seus esforços. Assim, a situação foi sendo transformada visivelmente,
estando hoje totalmente sanada”, afirma Fabiana.

O menino que é ator do grupo de teatro “Quinta Maravilha’ e protagonista de diversas campanhas institucionais da Prefeitura de Guarulhos, como “Salão do Livro”, “Kit Uniforme Escolar”, “Orçamento
Participativo” conta como lida com a repercussão dos seus trabalhos.

Fabiana reforça que as parcerias são fundamentais para a construção
de um espaço educativo sustentável, tanto em relação com o meio
ambiente, mas também nas relações.
“A Secretaria de Meio Ambiente é uma grande aliada, tanto na realização de projetos temáticos, como também na formação dos nossos professores. Anualmente, promovemos com educadores recém
chegados uma capacitação específica focada na Carta da Terra, que
propicia uma integração entre todos os atores da equipe, bem como
fortalecendo e traçando as fundamentações do nosso plano de ação”.

“Meu primeiro comercial foi o do Salão do Livro”, em 2010. Eu trabalhava em uma agência de modelos aqui de Guarulhos e fui convidado para
um teste e passei. Depois disso, não parei mais de trabalhar”, afirma.
A avó Maria Madalena da Silva conta que além do teatro, Kauã tem
uma grande facilidade com a música, e com apenas 10 é destaque no
curso de violão.
“Como eu sempre gostei de música, ele me acompanhava nas aulas de
violão, prestando muita atenção no que o professor ensinava. Então,
quando eu ensaiava em casa, era ele quem me ajudava, me mostrando
as notas, nessa, ele decorava a música direitinho e tocava melhor do
que eu”, relembra emocionada.

Semente de uma nova geração

Kauã ainda é o protagonista da campanha do atual Programa do governo “Leite em Casa”.

O Plano de ação “Educação para biodiversidade” oportuniza aos alunos diversas possibilidades de expressão de suas potencialidades e
capacidades, a partir das Artes.

Quando questionado se com 10 anos ele ainda toma leite, Kauã responde sem pestanejar: “eu tomo leite todo dia. De manhã, de tarde e
de noite, afirma contente.

Com a utilização de sucatas, garrafas pet, tintas coloridas e muita
criatividade, os alunos da EPG vão transformando todos os espaços
e corredores em mini-ateliês, demonstrando a partir de releituras de
obras de artistas brasileiros como Tarsila do Amaral e Romero Brito,
os também talentosos ‘artistas mirins’.

Madalena explica que o fato de Kauã ter sido escolhido como garoto propaganda do Programa Leite em Casa foi uma felicidade em dose dupla.
Primeiro, pela oportunidade de mostrar o talento do neto e, segundo,
por ser beneficiário do programa, já que é um aluno da Rede Municipal.

“É muito bom estudar nessa escola e aprender tudo de forma tão divertida” afirma Kauã, que desde muito pequeno se identifica com atividades artísticas como o teatro e música.

“Na nossa casa consumimos em média 4 caixas de leite por mês e
com o Leite em Casa, vamos economizar cerca de 100 reais. Com esse
dinheiro vou fazer uma poupança no nome Kauã. É o que eu posso
contribuir com a sua carreira e seus estudos daqui para frente”.

Kauã acredita que seu interesse pela arte tenha sido inspirado por sua
mãe também artista. “Minha mãe, quando era mais nova, fez parte

Planos para o futuro? Kauã tem muitos! “Quero ser ator e diretor de
TV e cinema. Ah, e também quero ser grande, oras!”, conta sorridente.
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Quem foi Chico Mendes?
Francisco Alves Mendes Filho nasceu em Xapuri, em 15 de dezembro
de 1944 e foi um dos mais importantes ambientalistas brasileiros.
Trabalhou na região da Amazônia, desde criança, com seu pai, como
seringueiro, tornando-se líder de um movimento de resistência social
e pacífico que defendia a floresta e os direitos dos seringalistas.
Chico Mendes denunciou o desmatamento e a expulsão de seringueiros de suas terras no Congresso norte-americano, o que gerou cortes
de investimentos do Banco Internacional em empreitadas em terras
amazônicas. Faleceu em 22 de dezembro de 1988, aos 44 anos, assassinado na porta de sua casa.

Ficha Técnica

120

Endereço: Rua Iati, nº 55 – Jardim das Oliveiras
Inauguração: 31/05/2008
Professores: 37
Funcionários administrativos: 3
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Agente Escolar: 1
Alunos: 705
Atendimento: Estagio 2 e Educação Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretor: Maria José Pedro dos Santos Marques
Diretora Substituta: Fabiana Tavares Veloni Ricarte
Vice-Diretora: Aline Martinez de Souza Araújo
Coordenadora Pedagógica: Adriana Costacurta Fogaça

Boletim nº 215 - 06/11/2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Chiquinha Gonzaga
Projeto incentiva aprendizagens
por meio da música
Melodias, partituras, notas, pausas e pautas. A música é um grande
instrumento de encantamento e de conhecimento. Por meio dela informações, ideologias e sentimentos vêm revolucionando e transformando gerações de maneira marcante.
O século XIX, por exemplo, marcado pela causa abolicionista, a liberação da mulher e a expressão artística, revelou movimentos e artistas
como Castro Alves, Joaquim da Silva Calado e Chiquinha Gonzaga.
“A importância dela como mulher, artista, abolicionista é muito significativa”, afirma a gestora Darcy Medeiros Santana Bolou, que junto
com os professores e equipe escolar desenvolveu o projeto Abre Alas
para o Conhecimento.

“Muitas vezes cultuamos artistas pela sua beleza, por estarem em
uma novela, ou em uma capa de revista, mas não nos preocupamos
em conhecer outros artistas que colaboraram com o desenvolvimento
cultural e artístico de nosso país”, completa.

Ô Abre Alas que nós queremos passar
Um Plano de Ação privilegiado pela presença de elementos como a
arte, interação, alegria e afetividade são motivos de sobra para que
os professores e gestores da EPG Chiquinha Gonzaga comemorem a
certeza do caminho certo rumo a uma educação de qualidade social.
A gestora explica que a homenagem à musicista trouxe muitas ideias
e perspectivas educativas para o dia a dia da escola, principalmente
pela possibilidade da inclusão de gêneros e portadores textuais com
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sonoridade como as músicas, poesias e parlendas, que ritmaram as
atividades durante todo o ano.
“Trabalhamos com as crianças diversas possibilidades de música e
sonoridades, inclusive, percussão corporal, os sons da natureza, identificando e percebendo suas caraterísticas como intensidade, duração,
timbre e harmonia, o que potencializou a oralidade, a percepção auditiva e o processo de alfabetização das crianças”, explica.

“Neste processo de execução do projeto encontramos o livro Chiquinha Gonzaga – Crianças famosas de Edinha Diniz que facilitou
bastante a contextualização da sua história para as crianças”, conta
Fernanda Souza Duque.

Para incentivar a proposta a escola promoveu ainda,uma formação
específica para os professores sobre arte e expressão criativa com o
ator e contador de histórias Rodrigo Libânio.

A história da musicista foi narrada de diversas maneiras para as
crianças que se divertiram nas rodas de conversa interpretando as
situações vividas pela personagem.

“A atividade ampliou o olhar dos educadores para uma prática de
educação emancipatória, por meio de oficinas de contação de histórias e vivências lúdicas que valorizaram as relações com o corpo, com
a arte e os portadores textuais como a poesia e a parlenda”, explica a
vice-diretora Ana Carolina Reche Zanoni.

“É muito gostoso lembrar esses primeiros momentos das crianças
brincando de ser Chiquinha, descobrindo os instrumentos, os ritmos
e os sons que eles produzem. Mesmo sendo muito pequenos, a proposta foi muito bem aproveitada por eles”, explica Eleuza.

A coordenadora pedagógica Rosimeire de Pontes Dionysio conta
também que a proposta ajudou os professores a superarem muitas
dificuldades, principalmente em relação à inibição no momento de
interpretar as histórias e propor brincadeiras diferenciadas.
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A ação que teve início no primeiro semestre buscou a valorização da biografia da patronesse, bem como a apresentação de sua obra, que abrange
ritmos como valsas, polcas, tangos, maxixes, lundus e serenatas.

“A relação com o corpo, foi um dos temas que mais chamou a atenção dos
professores na oficina porque a maioria dos professores são muito tímidos
para expressar a sua corporeidade, restringindo, de alguma maneira, as
possibilidades de interação pedagógica. Na atividade ele interpretava de
forma engraçada como nós costumamos fazer, mas, depois, nos apresentava quais as estratégias que poderíamos utilizar para chegarmos ao objetivo de cativar a atenção das crianças, fazendo com que a atividade tenha
sentido. Foi uma experiência maravilhosa”, explica Diony.
  

Um carnaval de saberes!
“O carnaval foi a oportunidade que precisávamos para iniciar o projeto sobre a Chiquinha Gonzaga”, conta a professora do berçário II,
Eleuza Sales de Oliveira.

Fernanda conta ainda, que a partir dessa introdução ao mundo musical, outros elementos sonoros foram sendo incorporados nas ações do
projeto como as poesias e as parlendas.
“Nossos alunos adoraram a sonoridade das parlendas. Eles se apropriaram rapidamente dos textos e foi maravilhoso observar o desenvolvimento de todos, principalmente no processo de oralização e ampliação de repertório”, completa.
  

10 anos de Chiquinha Gonzaga
“Chiquinha é um local onde pude crescer profissionalmente, coloquei
em prática a minha formação pedagógica e fiz novas amizades, tanto
profissionais, quanto com a comunidade”, diz Rita Maria.
Os 10 anos da EPG, bem como a trajetória dos profissionais que a
construíram também abrilhantaram as ações do projeto Abre Alas,
que mobilizou as professoras Fernanda, Eleuza e Maria Benedita
para a realização de uma retrospectiva especial, que culminou na 5ª
Mostra da Educação Municipal.
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“A ideia surgiu quando estávamos organizando as atividades para a
5º Mostra. Como somos as professoras mais antigas da escola, unimos o útil ao agradável, começamos um resgate com os funcionários,
entrevistamos funcionários, comunidade, e buscamos fotografias das
diversas épocas, que deram o tom do trabalho”.
A gestora Darcy comenta emocionada sobre a alegria e o empenho das
professoras em realizar a retrospectiva da primeira década da EPG.
“Elas ficaram tão envolvidas, que foi difícil convencê-las a finalizar. E
essa dedicação e comprometimento para nós não tem preço, porque
demonstra a paixão que elas têm por este espaço que é de todos nós”,
conta sorridente.
Eleuza se recorda dos desafios e das conquistas dos últimos anos,
principalmente quanto a estrutura física da escola e da aquisição de
brinquedos e materiais.
“Quando cheguei aqui à escola era bem menor e tínhamos pouco espaço para a realização das atividades lúdicas. Mas, durante esse tempo tivemos muitas mudanças positivas, principalmente em relação
àperseverança da atual gestão que atendeu muitas das necessidades e
requisições do grupo”, afirma.
Fernanda completa ainda, que o investimento da gestão na aquisição
de materiais e reformas estruturais trouxe ainda mais motivação e
confiança para a equipe escolar.
“Quando a gente vê que a escola está progredindo, buscando mudanças, a gente também se sente mais estimulada e motivada a continuar
se melhorando também”.

O Quarteto Fantástico
Para que uma escola alcance a meta da qualidade social é preciso,
antes de tudo,uma equipe comprometida e apaixonada pelo que faz.
Neste sentido, a EPG Chiquinha Gonzaga conta com um quarteto
mais do que fantástico composto pelas gestoras e coordenadoras pedagógicas Darcy, Andréia,Ana Carolina e Rosimeire.

“Quando assumi a Chiquinha, a escola tinha acabado de sair de um período difícil, principalmente pela pouca estrutura física disponível. Mas,
como tínhamos um sonho de um trabalho humanizado, fomos unindo
as nossas forças e reorganizando os espaços da escola”, conta Darcy.
A coordenadora pedagógica Rosimeire de Pontes Dionysio completa
que a força da escola está na dedicação de todos em prol de uma educação transformadora.
“O grupo assumiu o desafio de transformar a escola num espaço educativo, lúdico, porque acreditamos que as crianças, principalmente
da educação infantil, precisam ter o seu momento de brincar assegurado, para que possam viver o seu tempo de vida plenamente com
dignidade e respeito”.
A agente de portaria, Elen da Silva também ressalta a importância
da equipe. “Eu atuo aqui há cinco anos e todos nós somos muito bem
tratados aqui. A gestão é muito boa e generosa com todos, e eu que
sou muito comunicativa acabei encontrando um lugar muito especial
para trabalhar”.

Quem foi Chiquinha Gonzaga?
Filha de uma mulata e de um militar de família abastada, Francisca
Edwiges Gonzaga revolucionou os costumes e a música popular brasileira no século XIX.
Chiquinha Gonzaga cresceu ao som de polcas, maxixes, valsas e modinhas. Casou-se aos 16 anos, separando-se dois anos depois. Com o
filho ainda no colo, foi recebida pelo meio musical carioca. Sua primeira composição de sucesso foi a polca Atraente, de 1877, feita quando era integrante do conjunto Choro Carioca, no qual foi introduzida
pelo flautista Antônio da Silva Calado.
Foi a primeira mulher a reger uma orquestra no país, e compôs a primeira música de carnaval, a marcha Ô Abre Alas (1899), que se tornou
o seu maior sucesso e é tocada até hoje nos bailes carnavalescos do país.
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A artista lutou também pelos direitos autorais, frequentou a vida boêmia e tocou piano em diversos grupos de choro, bailes e teatros.
Em 1885 estreou como maestrina em parceria com Palhares Ribeiro,
compondo a opereta em um ato A Corte na Roça. Compôs ainda A
Filha de Guedes (1885), O Bilontra e a Mulher-Homem (1886), O Maxixe na Cidade Nova (1886) e O Zé Caipora (1887), entre outras 2 mil
composições.

Funcionários administrativos: 7
Equipe de limpeza: 8
Cozinheiros: 6
Agentes de Portaria: 8
Atendimento: Educação Infantil [Berçário I e II, Maternal, Estágio I e
II] e Ensino Fundamental [1º ano]
Diretora: Darcy Medeiros Santana Bolou
Vice-diretora: Ana Carolina Reche Zanoni
Coordenadoras: Andreia Costa Borges e Rosimeire de Pontes Dionysio

Ficha Técnica
Endereço: Rua Hideo Sinzato, nº 457, Parque Mikail
Inauguração: 22 de maio de 2004
Alunos: 799
Professores: 43

Boletim nº 270 - 26 de novembro de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Clementina de Jesus
Escola incentiva a vivência de valores humanos
Um espaço acolhedor com muita música, liberdade e simpatia. Essa é
a primeira impressão que temos ao passear pelos corredores da EPG
Clementina de Jesus, onde as crianças vivenciam diferentes aprendizagens de maneira autônoma e feliz.
Localizada no Jardim Triunfo, próximo à região do Bonsucesso, a gestora Elaine Stande conta que a EPG representa um polo educativo e
cultural importante para a região e, por isso, busca oferecer oportunidades de participação democrática, eventos e campanhas para tornar
a escola cada vez mais um espaço de todos.
“Eu sempre tive um sonho de gestar uma escola que pudesse oferecer oportunidades potenciais para todos. Que diminuísse as desigualdades, que incluísse socialmente todas as crianças, fazendo-as

acreditar que são capazes de realizar suas metas e sonhos. E estamos
conseguindo. O acolhimento em relação à população boliviana e de
crianças com deficiência também faz parte da nossa identidade, é
uma marca positiva desse coletivo”.
A coordenadora pedagógica Fabiana Alessandra Sobreiro Souza explica que as atividades pedagógicas da EPG estão potencialmente referendadas no Quadro de Saberes Necessários, onde o planejamento
acontece de maneira onde todos, professores e alunos, têm voz e vez
na construção das propostas.
“Embora a nossa escola seja pequena fisicamente é grande, muito
acolhedora no envolvimento do coletivo em suas decisões e projetos.
Aqui, os profissionais são livres para dialogar, construir, propor e isso
faz com que tudo flua com mais leveza e harmonia durante o ano”.
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A união que faz quadrinhos
“- Oi, sou o pão que adora escalar e acha meio normal virar torrado.
Então, o pão pensou: Para isso, tenho que andar na casa. Olhe o mapa!
Puxa! E o esperto pão escalou as paredes. - Ae, a torradeira! O pequeno pão acabou ficando muito tempo lá e se queimou. Agora, aprendi
a lição”.
“O pão que anda”, quadrinho criado pelo aluno Clayton de 9 anos, é
uma das muitas histórias da turma do 4º ano, que divertiram e instigaram a todos para o aprendizado de gêneros textuais.
Fabiana esclarece que a proposta de trabalhar com quadrinhos foi
incentivar a produção literária das crianças, a partir de uma estrutura
lúdica e próxima da realidade dos alunos.
“Eles adoraram a atividade! O interessante em lermos as histórias é
a fluidez, o respeito à estrutura deste gênero textual, a criatividade e
os valores de solidariedade contidos nas personagens, além de serem
divertidíssimas!
Clayton conta que a sua referência para a criação do roteiro foi a estrutura de jogos de videogame.
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“Eu queria fazer uma história sobre o tempo, dai não deu certo, então,
fiz um simulador de pão em que a ideia é parecer um jogo de videogame. O pão é o personagem principal e a meta dele é ficar torrado”.
A colega Camila relata que achou a ideia do projeto muito interessante, além de uma maneira engraçada de estimular a criatividade
da turma.
“No começo eu senti muita dificuldade, porque não sabia muito bem
o que escrever, mas como a prô deixou fazer a atividade em dupla, a
gente foi inventando a história com mais facilidade e acabou ficando
muito engraçado”.
A importância da amizade também foi tema da história de Guilherme,
que em parceria com o amigo Richard contou a experiência de um carro que após ter caído num lago precisou da solidariedade de um amigo.

“Eu queria muito fazer uma história sobre carros, mas eu não sabia
desenhar. Daí, como eu precisava muito de ajuda, falei com o Richard
que desenhou para mim. Olha, ainda bem que ele me ajudou, porque
os desenhos dele ficaram ótimos!”.

Meu escritório é no Clementina
Especialista em simpatia e gentileza, o Controlador de Acesso Reinaldo Dornelas da Silva é uma das personagens mais carismáticas da
escola Clementina.
Há oito anos na função de orientar o fluxo de entrada e saída dos
profissionais, alunos e comunidade da EPG, Reinaldo se tornou uma
referência de amizade e companheirismo para a equipe escolar.
“Meu trabalho é olhar o portão, para que as crianças permaneçam na
escola e também orientar os pais. Eu adoro conversar com as pessoas
e ajudar no que eu posso. Às vezes, principalmente com as crianças,
sou meio tio, meio avô, e eu adoro isso! Ah, e a comunidade é maravilhosa, acolhe a gente com um carinho, sabe? É o que tem de mais
bonito aqui!”.
A aluna Lorraine de 8 anos conta que Reinaldo foi muito importante
para que ela permanecesse tranquila no seu período de adaptação.
“Quando eu entrei na escola eu tinha muita saudade de casa e chorava muito, daí o tio Reinaldo conversava muito comigo e me aconselhava. Ele me contou que as crianças que frequentam a escola crescem
felizes e inteligentes, e então eu resolvi parar de chorar”, conta.
No seu pequeno escritório na entrada da unidade, carinhosamente
decorado com uma mesa, uma tela com uma rosa vermelha e um rádio, o Controlador de Acesso conta com entusiasmo a sua trajetória
profissional e seu gosto pela literatura de Agatha Christie, sua diversão preferida nas horas vagas.
“Antes de vir para a escola, eu trabalhei muitos anos com varrição de
rua, até que fiquei com esporão e tive que ser remanejado para cá, o
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que para mim foi maravilhoso. Me encontrei no trabalho na escola.
Como estamos em um espaço educativo recebemos muitas doações
de livros e eu descobri que adoro a Agatha Christie, porque sempre
tem o mistério e a pessoa que é o assassino nunca é quem a gente
pensa”, fala sorridente.

porcionou um entusiasmo diferenciado para as aulas. Me sinto muito
feliz, principalmente pelo interesse das crianças e pela solidariedade
que a atividade gerou entre eles. Acredito ainda que aprendemos a
explorar o espaço da escola com mais sabedoria e com muita qualidade, e isso é fantástico!”.

Feijão Maravilha

Aprendizado sob rodas
Atenção, foco, uma prancha sobre rodas e muita alegria. As aulas de
Educação Física do professor Carlos Alberto Oliveira Gomes traduziu
os interesses esportivos das crianças e ganhou, com as aulas de skate,
um gostinho de aventura, todo especial.

Um dos momentos mais aguardados do dia para o aluno Clayton é a
hora do almoço: “Tia, a comida daqui é deliciosa e depois que a gente
come também acontecem coisas muito legais, porque nós podemos
conversar e brincar bastante”, fala entusiasmado.

“Fizemos um planejamento participativo e as crianças colocaram em
votação que gostariam de estudar duas modalidades esportivas: o
skate e o ballet. Em votação venceu o skate e eles estão se divertindo
muito com as aulas”.

As cozinheiras Luci Mitie Nakano Silva e Regina Aparecida Teubner
Prolezi são as protagonistas dos alimentos saborosos que encantam e
afloram o paladar dos alunos da EPG Clementina.

A aluna Leidy conta que gostou muito da ideia de estudar a modalidade e que, embora com medo, já aprendeu algumas manobras no
longboard.
“Achei muito legal o professor ter aceitado a nossa votação, porque
todo mundo queria fazer algo divertido e diferente. No começo, eu
tive medo de subir no skate, mas agora eu já estou acostumando. Está
sendo tudo muito legal!”.
Enquanto uma parte da turma se desafia no longboard, os amigos Pedro e Vitor de 9 anos se divertem na modalidade de mini skate de dedo.
“O skate de dedo é muito divertido e bem mais fácil de brincar porque é bem mais leve que o tradicional. As manobras são idênticas,
mas com o dedo você manda o ‘flip’ bem mais fácil”, aponta Pedro.
A atividade que explora questões como equilíbrio e agilidade corporal encantou as crianças e apresentou uma nova perspectiva de atuação mais solidária e democrática.
“Acredito que o fato do projeto ter sido uma proposta dos alunos pro-

“O segredo de qualquer cozinha é o amor. Quando a gente cozinha
com carinho, com calma, sem stress tudo fica delicioso”, explica Luci.
A companheira de ofício, Regina, esclarece que outro ponto muito
importante para a qualidade da alimentação das crianças é a escolha
da Secretaria de Educação pela aquisição de itens ‘in natura’.
“A Rede sempre teve essa cultura de alimentos frescos e isso é maravilhoso, porque quanto mais natural a alimentação, mais rica em
vitaminas e propriedades ela é”.
As cozinheiras falam sobre a alegria das crianças ao pedirem a receita
dos pratos preferidos, como é o caso do feijão maravilha, umas das
iguarias de sucesso do cardápio da EPG Clementina.
“As crianças sempre pedem as receitas que a gente cozinha, mas a do
feijão maravilha, feijão preto com carne, é realmente uma das mais
pedidas. Sempre nos falam: Tia, quando vocês vão dar essa receita
pra eu levar pra minha mãe! Isso é tão gratificante, sabia? Esses relatos são o melhor reconhecimento que a gente pode receber. É maravilhoso!”, conta Regina.
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Quem foi Clementina de Jesus?

Ficha Técnica

Sambista fluminense, dona de uma voz inconfundível, potente e ancestral, Clementina de Jesus foi uma referência na música brasileira.

Nos anos seguintes, a cantora participou dos discos Mudando de conversa, Fala Mangueira! e Gente da antiga, este último um disco antológico da música brasileira, ao lado de João da Baiana e Pixinguinha.

Endereço: Rua Santa Cruz do Descalvado nº 346, Jardim do Triunfo
Inauguração: 11/12/2005
Professores: 17
Funcionários Administrativos: 1
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 2
Equipe de limpeza: 2
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 423
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora:Elaine Stande
Vice-diretora: Rosana da Rocha Barros
Coordenadora: Fabiana Alessandra Sobreiro Souza

No continente africano, participou do encontro das artes negras de
Dakar em 1966, ao lado de outros bambas como Martinho da Vila e
artistas como Rubem Valentin. No mesmo ano, representou a música
brasileira no festival de cinema de Cannes, na França. Faleceu em 19
de julho de 1987.

Boletim nº 292 - 29 de abril de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Nascida na cidade de Valença, região do Vale do Paraíba, em 1901,
Clementina era filha da parteira Amélia de Jesus dos Santos e de Paulo Batista dos Santos, capoeira e violeiro da região.
A carreira profissional de Clementina de Jesus como cantora começou
aos 63 anos, depois que o produtor e compositor Hermínio Bello de
Carvalho a encontrou na festa da Penha em 1963, quando ela cantava
na Taberna da Glória.
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Proposta resgata o folclore e a filosofia indígena
Conta a sabedoria indígena que, quando não cumprimos aquilo que
prometemos, o fio de nossa ação que deveria estar concluída e amarrada em algum lugar fica solto ao nosso lado.
Com o passar do tempo, os fios soltos enrolam-se em nossos pés e
impedem que caminhemos livremente, ficando amarrados às nossas
próprias palavras.
Essa mensagem da coerência e do exercício de uma cidadania crítica e
consciente integra as ações da EPG Cora Coralina, quee laborou uma
proposta pedagógica alicerçada na experiência dos valores do contato
com a natureza e com a sua própria identidade cultural, a partir das
lendas indígenas.

Algumas dessas histórias foram criadas a partir de fatos verídicos,
de regiões onde viveram seus heróis antepassados, e que se sobressaíram dentre os membros de sua tribopelo poder, beleza, bondade,
caridade ou outros feitos.
E é isso que os nativos têm o costume de chamar de “por-as-palavras
-a-andar”, que significa agir de acordo com o que se fala, conduzindo
a uma integridade entre o pensar, o sentir e o agir no mundo.
“Nas nações indígenas, as lendas são ferramentas educativas muito
importantes, pois possuem o encantamento para compartilhar aprendizagens e saberes para os mais jovens”, explica a coordenadora pedagógica Ana Cecília Fernandes.
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Todo dia é dia de índio

Ensinar, aprender e fazer sentido

Muitos hábitos da contemporaneidade são heranças de costumes indígenas. Tanto na alimentação, na expressão artística, nos vocábulos
da língua portuguesa, bem como nas práticas corporais [danças, lutas
e brincadeiras], a cultura indígena se destaca como ponto fundamental na nossa constituição multicultural.

“O meio natural é o verdadeiro material intuitivo capaz de estimular
forças escondidas da criança”. Este pensamento da metodologia dos
Centros de Interesse, criada pelo belgaOvideDecroly, inspirou a EPG
Cora Coralina na elaboração do Plano de Ação Meio Ambiente– Sustentabilidade.

Beleza histórica e cultural que pode ser apreciada nas paredes das
salas de aula, no pátio e no cheirinho do chá de gengibre com maçã,
servido a todos durante as atividades do projeto “Resgate Folclórico
Indígena Brasileiro”.

“Decroly dedicou-se a experimentar uma escola centrada no aluno
que preparasse as crianças para viver em sociedade, em vez de simplesmente fornecer a elas conhecimentos e formação técnica”, explica
Ana Cecília.

A coordenadora Ana Cecília conta que o projeto foi construído na
perspectiva da promoção e valorização de hábitos e valores ancestrais, bem como visando o desenvolvimento dos aspectos: físico, psíquico e emocional, dimensões da integralidade humana.

A base do método dos Centros de Interesse parte do princípio que os
temas ou conteúdos a serem estudados devem ser apresentados no
todo, e não repartidos em disciplinas ou áreas do conhecimento.

“Para as crianças é muito comum a interação com a natureza, já que o
bairro do Cabuçu é cercado pela belíssima Serra da Cantareira. Mas,
como estamos também, num ambiente urbano em expansão, acreditamos ser de grande importância que os alunos não percam a referência da sua identidade cultural para que respeitem o meio ambiente e
o preservem”.
São ainda objetivos do projeto oportunizar aos alunos o reconhecimentoda diversidade humana, formando cidadãos cooperativos no
convívio social.
Para despertar o interesse dos alunos quanto à valorização das diversas etnias, a EPG Cora Coralina buscou potencializar a utilização de
recursos lúdicos como o resgate de brincadeiras indígenas, além de
artes plásticas, música, teatro, etc.
“Todo o nosso projeto pedagógico parte do contexto histórico-social da criança. Do que ela gosta, conhece e se identifica, então, nesta perspectiva, ensinar e aprender se torna um
processo muito mais prazeroso e significativo”, esclarece.

“Neste processo, por exemplo, focamos nos temas pelos quais os alunos demonstraram maior curiosidade em investigar. Dessa maneira,
vamos integrando os eixos dos saberes necessários aos centros de interesse dos alunos, o que torna a aprendizagem mais efetiva e significativa”, argumenta a gestora.
No caso do projeto “Resgate Folclórico Indígena Brasileiro”, o centro
de interesses das crianças, que era a cultura e os hábitos indígenas, foi
sendo enriquecido pela contação das lendas,degustação de comidas
típicase brincadeiras e oficinas lúdicas.
“A partir dessas atividades, outras aprendizagens e interesses vão
emergindo na sala de aula, o que torna essencial o planejamento
constante, bem como uma ação pedagógica mais atenta e dinâmica”,afirma Ana Cecília.

EcoViver: A arte de viver e transformar o meio
Por muitos séculos, o homem tem usado com imprudência seu ambiente natural, como se os recursos nele contidos fossem ilimitados.
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Nesta perspectiva, a escola tem um papel fundamental para a difusão
da informação frente à importância de criação de uma consciência
ecológica sustentável.
Em parceria com a Secretaria de Educação e o Grupo EcoRodovias, o
EcoViver oportuniza desde 2006, formação especializada na temática
do meio ambiente e sustentabilidade a professores de redes públicas
e privadas de educação.
“O projeto oferece uma oportunidade única para o exercício da cidadania, para o entendimento de que a atuação individual é relevante para a conquista de soluções de benefício coletivo”, argumenta a
coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental Vânia Gonçalves
de Oliveira.
Por acreditar que a escola é um dos principais espaços para a difusão
da informação, o Ecoviver conta com os professores como grandes
aliados, que passam a atuar como agentes culturais multiplicadores
entre os alunos.

132

Temas como o uso consciente da água, aumento da população, desperdício, aquecimento global, reaproveitamentode materiais e mudança de comportamento individual e coletivo são temas constantes
das atividades desenvolvidas pelos professores com os alunos da
EPG Cora Coralina.
Durante o projeto as crianças participam de rodas de conversa que
propiciam a reflexão sobre os problemas ambientais do entorno. Dentre estas atividades, destacam-se: “O muro das lamentações” e “A árvore dos sonhos”.
O Muro das Lamentações consiste na reflexão sobre os problemas de
ordem individual e coletiva que afligem o bairro e a comunidade.”Lá
são expressos todos os tipos de problemas, desde a falta de estrutura,
saneamento, até os maus hábitos dos moradores que impactam negativamente no bem estar da comunidade», conta a coordenadora.
Já na Árvore dos Sonhos,as crianças podem imprimir as possibilidades, ou seja, as ações que poderão gerar soluções para os problemas
apontados no muro.

No projeto as crianças também participam de oficinas de brinquedos
com materiais reciclados, realizam registro audiovisual dos processos
formativos e desenvolvem coletivamente uma peça teatral para toda
a comunidade, com a finalidade de informar os temas desenvolvidos.
“O envolvimento dos professores e dos alunos está sendo incrível,
as apresentações e as oficinas a cada dia vêm aproximando mais a
comunidade da escola, e os resultados na aprendizagem dos alunos
são nítidos”, conta Ana Cecília.
A busca pela pesquisa e pela literatura também fazem parte da identidade dos alunos do Cora Coralina, que promove o projeto Ciranda do
Livro paratodos, desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental.
“Toda semana, às sextas-feiras, eles escolhem um livro de sua preferência e levam para casa”, explica Vânia.
O projeto acontece de forma ininterrupta durante o ano e visa incentivar a leitura como uma fonte de prazer e entretenimento. “Livro é
o que não falta na escola, além da biblioteca, distribuímos uma boa
quantidade nas salas de aula e no pátio, assim os alunos podem ficar
à vontade para manuseá-los a qualquer momento”, conta a coordenadora animada.
O Cora Coralina é assim: uma mistura de saberes e processos que
entrelaçam e se unem para um único objetivo: uma Educação de qualidade para todos, afirma Ana Cecília.

Quem foi Cora Coralina?
Ana Lins do Guimarães Peixoto Brêtas, mais conhecida comoCora
Coralina foi uma poetisa brasileira.Nascida em Goiás, Cora Coralinase considerava mais doceira do que escritora. E costumava dizer que
seus doces de caju, abóbora, figo e laranja, eram obras melhores do
que os poemas escritos em folhas de caderno.
A escritora, que aos 70 anos decidiu aprender datilografia para preparar suas poesias e enviá-las aos editores, foi ainda a primeira mulher
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a ganhar o Prêmio Juca Pato, em 1983, com o livro Vintém de Cobre
– Meias Confissões de Aninha.
Recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFG e foi eleita com o
Prêmio Juca Pato da União Brasileira dos Escritores, como intelectual
do ano de 1983.Faleceu em Goiás Velho, aos 95 anos.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Dez, 105, Jardim dos Cardoso
Inauguração: 27/02/2005
Professores: 51
Funcionários Administrativos: 4
Cozinheiras: 8
Equipe de limpeza: 6

Agente Escolar: 1
Estagiária de inclusão:1
Agente de Portaria: 4
Alunos: 1117
Atendimento: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos
Diretora:Clorilda Rodrigues de Mendonsa Pereira
Vice-diretora: Elizete Quaiato Ribeiro de Melo
Coordenadoras Pedagógicas: Ana Cecília Fernandes e Vânia Gonçalves

Boletim nº 207 - 11 de setembro de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
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EPG Crispiniano Soares potencializa inclusão
de alunos surdos
Segundo a Declaração de Salamanca, de 1994, o princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças deveriam aprender
juntas, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que
possam ter. Conhecendo e reconhecendo as diversas necessidades
de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de
aprendizagem, assegurando uma educação de qualidade a todos por
meio de um currículo apropriado, realizando modificações de ensino
necessárias, bem como, promovendo parcerias com a comunidade.
Nessa perspectiva, a Escola da Prefeitura Crispiniano Soares vem
realizando, na Rede Municipal, entre outras ações, o Projeto MAIS Movimento de Atenção e Inclusão do Surdo.

Projeto MAIS
O Projeto MAIS acontece em parceria com a Divisão de Educação e
Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação – DERDIC/ PUC-SP, e tem
como objetivo o desenvolvimento de uma proposta pedagógica diferenciada em Língua Brasileira de Sinais, LIBRAS, para alunos diagnosticados com surdez severa profunda, do Ensino Fundamental regular,
1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos – EJA – Ciclos I e II.
De acordo com a publicação da Secretaria de Educação sobre Educação Inclusiva, a cidade de Guarulhos, assim como outros municípios,
está vivenciando uma transição no atendimento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Desta forma, ainda, a Rede
Municipal possui classes de educação especial, descentralizadas das
escolas regulares, e polos de atendimento especializado, como os que
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envolvem o Projeto MAIS, nas Escolas da Prefeitura Crispiniano Soares e Edson Nunes Malecka.

Os surdos ouvem pelos olhos
O professor Rafael Miguel, especialista em educação para surdos e
tradutor intérprete de Libras, acompanha as classes “especiais”.
Um dos maiores desafios para a inclusão dos alunos surdos nas escolas regulares deriva-se do fato das crianças ingressarem na educação
infantil ou fundamental apenas com o diagnóstico da deficiência auditiva, sem ter participado de qualquer processo terapêutico para desenvolvimento de uma língua, seja oral ou de sinais. “Aqui na escola,
eles aprendem pelo método bilíngue, ou seja, Libras como primeira
língua e Língua Portuguesa na modalidade escrita”, conta Rafael.
Exemplo dessa integração pode ser demonstrado em uma atividade
do Plano de Ação da escola deste ano, que envolve o tema qualidade
de vida e alimentação saudável. Os alunos visitaram uma feira livre
para degustação de alimentos e prepararam salada de frutas, além de
um trabalho de interpretação de texto, a partir do poema “Frutos”, do
autor português, Eugênio de Andrade. Para garantir maior integração
entre as classes e um aprendizado a partir de múltiplas linguagens, a
atividade motivou uma roda de conversa e a apresentação do poema
em Libras pelas crianças ouvintes.
Rafael conta ainda que, a partir de um contato simples com as crianças, é fácil perceber que o método bilíngue proporciona a todos um
repertório linguístico amplo, o que promove um desenvolvimento de
forma integral e potencializa a autonomia e criticidade dos alunos.
“Muitas pessoas têm pouco aprofundamento sobre a surdez, acreditando que todo surdo é mudo, que o surdo tem problema de aprendizagem. A realidade é que a pessoa surda tem o potencial igual ou
maior do que qualquer pessoa que seja ouvinte, apenas a sua expressão linguística é que é diferenciada”, exemplifica.
As atividades do Projeto MAIS não estão restritas aos alunos. Todos

os meses, os instrutores oportunizam aos pais e responsáveis reuniões integradoras, nas quais recebem informações e orientações
quanto aos cursos de Libras que a Secretaria de Educação oferece,
bem como, possibilitam a todos um espaço de reflexão e troca de experiências sobre as dificuldades e desafios da educação dos seus filhos com necessidades especiais.
Segundo a coordenadora pedagógica da EJA, Elaine Romero, o Projeto MAIS está presente em todas as atividades que os alunos jovens
e adultos realizam: “á todo momento, há um trabalho de integração
entre surdos e ouvintes, e essa integração é maravilhosa porque ela
ocorre de forma natural”, afirma.

Qualidade de vida como projeto educativo
No entendimento de que a escola deve ser um espaço de desenvolvimento humano, a EPG Crispiniano Soares traçou como meta do Plano
de Ação 2013 o Projeto “Qualidade de vida – entre a teoria e a prática”.
A proposta é interdisciplinar, ou seja, dialoga com todas as modalidades de ensino, e objetiva gerar conhecimentos sobre a importância da
alimentação saudável, a prática de exercícios regulares e a qualidade
do sono.
A coordenadora pedagógica Mara Cibelle Watanabe conta que “no 1º
trimestre, o projeto pedagógico abordou o tema da alimentação saudável com os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, a
partir da realização de receitas e pesquisas nas feiras livres. Os alunos entrevistaram feirantes à respeito da qualidade dos alimentos,
frutas da época, preços, unidades de medida e questionaram o motivo das frutas da época serem mais baratas”.
Para o próximo trimestre, o projeto aprofundará as discussões do
tema entre as disciplinas, refletindo os impactos na saúde sobre a decisão na mudança de hábitos alimentares, como realizar cálculos e
estatísticas para pesquisa de preço, entre outras ações.
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Professores e alunos da EJA também tiveram grande envolvimento
no projeto, que resultou em uma apresentação das atividades realizadas no último dia 9 de maio. “A programação teve início com a apresentação de músicas do folclore brasileiro e recital de poesia. Cada
sala socializou as receitas realizadas no trimestre, que também puderam ser degustadas por todos no encerramento. A atividade foi muito
prazerosa. O mais gostoso foi a devolutiva dos alunos, elogiando e
querendo mais atividades como esta”, comenta Elaine entusiasmada.
A coordenadora acredita que promover ações como esta para alunos
jovens e adultos são de suma importância para incentivar a participação cidadã e a valorização dessas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na ‘idade certa’. “No ano passado, realizamos o
projeto “Colecionando Boas Atitudes”, que culminou com uma visita
a um asilo, onde os alunos entregaram doações de itens de primeira
necessidade, arrecadados na comunidade. Foi um momento muito
emocionante”, conta.
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las pessoas: “a direção é muito aberta e acessível, e a gente se sente
respeitado e valorizado”.
A escola tem até um ‘cantinho’ arborizado, com mesas e bancos para
o descanso dos funcionários, utilizado tanto pelas funcionárias da
limpeza, quanto pelos professores e pela Josiane para relaxar um
pouco no horário do almoço. “Quando o dia está muito corrido, almoço, pego um livro e fico por lá um tempinho, o que me ajuda a voltar
com a mente mais livre para as atividades”, explica.

Projeto Leitura e Escrita
Para incentivar ainda mais o prazer pela leitura, as professoras Cibele
Gil Isaac Motta e Dilaberg Matos de Oliveira Quintero, mais conhecida como Lalá, estão desenvolvendo o “Projeto Leitura e Escrita” com
alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.

O projeto Qualidade de Vida também tem influenciado toda a equipe
de profissionais da escola, tanto no bom relacionamento interpessoal
que nutrem uns com os outros, no bom humor, na mudança de hábitos
alimentares, quanto na prática de exercícios físicos, “é imprescindível
que a equipe escolar renove seus hábitos e participe das atividades, já
que as crianças aprendem não só nos ‘ouvindo’, mas, principalmente,
observando as nossas atitudes. A nossa equipe é como se fosse uma
família, todos falam a mesma língua em relação às propostas e atividades”, explica Mara.

Para as professoras elevar a autoestima dos alunos, o bem estar e qualidade de vida, são sem sombra de dúvida, grandes incentivadores
dos processos de aprendizagem, tanto das crianças, como dos jovens
e adultos, principalmente quando o assunto é a aquisição da leitura
e da escrita.

Elaine Romero reforça a fala de Mara, “o que a EPG Crispiniano Soares tem de mais bacana é que a escola toda trabalha com o mesmo
projeto, todos falam o mesmo tema, e essa é uma característica muito
forte e importante, pois o grupo trabalhando assim torna-se muito
mais unido”, afirma.

Cibelle explica que o objetivo do projeto é implementar ações para
viabilizar um nível eficiente de leitura, que vai refletir em todas as
áreas do conhecimento e nas produções textuais. O projeto incentiva
os pais e a comunidade do entorno para a aquisição do hábito da leitura: «a ideia é trazer um conteúdo literário agradável, do gosto das
crianças, e promover o prazer pela leitura de forma que o livro faça
parte da vida dos alunos não só durante as aulas”, relata.

Josiane Cirila Silva Caciatore, apoio administrativo, trabalha há dois
anos na escola e narra que, num primeiro momento, escolheu a EPG
pela localização, mas, que acabou permanecendo pelo ambiente e pe-

Lalá acredita que “hoje em dia as crianças não têm o hábito da leitura construído, e por conta disso, acabam falando e escrevendo com
muitos erros ortográficos. Quem não lê não sabe falar, nem sabe escrever”, afirma.

“Resolvemos promover um projeto bem amplo, com um trabalho com
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diversos gêneros textuais: desde bula de remédio, carta, bilhetes, poemas, contos, a crônicas e autores como Vinicius de Moraes, Jorge Amado, Cecília Meireles e Machado de Assis”, explica Cibele. O projeto
abrange ainda diversos estilos literários, a partir de músicas conhecidas, interpretadas por artistas como Pixinguinha, Elis Regina, Chico
Buarque, Milton Nascimento, Toquinho, Nelson Gonçalves e Jamelão.
As crianças pesquisam também os períodos literários aos quais os textos
pertencem, e a biografia dos autores. Lalá conta que as crianças já estão
em processo de produção de seus próprios textos, que culminará num
grande Sarau no mês de dezembro: “todos estão fazendo um portfólio de
atividades, para a montagem de um livro com os textos”, afirma.
Neste evento cultural para a expressão e manifestação artística, Cibele
explica que as crianças terão a oportunidade de expor sua produção
literária na forma de livro, de recital, e também, a partir de um repertorio musical. A iniciativa tem a parceria do filho de Cibele, de 15 anos,
que é pianista erudito e acompanhará as crianças no dia do Sarau.
As professoras falam entusiasmadas sobre o envolvimento das crianças com o projeto literário: “os alunos estão trabalhando muito em
prol do Sarau. As duas salas não param de trazer materiais e referências para a pesquisa, e o trabalho das crianças parece de faculdade,
todos encadernados, tem até índice”, completa Lalá, super empolgada.

lamento do Império. Além disso, ele foi nomeado presidente de Minas Gerais pelo imperador do Brasil. Faleceu em 15 de agosto de 1876.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Prof. Vasco de Queiroz Guimarães, 289 - Bom Clima
Inauguração: 31/03/1974
Professores: 43
Apoio Administrativo: 5
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 6
Agente de Portaria: 4
Alunos: 995
Atendimento: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação
Especial e EJA.
Diretora: Silvana Romão da Silva
Vice-diretora: Ivonete Cardoso da Silva
Coordenadoras: Mara Cibelle Watanabe Oliveira, Elaine Romero
Felippe dos Santos e Simone Beltran Cassani
Boletim nº 190 - 15 de maio de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira; Fotografia: Maurício Burim

Quem foi Crispiniano Soares?
João Crispiniano Soares nasceu em Guarulhos, em 24 de julho de
1809. Foi um jurista formado pela Faculdade de Direito de São Paulo
e político brasileiro. Filho do major José Soares de Camargo e de Inês
Joaquina de Oliveira, trabalhou como porteiro no Conselho Geral da
Província e na Secretaria do Governo para custear seus estudos.
Depois de formado, o ilustre personagem avançou para o cargo de
procurador fiscal da Fazenda. Cursou o doutorado, foi professor, deputado provincial no Mato Grosso e, posteriormente, deputado geral.
Em sua 13ª legislatura, o advogado já representava São Paulo no ParEssa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede
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Da Emília
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Projeto aponta para a sustentabilidade e
cuidado com o planeta
“O planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico
científicas, em contrapartida das quais engendram-se fenômenos de
desequilíbrios ecológicos que, se não forem remediados, no limite,
ameaçam a vida em sua superfície”.
Essa afirmação do filósofo Félix Guattari alerta que muito mais que
um conceito, a sustentabilidade deve ser uma prioridade em todos os
espaços da sociedade, a fim de manter e equilibrar os recursos humanos, econômicos e ambientais para as novas gerações.
Preocupada em colaborar com a construção de um mundo melhor e mais
justo para todos é que a EPG Da Emília desenvolveu o Projeto Horta Suspensa, que incentiva os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental

e EJA, a preservarem o espaço onde vivem, transformando positivamente
as relações humanas, por meio de vivencias de valores humanos.
“Sensibilizar os nossos alunos para a causa da sustentabilidade é um
dos nossos objetivos primordiais do nosso projeto politico-pedagógico. Acredito que se desde cedo incentivarmos nossos alunos a hábitos
saudáveis e conscientes estaremos cumprindo o nosso papel como
educadores”, afirma a coordenadora pedagógica Francisca Fabiana
Oliveira da Costa.

E o semeador saiu a semear...
O clima acolhedor. As lindas e frondosas árvores. Alunos curiosos
e felizes. Terreno fértil para ideias e propostas. Esses são alguns dos
elementos que integram o cenário do Projeto Horta Suspensa.
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“Nosso objetivo fundamental é conscientizar e educar as nossas
crianças, jovens e adultos sobre a importância de cuidar do meio ambiente em todos os sentidos”, explica Fabiana.
Para Fabiana, o foco desse trabalho é refletir sobre quais hábitos e
ações podem ser modificados para que seja possível construir um futuro melhor para todos.
“Tia, sabe os vasos lá de fora? A gente vai plantar um monte de sementinhas de flores, vai ser muito legal”!, conta entusiasmada a aluna
Natalia, do 1º ano.

Fabiana ressalta a importância da interdisciplinaridade no sucesso do
projeto Horta Suspensa.
“O mais importante é que a partir desta pequena ação, podemos desencadear diversas atividades nos múltiplos eixos dos Saberes Necessários, como sequências didáticas sobre gêneros textuais voltados
para a alimentação, e, também, refletir sobre temas como reutilização
e aproveitamento de materiais. Estamos semeando.”

Relações sustentáveis em hora-atividade

Sua professora, Cynthia Gomes Monteiro de Godoy, fala entusiasmada do envolvimento dos alunos no Projeto: “trabalhar o meio ambiente é maravilhoso e todos os alunos estão bem ansiosos para interagir
com a horta. A atividade já mobilizou algumas turmas que trouxeram garrafas pet e algumas sementes para o plantio. Vai ser incrível
colaborar também”.

O estabelecimento de uma relação humana potencial entre os professores é uma das metas da Hora-atividade da EPG Da Emília, espaço
formativo permeado por muito diálogo, carinho e atividades lúdicas.

Fabiana ressalta ainda que a participação dos alunos da EJA é fundamental para o desenvolvimento do projeto: “dividimos as atividades
em tarefas que serão realizadas pelos alunos de todas as etapas e modalidades”.

“A função do coordenador é bastante desafiadora e ao mesmo tempo
prazerosa. E, por isso, nós coordenadoras temos utilizado todos os
espaços da escola para a realização dos encontros, propondo dinâmicas diferenciadas com ginástica laboral na quadra, reuniões na sala
de informática e convidando profissionais especializados para refletir
conosco sobre os nossos projetos”.

Ela esclarece que os alunos da EJA ficaram responsáveis pelo cuidado
com a terra e por nutri-la com adubo. Já o plantio das sementes é trabalho para as crianças menores.
A coordenadora da EJA Monica Isabel de Souza Oliveira destaca que
uma das ações de destaque do projeto foi o encontro para a realização
de receitas saudáveis.
“O projeto com nossos alunos começou da melhor maneira. Conversamos e refletimos sobre a importância do cultivo e do consumo de
produtos orgânicos e fizemos juntos um delicioso lanche com saladas
de frutas e folhas; Até Fanta caseira com suco de cenoura, entrou no
nosso cardápio”.

Há pouco mais de seis meses na coordenação, Fabiana explica que
uma de suas maiores alegrias é a possibilidade de crescimento e
aprendizado na nova função.

Monica esclarece que os encontros formativos com os professores
especialistas priorizam temas relacionados ao Mundo do Trabalho e
assuntos de interesse dos alunos.
“A nossa equipe já trabalha há bastante tempo junto e isso faz toda a
diferença na realização dos nossos projetos. Tudo que propomos em
relação à interdisciplinaridade é sempre muito acolhido com respeito”, declara.
No entendimento da coordenação pedagógica da escola, a Hora-atividade é um importante espaço de fortalecimento das relações e de
harmonia do grupo.

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

139

“Para que as atividades na escola fluam é muito importante que o
grupo esteja alinhado, voltado para o mesmo objetivo, e, isso se estabelece também nas relações de confiança e companheirismo. Acredito que assim conseguimos potencializar ainda mais as nossas formações, principalmente em relação ao Quadro de Saberes Necessários”,
explica Fabiana.

A leitura de mundo precede a leitura da palavra
“Era uma vez uma princesa que não sabia se tinha um nome. Ela
achava que não tinha uma casa, nem um castelo para morar. Aí, ela
foi procurar um caminho feliz na sua vida, e, foi assim, que encontrou um monte de natureza”.
O trecho da história relatado pela pequena Maitê é uma demonstração da importância do espaço de leitura para o incentivo a alfabetização na perspectiva do letramento, bem como para a construção da
identidade e ampliação da leitura de mundo das crianças, por meio
de recursos lúdicos.
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A gestora da escola Cecília Marta da Silva esclarece que a ideia de
criar um espaço próprio para leitura surgiu da necessidade de incentivar a produção escrita dos alunos, principalmente nas atividades
em sala de aula.
“Sempre trabalhamos com cantinhos de leitura na sala de aula, mas
quando as crianças viram o espaço externo todo colorido e organizado para elas, o interesse pela leitura e escrita foi surpreendente. Ali,
eles ficam à vontade, deitados nos tapetes ou sentados nas almofadas
de florzinhas coloridas, escolhem os livros do seu interesse, escutam
e contam histórias e compartilham muitas experiências. É maravilhoso”.
A aluna Kamilly completa que este é seu espaço preferido para divertir e compartilhar histórias com sua melhor amiga Ana Olivia, com
Autismo e Síndrome de Moebius.

A síndrome de Moebiusé um distúrbio neurológico extremamente
raro e decorre do desenvolvimento anormal dos nervos cranianostendo como principal característica, a perda total ou parcial dos movimentos dos músculos da face, responsáveis pelas expressões e motricidade ocular.
“A Ana Olívia não consegue falar nem andar direito, mas a gente tenta ajudar contando história para ela, fazendo carinho e cuidando pra
que ela não se sinta sozinha”.
A professora Cintia esclarece que esses pequenos gestos dos colegas
são primordiais para o desenvolvimento da aluna.
“A Ana Olivia é muito calma e já está esboçando melhoras na socialização. Como todos gostam muito de música incentivamos bastante as
crianças para interagir com ela nesta perspectiva também. Já presenciei algumas vezes ela acarinhando o rosto dos colegas, expressando
alguns sons, como se estivesse cantarolando e isso é muito emocionante. E a nossa turma é muito importante nesse processo. Todos são
muito atentos e a tratam com muito carinho”.

Dedicação que faz toda a diferença
“A única finalidade aceitável das atividades humanas é a produção de
uma subjetividade que enriqueça de modo contínuo sua relação com
o mundo”. Félix Guattari
Limpar as salas de aula, banheiros, pátios, refeitórios e acompanhar
a rotina de atividades das crianças são algumas ações que a dedicada
Austelita da Silva Aquino, funcionária da limpeza da EPG da Emília,
tem a alegria em realizar.
“Sabe, eu trabalho com limpeza desde que vim do Recife na adolescência. O trabalho parece muito, mas é muito gostoso de realizar porque eu amo demais, é o que eu faço de melhor, até porque é o que
venho fazendo há mais tempo. Lá na minha terra tudo era muito bonito, mas na época não tinha tantas oportunidades, então, só tenho a
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agradecer por tudo que conquistei aqui em Guarulhos. Foi aqui que
consegui trabalhar e criar meus filhos e netos”, conta orgulhosa.
Enquanto estendia os panos da recente limpeza realizada nos pátios,
a tímida funcionária conversou sobre o que considera primordial
para o bom andamento dos projetos da escola Da Emília: a parceria.
“Olha, qualquer trabalho fica melhor quando o ambiente é bacana.
Quando tratam a gente com igualdade e respeito e é isso que acontece
aqui. Todos são muito parceiros. A diretora então, nem se fala. Uma
pessoa muito boa, que trata a gente com muito carinho sem desmerecer ninguém. Por isso, a cada dia amo mais o que faço. A rotina é
intensa, mas, quando a gente faz o que se gosta, perto de quem gostamos, aí, não tem preço”, fala sorridente.

Quem é Emília?
Emília é uma das personagens do livro de literatura infanto-juvenil
Sítio do Pica pau Amarelo, escrita por Monteiro Lobato.

Agente de inclusão: 2
Assistente de gestão: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 4
Agentes de portaria: 4
Alunos: 731
Atendimento: Educação Infantil [Estágios 1 e 2],
Ensino Fundamental [1º ao 5º anos] e
Educação de Jovens e Adultos – EJA]
Diretora: Cecilia Marta Da Silva
Vice-diretor: Vice-diretor Rogerio Da Mata Pereira
Coordenadoras: Fabiana e Monica Isabel de Souza Oliveira

Boletim nº 298 - 10/06/2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

A boneca de pano feita por Tia Nastácia, com olhos de retrós preto,
sobrancelhas lá em cima foi criada muda, até que engoliu a pílula
falante inventada pelo doutor Caramujo.
A partir desse momento, Emília passa a falar sem parar. A personagem é ainda muito independente, a tal ponto que ela mesma se auto
define como “independência ou morte”.
É também uma filósofa, que acredita que a verdade é uma espécie de
mentira bem pregada das que ninguém desconfia.

Ficha Técnica
Endereço: Rua João Loprete, 234 - Vila São Rafael
Inauguração: setembro de 1980
Professores: 40
Agente escolar: 1
Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

141

142

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

D’Almeida Barbosa
Relacionamento entre os alunos
demonstra respeito e amizade

Da poesia dos seus olhos esverdeados, encontramos acolhimento no
abraço carinhoso do querido cozinheiro Márcio Barbosa e na gentileza das funcionárias da Proguaru, que zelam pela Unidade.

“Tão legal, oh minha gente perceber que é mais feliz quem compreende que amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas
diferentes”. Jair Oliveira

“Numa escola como a nossa onde há quatro períodos, é importante
que sejamos organizados e dedicados em nossas funções, a fim de
realizarmos um bom atendimento para os alunos”, ressalta a coordenadora pedagógica Gislene Conceição Zarzur Frassei.

Sorrisos, abraços, carinhos, apoio mútuo. Sentimentos evidenciados
nos alunos da EPG D’Almeida Barbosa, que busca propiciar um espaço gentil e acolhedor, para além da construção do conhecimento.
Enquanto a pequena Maria Clara aguarda a perua escolar, os colegas
brincam, conversam e distraem o pequeno Gabriel, ansioso pela hora
do almoço. “Aqui todo mundo gosta de todo mundo, tia. Somos muito
amigos!”.

Todos têm o que aprender e o que ensinar
“Amigo tem de toda cor, de toda raça toda crença, toda graça. Amigo
é de qualquer lugar tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me
agrada é que um amigo a gente colhe sem pesar” - Jair oliveira
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“Tia, o Ryan é um aluno sapeca”, conta a amiga Lara, de 5 anos, enquanto aguardavam pelas novas atividades e orientações da professora.
Sua colega Giovana, esclarece que a predileção da turma está nos
brinquedos de encaixar e nas atividades do parque. “Brincar é bom
demais” conta. Ryan conta que adora histórias e a sua preferida é a do
Jacaré com dor de dente. “Deixa eu pegar aqui pra te mostrar”.
Enquanto se preparava, arrumando os matériais e a cadeira para a
sua contação, os colegas ficaram eufóricos com a possibilidade de ver
o amigo protagonizar os feitos da personagem da história.
“Aqui, buscamos incentivar muito os projetos de leitura”, destaca a
coordenadora Gislene. “Em todas as salas temos estantes com livros
de literatura infanto-juvenil e revistas para pesquisa, tudo de acordo
com a faixa-etária”, esclarece.
Gislene destaca ainda, que o projeto da Ciranda do Livro vem colaborando bastante com o desenvolvimento e aprendizado dos alunos em
todas as modalidades, o que também alavancou as notas da EPG no
Índice de Educação Básica- IDEB.
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“Uma vez por semana as crianças levam um livro da sua escolha para
a casa com a tarefa de realizar a leitura com os seus familiares, sendo
que no retorno contam a história para os amigos na sala de aula. Gostamos muito de utilizar também a Revista Ciência Hoje, fiz até um
curso deles. No meu ponto de vista é um material muito rico e que
pode ser utilizado com todas as idades”.

Normal é ser diferente
Segundo a proposta curricular da Rede Municipal, Quadro de Saberes Necessários - QSN, a educação inclusiva é um dos alicerces fundamentais para a construção de uma educação de qualidade social.
Visando essa meta, a EPG D’Almeida Barbosa promove por meio da

funcionária Claudia Fraga, uma ação importante de apoio às crianças
com deficiência mental e física durante as aulas regulares.
Claudia atua como agente de apoio à inclusão e conta que a atividade
vem sendo um desafio profissional, e, ao mesmo tempo, um divisor
de águas em sua trajetória profissional.
“Quando eu comecei nesta função tudo era novo pra mim. Confesso
que tive até um pouco de receio, porque não conhecia as diferentes
peculiaridades e necessidades que as crianças poderiam apresentar.
Tivemos bastante formação e esse estudo de alguma maneira foi me
mostrando estratégias de atuação”.
Mas, foi a experiência ao lado da aluna Beatriz, que ressignificou a
expectativa e a prática de Claudia, incentivando a funcionária a escolher a graduação de enfermagem e a área da saúde como objetivo.
“Realmente eu tive uma experiência incrível com a Bia. Ela tem deficiência visual, e, foi a nossa parceria que me incentivou a pesquisar
mais e prosseguir na área. Juntas aprendemos a melhor maneira dela
sair da zona de conforto, do colo. Ela começou a ficar mais autônoma,
passou a se alimentar sozinha, andar sem apoio, foi maravilhoso. Assim, fui percebendo que a minha habilidade estava voltada mais para
o cuidado, para a saúde e comecei a cursar enfermagem. Olha, este
trabalho está sendo incrível pra mim!”
A funcionária da limpeza Lindinalva Maria Conceição da Silva, que
também tem um filho com deficiência mental, conta que adora colaborar nas atividades que envolvem essa temática.
“Sempre que posso ajudo os alunos, principalmente as crianças com
deficiência mental. Tenho um filho com paralisia cerebral, que estuda
na AACD e por isso, acredito que posso entender bem as necessidades deles. Sabe, mesmo não sendo a minha função não consigo ficar
sem ajudar. Se sei que posso fazer e eu estou disponível eu faço. A
coordenadora Gislene sempre nos fala que todos que trabalham na
escola, são educadores também, não importa a função, e eu me coloco
nessa posição. Adoro o que eu faço!”.
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Gislene destaca a pro atividade e a personalidade alegre da funcionária. “Sei que sempre posso contar a ‘Nalva’. Seja na limpeza e organização dos brinquedos, até no apoio com as crianças”, declara.
Nalva retribui a gentileza com uma declaração, inédita para a parceira de trabalho.
“Vou contar pra vocês uma história que nem ela sabe, viu Gi, escuta.
No final do ano passado eu estava passando por uma situação bem
difícil com a minha filha e não contei nada pra ninguém. Até que
em uma comemoração ela nos presenteou com um poema. Pra cada
pessoa ela escolheu um texto diferente, veja bem o cuidado dela. Daí,
quando fui ler fiquei impressionada. Sabe, era tudo o que eu mais
precisava ouvir naquele momento. Na hora fui até chorar emocionada
no banheiro. Pra mim, são essas coisas que fazem a diferença e me
incentivam para que eu continue trabalhando aqui”.
  

Todo mundo tem direito de viver e sonhar
O que os alunos Wiccan, Tainá e Wesley têm em comum? A curiosidade pela fotografia!

Ficha Técnica
Endereço: Rua Ananias Jose De Vasconcelos, nº 162, Gopoúva
Data de inauguração: 25/01/77
Professores: 32
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 480
Atendimento:  Educação Infantil [Estágios I e II, Ensino Fundamental [1º ao 5º ano] e EJA
Diretora: Gelse Perine
Vice-diretora: Salete Fortuna Aloi
Coordenadoras: Cristiane Alencar Maciel Brito e Gislene Conceição
Zarzur Frassei
Boletim nº 368 - 11 de outubro de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

E foi de maneira espontânea e divertida que Wiccan, diagnosticado
com autismo, demonstrou o seu talento e disposição para a nova atividade.
Com o auxílio da ilustradora Anna Solano, Wiccan registrou os colegas, funcionários da limpeza e a nossa equipe de reportagem que
ficou encantada com sua gentileza e sensibilidade.
“Posso fotografar vocês”?, questionou o pequeno enquanto entrevistávamos a agente de apoio Claudia.
“Ele adora jogos e atividades com interação. Você viu como ele está
alegre e calmo com a novidade. Fantástico!”, ressalta a apoio.
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Dalva Marina Ronchi Mingossi
Escola incentiva a autonomia dos alunos e
projetos de pesquisa
Uma escola colorida, criativa e acolhedora. Assim é a EPG Dalva Marina Ronchi Mingossi, que há 35 anos incentiva o protagonismo estudantil, por meio de projetos que estimulam a pesquisa e o desenvolvimento integral de seus alunos.
Com um quintal arborizado, repleto de flores, a escola localizada na
região da Vila Barros, atende crianças na modalidade Infantil e Fundamental, de forma integrada e comprometida com a qualidade social.
“Temos aqui uma equipe muito empenhada e a Lia, nossa controladora de acesso é um desses exemplos. Além de atender as pessoas com

muita gentileza, nos ajuda em tudo, inclusive com a manutenção do
nosso jardim!”, conta a gestora Célia Regina de Araújo.
Lia, apelido de Aurélia Cassadore Thyssen, explica que cada planta
traz diversos benefícios para a saúde, possibilitando às crianças um
aprendizado sobre sustentabilidade e respeito à natureza.
“Olha, ali temos melissa, babosa, erva cidreira e as professoras adoram tomar esses chazinhos, que além de gostosos fazem muito bem
à nossa saúde. O boldo, por exemplo, é bom para a digestão. Já a caninha do brejo é excelente na cura de infecções urinárias. Ah, também temos árvores frutíferas como abacateiro, mangueira. Hoje as
crianças vão plantar mudinhas de girassol, vai ser lindo!”, destaca a
funcionária.
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Costurando sorrisos, tecendo arte e educação
“Vivo costurando, fazendo nós em borda e cós, estirando carretel.
Vivo de corte e costura dos meus panos e planos; Indo como patho ao
fundo do fundo, do lago que me reflete”. - Ítalo Campos
Num espaço educativo sempre há oportunidade para a criatividade e
livre expressão das potencialidades de seus alunos e de funcionários.
A professora Valdenice Batista Da Cruz Pereira Beltran usufrui entusiasmada dessa possibilidade. Readapta se divide no cotidiano,
auxiliando nos serviços administrativos e na decoração artística da
unidade, mas o que mais gosta mesmo é de costurar.
“A minha paixão pela costura veio antes da escolha pela educação.
Sempre gostei e tive facilidade em criar peças e executar consertos.
Quando me vi readaptada senti muita vontade de continuar contribuindo com a escola, então costuro materiais para a equipe da limpeza, lembrancinhas para as crianças e professoras e claro, qualquer
outro reparo que seja necessário”, conta.

A professora Marlene de Oliveira Mairink explica que a tecnologia
vem sendo uma forte aliada para o desenvolvimento de estratégias
pedagógicas para sua turma.
“No começo eu achei que teria mais dificuldade, mas no dia a dia
o uso dos netbooks se tornou muito tranquilo, principalmente pela
facilidade e curiosidade que as crianças em relação ao equipamento.
Mesmo estando na educação infantil, todos conseguem realizar atividades com jogos da memória e outros que envolvem a linguagem
oral, raciocínio lógico, cores e numerais”.
Para Marlene, aspectos como a autonomia e a socialização dos alunos
também vem sendo potencializados por meio da utilização dos jogos.

“Sempre me coloco à disposição da equipe gestora para ajudar no que
for preciso, porque a ideia de não fazer nada me deixa ansiosa. Como
gosto de me sentir útil, pinto os murais como esse com o Cristo Redentor e ajudo na decoração do espaço. estou há 6 anos aqui na escola
Dalva e adoro!”

“É muito bonito observar como cada um ajuda o outro durante as
atividades, até mesmo em relação ao próprio equipamento: onde ligar, desligar, recarregar a bateria, essas coisas. A tecnologia faz parte
do dia a dia deles, por isso inserir essas ferramentas na sala de aula
são muito importantes para ampliar a possibilidade de aprendizado.
Realizar os cursos do CEMEAD também vem me ajudando a entender como melhorar a minha prática pedagógica a partir dessas ferramentas. Em contraponto, cultivamos o hábito de realizar atividades
externas, no jardim, para demonstrar a importância das múltiplas experiências”, completa a professora.

Aprendizado eletrônico

Nossas Descobertas

“Tia, você viu que o nosso computador vira tablet? Vem brincar, a
gente te ensina o jogo da cabeça do batata”.

Garantir a pluralidade de aprendizagens incentivando a curiosidade
e a liberdade de escolha dos alunos. O Projeto multidisciplinar Nossas Descobertas vem garantindo que a escola desenvolva um trabalho
amplo e aprofundado de pesquisa.

Formada em Artes a professora destaca que também gosta de auxiliar
os professores em sala de aula.
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“Eu e minha amiga Ana adoramos esse jogo porque dá pra transformar o batata em quem a gente quiser. No jogo tem várias roupas,
cabelos, boca, olhos. Olha esse chapéu como é lindo!”, completa.

A fala da aluna Micaela de 5 anos reflete o encantamento que um
equipamento eletrônico pode provocar no interesse, bem como na autonomia das crianças pequenas.

“A proposta foi muito importante para os nossos alunos, principal-
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mente porque permitiu que cada turma decidisse qual seria o tema a
ser estudado. Tivemos temas muito interessantes como dinossauros,
bichinhos de jardim, evolução dos equipamentos eletrônicos, submarinos brasileiros, vulcões. Foi maravilhoso!”, conta a coordenadora
Berenice Machado Nunes.
Roseni Morbiole Berto, professora do 3º ano orientou as crianças para
a pesquisa sobre os dinossauros.
“Aproveitamos que no livro deles já abordava a pré-história e aprofundamos os estudos a partir dos dinossauros brasileiros. Descobrimos um mapa paleontológico que demonstrava onde habitavam os
dinossauros por aqui, seu habitat, características e fósseis. Foi muito
gratificante. Todos aprendemos juntos com esse trabalho que foi finalizado com uma Mostra de projetos realizada por eles”, esclarece.
A aluna Giovana explica como ela e sua equipe elaboraram os ovos de
dinossauro expostos na escola.
“Fizemos os ovos de dinossauro com bexiga. Primeiro a gente pega a
bexiga e enche. Depois com cola passamos papel e tinta em volta. Foi
um trabalho muito legal”.
Já a professora Luzia de Cássia Desiderio e Souza explica que ter o
vulcão como tema norteador foi uma experiência fascinante para
toda a sala.
Todo o nosso trabalho foi feito em parceria com os professores especialistas de língua inglesa e artes. Buscamos compreender como
se formam os vulcões, o centro da terra, o magma e também assistimos um filme sobre Pompeia, cidade italiana dizimada pelo vulcão
Vesúvio. Mas, o ponto mais alto da pesquisa foi durante a exposição,
quando as maquetes de vulcões entraram em erupção com corante
vermelho, vinagre e bicarbonato. O público ficou impressionado!”.
O projeto do 4º ano dos submarinos brasileiros também envolveu a
parceria com os professores especialistas que destacaram por meio da
música Yellow Submarine dos Beatles, o aprendizado desenvolvido
durante as aulas.

“A ideia começou no museu cata-vento quando eles ficaram encantados com uma réplica de submarino. Assistimos ao filme Vinte Mil
Léguas Submarinas inspirado no livro de Julio Verne e fizemos diversos submarinos coloridos com garrafas pet. foi incrível”, destaca a
professora Adriana Morales Simões Bento.

Plantar uma flor é acreditar no Amanhã
“Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as
árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles”.
Rubem Alves
Quem passa pelo corredor externo da escola percebe a euforia dos
alunos do Estágio II ao se deparar com os primeiros indícios da vida
de um girassol.
“Durante o ano realizamos o projeto Bichinhos de Jardim que proporcionou às crianças conhecerem o mundo vivo que existe aqui mesmo dentro da nossa escola. Pensamos então em trazer uma proposta
de finalização que os incentivasse a contribuir com esse espaço tão
encantador plantando os girassóis”.
“Olha como o meu girassol tá grande tia!”, conta a pequena Ana.
Marlene explica que o primeiro passo foi plantar as sementes no copinho de café por duas semanas e observar o seu crescimento.
“Eles já estavam ansiosos por esse momento e maravilhoso pra nós
poder realizar uma ação tão significativa no sentido de aproximação
e cuidado com o meio ambiente. É como está escrito aqui no nossos
projeto ‘Plantar uma flor é acreditar no Amanhã’, da mesma forma
que nós educadores plantamos sementes de dedicação e conhecimento aos nossos alunos”.
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Quem foi Dalva Marina Ronchi Mingossi?
A patronesse Dalva Marina Ronchi Mingossi foi professora da Educação Infantil, moradora da região da Vila Barros, em Guarulhos.

Ficha Técnica
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Endereço: Rua Aporé, nº 354 – Vila Barros
Data de inauguração: Setembro de 1981
Professores: 25
Assistente de Gestão: 2
Agente de Apoio à Inclusão: 2
Agente Escolar: 1
Equipe da Cozinha: 4
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 591
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II] Ensino Fundamenta
[1º ao 5º ano]
Diretora: Celia Regina De Araújo
Vice-diretora: Luciana Castilho De Oliveira
Coordenadora: Berenice Machado Nunes

Boletim nº 378 – 21 de dezembro de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Carla Maio
Ilustração: Anna Solano
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Escola incentiva a livre expressão
por meio da produção artística

tir. E isso, no meu ponto de vista, é o que faz da nossa escola um lugar
especial e único”, explica a vice-diretora Cleide Vieira Lopes Magaton.

“Gigante pela própria natureza”. Ao conhecermos de perto o projeto
pedagógico da EPG Darcy Ribeiro, é possível notar que a descrição
contida no Hino Nacional brasileiro não poderia ser mais significativa,
uma vez que retrata a grandiosidade de suas propostas educativas.
Grande no tamanho e no ideal de transformação social, a escola busca, por meio da oferta igualitária de condições, uma educação voltada
para o reconhecimento da identidade das crianças, jovens e adultos,
incentivando a sua livre expressão e desenvolvimento por meio da
produção artística e cultural.
“A nossa equipe está sempre disponível para ajudar nossos alunos,
dando voz, vez e oportunidades iguais para criar, produzir, ser e exis-

Sonoridade e alegria também saem pelo cano
O que materiais de sucata, cabos de vassoura e canos de PVC têm a
ver com música? Tudo. É o que demonstram os alunos do professor
Athus Marconato, que há cerca de dois anos desenvolve a Orquestra
de Canos, um projeto inovador que objetiva a ampliação da leitura de
mundo das crianças, a partir do ensino da música clássica.
O professor Athus explica que como os custos de instrumentos musicais são muito altos, decidiu desenvolver formas alternativas de proporcionar aos seus alunos um espaço rico de aprendizado artístico,
por meio da adaptação de materiais.
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Hoje, a Orquestra de Canos é formada por instrumentos como flautas transversais, claricanos e canos baixos, produzidos de maneira
exclusiva pelo grupo de alunos. “Este projeto é maravilhoso, principalmente porque é a primeira vez que essas crianças ingressam nesse
modelo de aprendizado com aulas teóricas, práticas e ensaios com a
banda”, explica.
O professor ressalta que além do caráter artístico, o projeto incentiva
o trabalho em equipe, a disciplina, a integração das crianças das diversas turmas e a elevação da autoestima, já que as crianças se sentem
empoderadas com a descoberta das capacidades e talentos musicais.
“A Orquestra ampliou o repertório cultural das crianças, incentivou a
escuta atenta e a organização de todos, afinal, cada um tem que tocar
o seu instrumento num momento específico, né?” Athus também ressalta que a Orquestra vem colaborando bastante para que os alunos
tenham uma nova perspectiva de vida, principalmente na descoberta
dos seus talentos. “Eu creio que todos podem aprender a tocar um
instrumento, basta ter força de vontade e dedicação, como eles vêm
demonstrando”.
Os amigos flautistas Nathã e João Vitor contam entusiasmados a alegria de participar da Orquestra de Canos da EPG Darcy Ribeiro.
”Eu já sei ler partituras, já sei as notas musicais, que os desenhos representam notas musicais. Daí, na hora de tocar, é fácil, porque cada
furo da flauta tem a ver com uma dessas notas também. Às vezes, a
gente tem que fazer umas dedilhadas mais difíceis, mas minha mãe
me fala que é errando que se aprende”, explica Nathã.
João Vitor diz contente que participar da Orquestra trouxe mais motivação para frequentar as aulas e aprender coisas novas.
“Anteriormente, depois das lições de casa, eu não tinha nada pra fazer e ficava em casa jogando videogame. Foi aí que eu descobri que
tinha uma banda na escola. Quando cheguei no ensaio, eu adorei e
nunca mais quis sair”

O professor Athus explica também que, a partir de 2015, além do repertório clássico da Orquestra, o projeto contará com a apresentação de
uma Opereta, em inglês, baseada no conto infanto-juvenil João e Maria.
“Com a Ópera, estamos buscando dar ao projeto um caráter interdisplinar, tanto que os ensaios acontecem em parceria com os professores de inglês. Nesta nova etapa, reunimos algumas meninas que
vêm se dedicando bastante na interpretação da história, por meio do
canto. Estamos realmente muito felizes com o resultado”, afirma.
“Eu canto desde pequeninha”. Conta a aluna Leandra de 11 anos, um
dos destaques da Opereta João e Maria.
“Quando eu comecei, eu gostava mais de cantar música pop como
Miley Cirus e Demi Lovato, mas aí, eu descobri que eu adoro ópera.
A única diferença na hora de cantar é que a ópera é como se fosse um
teatro. A gente tem que interpretar os sentimentos, de acordo com
o que as personagens estão sentindo. Está sendo tudo muito legal”,
ressaltou entusiasmada.

Muito prazer, somos da EJA!
Identidade, cuidados e valores. Estes foram alguns dos temas que potencializaram o Plano de Ação da EPG Darcy Ribeiro, durante o ano.
A proposta, que ganhou força a partir do projeto Identidade, com as
turmas da EJA, oportunizou a troca de saberes e vivências, a partir
do resgate das memórias e trajetórias de vida de cada um dos alunos
da modalidade.
A vice-diretora Valdirene Diamante Coelho conta que, para incentivar a socialização das experiências dos alunos, o primeiro passo foi
solicitar que trouxessem fotos pessoais, a fim de que pudessem se
conhecer melhor, e traçar uma reflexão quanto ao desenvolvimento
pessoal e cultural de cada um.
“Como muitos alunos são das regiões Norte e Nordeste, aproveitamos
os seus relatos para ampliar o conhecimento sobre essas regiões bra-
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sileiras, suas características geográficas, culturais, políticas, sociais e
os motivos que os levaram à migração”, explicou.
A proposta deu tão certo que acabou culminando em outras ações voltadas para a expressão artística dos alunos, como a exposição de Artes Visuais Festas Populares com Cordel, a apresentação da peça de teatro Vida
Maria e um passeio fotográfico pelo Centro Histórico de Guarulhos.
“Durante o processo de socialização das experiências, surgiu a necessidade de aprofundarmos também os conhecimentos sobre Guarulhos, afinal, é a cidade que acolheu a todos na realização das metas e sonhos. Para tanto, realizamos um passeio fotográfico, no qual
observamos o desenvolvimento da cidade, a partir dos seus pontos
históricos”, proposta que encantou os alunos, comenta Valdirene.
“O passeio oportunizou um resgate histórico incrível da cidade, propiciando o conhecimento de fatos inusitados, bem como o registro
das transformações da cidade. Foi fantástico!”.
A aluna Iraci Borges Souza, conta a alegria que sentiu ao descobrir
fatos históricos importantes da cidade de Guarulhos.
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“Aprendi que os próprios negros construíram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos para realizar seus cultos, que a
Igreja Matriz tem o nome de Nossa Senhora da Conceição, e que foi D.
Pedro II quem doou o Brasão para ela. Ah, fiquei tocada também com
a revelação do trem que transportava as pessoas daquela época. Trem
que ficou na saudade e na música dos Demônios da Garoa”.
O aluno Agnaldo Gomes da silva conta emocionado os saberes
apreendidos a partir do passeio fotográfico.
“Me sinto muito grato pelo que aprendi no Centro Histórico de Guarulhos. Eu nunca iria saber que o lugar em que me alistei tem quase
80 anos. A igreja Matriz com a parede de barro me trouxe lembranças
do Norte. E aquela Igreja de Nossa Senhora do Rosário que tem a
placa no chão? Já passei várias vezes e nunca prestei atenção. Tudo
aquilo agora eu posso mostrar a minha esposa, aos meus filhos e amigos. Achei lindo!”.

Saúde, Humanização e inclusão social
Prevenção ao uso de drogas, bebidas alcoólicas, violência e bullying
também integram o Plano de Ação da Escola, que encontrou na parceria com o programa PROERD, da Polícia Militar, um caminho para
a sensibilização dos alunos para uma vida com mais alegria, saúde e
inclusão social.
O PROERD, Programa de Educação de Resistência a Drogas e Violência, adaptação brasileira de um programa norte-americano, surgido
em 1983, consiste em uma ação conjunta entre as Policias Militares,
escolas e famílias, no sentido de prevenir o abuso de drogas e a violência entre estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer as pressões
e as influências diárias que contribuem com tais práticas, desenvolvendo habilidades para resistir a elas.
A Cabo Sonária explica que na EPG Darcy Ribeiro, o programa teve
duração de 10 semanas, na quais foram realizados diversos encontros
formativos com todos os alunos dos 5º anos.
“Procuramos nestes encontros abordar os efeitos do uso das drogas, as
dificuldades, que as pessoas têm em abandonar o vício e alertamos os
alunos para que nunca experimentem. Principalmente, porque depois
da primeira vez, o corpo sempre vai querer consumir mais”, alertou.
As aulas temáticas são abordadas de maneira lúdica com vídeos, dinâmicas e jogos onde também são trabalhados temas como preconceito, bullying e a influência das más amizades nas escolhas da vida.
As alunas do 5º ano, Esperança e Bianca comentam a importância de
atividades como esta no incentivo à prática de valores humanos.
“Foi muito legal participar das atividades. Tinham muitos jogos e
brincadeiras que falavam que fumar e beber causam males pra nossa
saúde, mas também prejudicam muito as nossas amizades, inclusive
com os nossos familiares”, conta Esperança.
Bianca, que já sofreu preconceito dos colegas, explica que as palestras
do PROERD ajudaram a diminuir a prática de bullying na escola.
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“Já me chamaram de botijão e de chokito, porque eu tenho espinhas,
e isso me deixou muito triste. Mas, depois que começamos a participar das palestras sobre respeito e o valor da amizade, isso diminuiu
bastante”, explicou.
A Cabo Sonária conta que ser policial sempre foi um sonho e uma meta
na sua vida. “Eu gosto de gente e sempre procurei cuidar das pessoas e
como também sou pedagoga, me identifiquei muito com o trabalho do
PROERD nas escolas. Na minha opinião, essa é a melhor fase da vida
para realizarmos um trabalho de prevenção e a escola pública tem um
papel primordial na formação de valores das crianças”.

Jaci, fotógrafa por um dia
Cuidado, carinho, arte, alegria e uma vista privilegiada para a Serra
da Cantareira, são algumas dos elementos motivacionais que fazem
parte do dia a dia da Agente de Portaria Jaci de Souza.
Encantados com o espaço e com a vista, a equipe do Boletim Acontece
na Rede contou com a colaboração gentil da funcionária para a realização de um registro especial da paisagem do entorno.
A vice-diretora Cleide explica que, por conta da construção do Rodoanel, a Dersa vem realizando parcerias com a comunidade, a fim
de incentivar a preservação do bioma da região.
“Como toda a construção envolve desmatamento, a bióloga da Dersa
esteve presente, aqui na escola, em hora-atividade, para nos orientar
quanto aos procedimentos da obra e da importância da preservação
ambiental. Recebemos também diversas mudas nativas, que foram
plantadas no nosso espaço Mata Atlântica”.
Jaci, muito tímida, ficou na dúvida se deveria encarar o desafio fotográfico, mas, acabou se entusiasmando com os resultados, sendo até
protagonista de algumas imagens com a equipe.

“Ah, gostei bastante. Fazer fotos com essa câmera fica muito mais fácil”, afirmou sorridente.
A beleza da imagem revela o talento de Jaci, e o encantamento que a
escola transmite para todos.
“Aqui somos todos muito felizes, porque priorizamos a igualdade e a
união. Fazemos tudo por todos e para todos. Esse é o lema e a identidade de nossa Escola”, afirma Cleide.

Quem foi Darcy Ribeiro?
Antropólogo, educador, escritor e político brasileiro nascido em Montes Claros, MG, Darcy Ribeiro foi fundador de duas universidades
modelares, a UNB e a UENF, contribuindo de forma única na história
da cultura brasileira.
Formado pela Escola de Sociologia e Política da Universidade de São
Paulo, iniciou o trabalho de etnólogo no antigo Serviço de Proteção ao
Índio, tendo criado o Museu do Índio em 1953.
Foi responsável pelo projeto de lei que deu origem a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Brasileira (LDB), lei 9394/96 aprovado pelo senado brasileiro e também diretor do Centro de Pesquisas Educacionais,
a CAPES, e do setor de pesquisas sociais da Campanha de Erradicação do Analfabetismo.
Em sua obra literária, fundamentada na pesquisa etnológica e numa
rica prática pedagógica, são muito conhecidos os livros Religião e mitologia cadiueu, Línguas e culturas indígenas do Brasil, O processo
civilizatório, As Américas e a civilização e O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, entre outros. Faleceu em Brasília, em 17 de
fevereiro de 1997.

Questionada quanto à experiência fotográfica, afirmou sem titubear:
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Ficha Técnica
Endereço: Rua São Fernando, nº 34, Parque Santos Dumont
Inauguração: 9/12/1998
Alunos: 1133
Professores: 57
Funcionários administrativos:7
Equipe de limpeza: 8
Cozinheiros: 5
Agentes de Portaria: 6
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II], Ensino Fundamental

[1º ao 5º ano] e Educação de Jovens e Adultos
Diretor: Luiz Fernando Nogueira Oliveira
Vice-diretoras: Valdirene Diamante Coelho e Cleide Vieira Lopes
Magaton
Coordenadora: Marta Do Rocio De Oliveira
Boletim nº 272 - 10 de dezembro de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Deucélia Adegas Pera
Projeto reconstitui história do Recreio São Jorge
Longe de ser um lugar comum
Compreender a perspectiva sócio-histórica do local no qual está inserida, com o propósito de focalizar as relações sociais que se materializam em práticas culturais. Essa foi uma das necessidades que a
equipe da EPG Professora Deucélia Adegas Pera sentiu, logo que a escola foi inaugurada na região do Recreio São Jorge, em abril de 2012.
Espaço rico em recursos naturais, o Recreio São Jorge faz parte da
região do Cabuçu e compreende o Parque Estadual da Cantareira e
o Núcleo Cabuçu, que comporta a primeira barragem do país. Esses
elementos fomentaram o interesse da equipe em conhecer as condições em que vive a grande maioria das famílias.

A partir da elaboração do Projeto “Construindo a nossa História”, o
Plano de Ação da unidade escolar deu início a um momento de construção da identidade da escola, por meio do conhecimento da comunidade e realidade da qual os alunos fazem parte.

No principio, o verbo era pesquisar
Antes de tudo, professores e gestores “arregaçaram as mangas” e se
dedicaram a coletar o maior número de informações sobre o bairro.
Fonte inesgotável de pesquisa, pais e crianças colaboraram decisivamente nesse processo, que teve início ainda em 2012.
Uma das estratégias interessantes das quais a equipe lançou mão foi
o Caderno do Viajante. Como o próprio nome diz, o caderno circulava
em meio às famílias dos alunos, com a seguinte orientação:
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Escreva um pouco sobre a região onde você mora, quais os pontos relevantes que você julgue necessário nos contar. Conte também como
era esta região quando você veio morar aqui e como está agora.
Os relatos dos pais dos alunos são os mais variados. Muitos apontam
mudanças na paisagem local, como desmatamento, redução de áreas
destinadas ao plantio, mas também o aumento do número de linhas
de ônibus e de casas, entre outras.
“Quando cheguei aqui neste bairro por volta do ano de 1991, os ônibus faziam o percurso circular de duas em duas horas, e tudo era
barro”.(Depoimento de pai de aluno)
A coordenadora pedagógica, Carla Cristiane Berra, conta que, na visão dos moradores do bairro, a escola é um indicador positivo de que
a região está se desenvolvendo: “são pessoas muito carentes, a região
ainda precisa de muito, e tanto a escola, as linhas de ônibus como a
UBS mostram a eles que o bairro ainda vai melhorar muito mais”.
Carla conta ainda que os relatos ajudaram os professores a conhecer melhor seus alunos: “somos nós quem chegamos por último nesse espaço e
somos nós quem devemos nos adaptar às necessidades deles”, comenta.
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A característica migratória do bairro, assim como ocorre em outras
regiões do município, chamou a atenção da equipe para a necessidade de se manter viva a história e origens, para que as gerações mais
jovens criem um laço afetivo e de cuidado com o local onde vivem.

tes. Esse trabalho foi resultado de uma pesquisa sobre as áreas de
mananciais da região do Cabuçu.
Ainda com a meta de oferecer à comunidade escolar o conhecimento
da história da região na qual está inserida, a EPG Deucélia promoveu
em 2013 dois outros momentos de interação entre os pais e a escola.
A 2ª Mostra Cultural Caipira, que aconteceu em junho do ano passado, mostrou aos visitantes um pouco da cultura dos moradores do
local, um recorte da diversidade cultural do país.
Nessa mesma perspectiva, a EPG Deucélia realizou no final do ano a
Mostra da Educação Municipal em sua unidade. O evento contou com
a Festa da Família, uma forma de promover o encontro das famílias
dentro da escola para que eles prestigiassem os trabalhos artísticos
dos alunos e professores.
O momento agora é de consolidar a proposta de inserção da escola
na diversidade que a região do Recreio São Jorge oferece. “Se num
primeiro momento nossa preocupação era de constituição de nossa
identidade enquanto agente público em meio a esse contexto, nossa
meta a partir desse ano é consolidar essa proposta, buscar mecanismos reais de atuação na realidade dos alunos”, explica Carla.

E o que vem pela frente?

Esse momento de pesquisa e sondagem inicial foi tão rico que culminou
com a 1ª Mostra Cultural Caipira ‘Construindo a Nossa História’. A coordenadora aponta que a Mostra teve como objetivo fortalecer o diálogo
com os pais, contato este que teve início com o Caderno do Viajante e que
sempre foi permeado de muito carinho, respeito e compreensão.

Traçar metas e objetivos para o ano letivo é tarefa que exige discernimento, daquilo que foi feito e do que ainda falta realizar. Grupo
cativo, cuja maioria está na escola desde a inauguração, os professores da EPG Deucélia demonstram comprometimento para traçar as
metas daquilo que entendem como a manutenção e continuidade do
projeto, sua efetiva consolidação: “já constituímos nossa identidade;
queremos saber agora como interferir nessa realidade”, comenta a
coordenadora.

Um dos momentos marcantes dessa primeira Mostra, segundo a
coordenadora, foi a apresentação das crianças do 5º ano, que junto
com seus pais cantaram a música Planeta Água, de Guilherme Aran-

Em 2014, a escola passou a se constituir como polo do Atendimento
Educacional Especializado [AEE], realizando o atendimento e acompanhamento de alunos de algumas escolas da região.

“Agradeço aos meus pais por me contarem essa linda história, espero
que um dia eu possa contar uma outra versão, com melhores condições”. (Depoimento de pai de aluno)
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Para a professora do AEE, Zanandrea Renzi, o desafio imposto à equipe de conhecer os alunos viabilizou o trabalho pedagógico com as turmas: “a escola tem grande proximidade dos pais e se torna mais fácil
conhecer as crianças e saber os motivos pelos quais não aprendem”.
Outra novidade para o ano letivo são as aulas de Música da professora-especialista Rosa Macedo. Ela conta que sua perspectiva de trabalho com as crianças vai ao encontro da linguagem corporal: “voz e
corpo também são instrumentos”, observa a docente.
Encantada com o contato com a natureza, Rosa conta que usa a música para contextualizar questões que dizem respeito à vida dos alunos
em meio à comunidade em que vivem: “acredito que esse é o papel da
educação, por isso uso a música”.
Com o objetivo de mostrar o caminho percorrido na busca pela identidade da escola e no entendimento da história do Recreio São Jorge, a
coordenadora Carla conta que, a título de perspectiva futura, é desejo
da equipe da escola sistematizar todo o material coletado durante a
pesquisa [documentos, relatos e fotos] transformando-o numa revista.
Além da socialização das práticas pedagógicas desenvolvidas pela escola, a proposta de uma publicação objetiva mostrar o processo de elaboração dos projetos e os resultados alcançados pelas turmas da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental, ao longo dos dois últimos anos.
“Estamos num momento de consolidação do Projeto, mostrar como as
práticas pedagógicas, consonantes com o Plano de Ação da escola e
com a Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários, dialogam
com as reais necessidades do bairro, dos alunos e de suas famílias”,
esclarece Carla.

vai te devolver outra pergunta: é a escola da biquinha? Pode confiar e
seguir sua orientação, pois é isso mesmo: a EPG Deucélia é carinhosamente conhecida como a escola da biquinha.
A referência do nome do lugar ainda persiste na memória dos moradores da região, que veem na escola um patrimônio de inestimável
valor, tão importante e vital quanto a água que jorra das nascentes do
Rio Cabuçu de Cima.

Quem foi Deucélia Adegas Pera
Deucélia nasceu em Cambaratiba, no dia 10 de novembro de 1940,
num vilarejo pertencente à cidade de Ibitinga, interior de São Paulo.
Seus pais, Alceu Henriques Adegas e Ana Maria de Souza Adegas
tiveram oito filhos: Geni, Antenor, Sebastião, Agenor, Maria Nilde,
Idalina, Adelino e Deucélia.
Seu pai saiu do vilarejo e se mudou com a família para a cidade para
que alguns dos seus filhos pudessem frequentar a escola, enquanto
os outros permaneciam no sítio, trabalhando na lavoura para sustentar toda a família.
Ao terminar o curso Normal, em Ibitinga, foi aprovada no curso de
Letras na USP. Defensora de uma educação de qualidade, Deucélia
trabalhou durante 25 anos na rede estadual de ensino de São Paulo,
onde se aposentou. Também trabalhou na rede municipal de São Paulo durante 15 anos.

Escola da Biquinha

Em 1963, casou-se com José Maria Pera e teve três filhos: Sílvio, Sérgio
e Sandra. Deucélia sempre dedicou sua vida à família, à educação, à
política e à igreja católica. Dois meses antes de seu falecimento, em
31 de outubro de 2010, distribuía comunhão aos doentes de casa em
casa.

Quem chega à região do Recreio São Jorge perguntando pela escola
Deucélia Adegas Pera vai perceber o interlocutor um tanto quanto
confuso. Logo, com ar de quem acabou de decifrar um enigma, ele

Militante política atuou em inúmeras campanhas eleitorais, denunciando as injustiças sociais, debatendo e discutindo política com a
mesma garra com que defendia os seus princípios cristãos.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua Palmira Rossi, s/nº – Recreio São Jorge
Inauguração: 14/04/2012
Professores: 41
Funcionários Administrativos: 2
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 6
Agente de Portaria: 4
Alunos: 1100
Atendimento: Educação Infantil [Estágio II]
e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Emidia de Vasconcelllos
Vice-diretora: Ana Rita Castanheira de Oliveira
Coordenadoras: Carla Cristiane Berra

Boletim nº 233 - 11 de março de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Djanira da Mota e Silva
Com músicas, danças e brincadeiras, histórias
ganham ludicidade
Viajar pelos quatro cantos do mundo da imaginação, levando consigo
uma mala repleta de histórias infantis. Garantir que as crianças tenham acesso, desde cedo, aos bens culturais e à inclusão social.
Estimular viagens literárias, aquelas que cabem no amplo espaço das
ideias e do conhecimento, é uma das propostas da equipe de professores da EPG Djanira da Mota e Silva, que ganhou força desde que o
Projeto Conta Outra Vez saiu do papel e conquistou o grupo, logo no
início do ano letivo.
“Desde então, muita coisa aconteceu, e os momentos de contação de
histórias para as crianças da Creche e Pré-escola evoluíram para ou-

tros espaços, para além da sala de aula”, conta a professora Fátima
Regina de Carvalho Araújo.
A proposta do Projeto observa ainda que, quando estimulados a ler,
os indivíduos participam de forma efetiva na construção e reconstrução da sociedade e de si mesmo.

Quando ler é uma grande viagem
Bolsa, mochila, sacola. Para os amantes das viagens literárias até uma
pequena trouxa para embrulhar livros tem serventia. O fato é que a analogia deu tão certo que os professores organizaram a Mala de Leitura,
que com suas rodinhas viaja de uma sala a outra, de um espaço a outro
da escola, levando um acervo repleto de aventuras para os alunos.
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“O professor é mediador do processo de construção do conhecimento,
sua figura é de extrema importância para que as crianças exercitem o
saudável hábito de se entregar às histórias”, confirma a coordenadora
pedagógica Selma Cantuária.
Nessa viagem coletiva que leva os alunos a lugares inimagináveis,
cantar e contar são duas faces da mesma moeda, uma aposta num
trabalho sistemático com a leitura para o desenvolvimento da criatividade e imaginação das crianças.
Com a turma do Estágio I, a professora Fátima Regina aposta em um
trabalho com a oralidade, pois acredita na importância dessa habilidade para que as crianças se sintam motivadas a recontar histórias:
“isso mostra como eles se apropriaram da narrativa, do começo ao
fim, das características das personagens, dos detalhes”.
“Tia, você sabia que o Pinóquio mentiu e por isso o nariz dele cresceu?
E sabe o que mais aconteceu com ele? Ele ficou com orelhas de burro”.
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Junto com Pinóquio, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho,
João e o Pé de Feijão e João e Maria são alguns dos clássicos da literatura infanto-juvenil disponíveis para os momentos de contação com
as crianças. Selma destaca também títulos interessantes para um trabalho com a diversidade e a inclusão, como A casa mal assombrada,
O sapo bocarrão, entre outros.
Para a coordenadora, momentos de leitura permeiam toda a formação
do ser humano: “ao longo de toda a vida, lemos para entender e reconhecer, para sonhar, viajar na imaginação, por prazer ou curiosidade;
lemos para questionar e resolver problemas”.

Eu canto, tu danças, nós brincamos
Brincar com a linguagem de forma lúdica e prazerosa. Sentados numa
grande roda, as crianças do Maternal se preparam para ouvir histórias infantis, mas antes dizem seus nomes uns aos outros.
“E você, quem é?” A atividade que as professoras Marilene Santos e
Regina Sandra Alves Fernandes promovem com os alunos tem como

objetivo trabalhar saberes que valorizam a interação social, a autonomia e a identidade.
“As crianças aprendem a se expressar, se posicionar, questionar, interagir com o outro e a fazer uma imagem positiva de si”, explica Marilene.
Nesse trabalho sobre a identidade das crianças, as professoras vão,
aos poucos, inserindo afirmações sobre suas características físicas:
“quando começamos essa atividade no início do ano, elas ficavam
tímidas. Hoje participam com bastante desenvoltura, fazem pose
no momento de dizer quem são, querem ir mais de uma vez. Aos
poucos, no momento em que se apresentam, as crianças começam a
incorporar outros elementos de suas características físicas, como cor
de cabelo, tom da pele, estatura, além das preferências alimentares e
esportivas”, completa Regina.
A dupla conta que, numa certa reunião com os pais, reproduziram a
atividade de contar quem são, momento em que todos se emocionaram bastante.
E quando chega a hora de brincar, cantar e dançar, professores e
crianças do Berçário II mostram todo o seu talento. Cristina Bezerra dos Santos. Maria Carmen Ferrer Santos e Claudivania Almeida
Bianchi não poupam energia para garantir momentos riquíssimos de
aprendizagem e muita interação entre as crianças.
“Brincar é tudo, faz parte do cotidiano das crianças, é assim que elas
aprendem e desenvolvem linguagem própria”, explica Claudivania.
Nessa ação perfeitamente intencional, as educadoras promovem vivências e práticas que contemplam os eixos Corpo e Movimento, Interação Social, Autonomia e Identidade e Comunicação e Expressão
do Quadro de Saberes Necessários.

Recursos para a contação de histórias
Logo que chegou à EPG Djanira da Mota e Silva, em 2007, a diretora
Claudia Martins Galdino Lopes de Azevedo sentiu que havia muito
a fazer para transformar o lugar numa verdadeira escola de Educação
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Infantil. A constatação vinha, sobretudo, das cores das paredes, onde
pairava um tom acinzentado. Com muito empenho e dedicação, ela e
a equipe da escola deram uma nova luz ao ambiente.

Atentos, meninos e meninas acompanham o enredo com os olhos,
que vai se avolumando e ganhando elementos a medida que Gisele
vai adicionando novos personagens ao avental.

“A realidade que temos aqui hoje é bem diferente, sabemos o nome e
as histórias de cada um, e o contato que temos com as crianças torna
o espaço mais aconchegante, estamos mais próximos das famílias, conhecemos os pais, e os pais conhecem nosso trabalho”.

Para as professoras, a riqueza desse recurso interessante está na possibilidade de fazer aflorar a imaginação das crianças: “sempre buscamos fazer atividades diferentes, e o uso dos aventais é muito importante para que elas prestem mais atenção e visualizem outras formas
de contar as histórias”, afirma Gisele.

E não foi só isso que Claudia e a equipe fizeram. Dentre inúmeras
ações realizadas ao longo desse período, Claudia adquiriu fantoches
com personagens das histórias infantis, o que incrementou ainda
mais a prática de contação de histórias do grupo.
“Com os fantoches, conseguimos novas possibilidades de contar as
histórias, pois eles estimulam a imaginação das crianças”, esclarece
a professora do Estágio I, Patrícia da Silva Pardinho. Patrícia destaca
que, em meio ao material que foi comprado pela escola, estão fantoches de personagens com deficiência, o que permite que os professores contextualizem as histórias dos alunos deficientes, promovendo
de forma lúdica a inclusão no espaço escolar e o entendimento do
percurso de vida de cada aluno.
Para a educadora, esses momentos de contação revelam o encantamento e a emoção dos pequeninos: “as crianças se projetam dentro
das histórias, fazem associações com o dia a dia, constroem sua identidade e aos poucos vão reconhecendo o limite entre a fantasia e a
realidade”.
Além dos incríveis fantoches, a escola possui dedoches [fantoche de
dedo] e aventais, recursos que deixam a imaginação das crianças ainda mais aguçada.
Nos dias de frio, Silmara Aparecida Balsalobre, Shirlei Silvana Formaio
e Gisele Santos Oliveira, juntam as turmas do Estágio I em umas das
salas quentinhas. O objetivo? Aproveitar o gracioso talento da professora Gisela, eximia contadora, para juntos ouvirem João e o Pé de Feijão.

Suspense, palpites e previsões. Ao final da história adaptada, o gigante não cai do pé, pois isso certamente o deixaria muito machucado.
Nesse rico universo de estímulo, as crianças da EPG Djanira da Mota
e Silva inventam e reinventam histórias, criam, memorizam, constroem sua autonomia e identidade fazendo aquilo que as crianças
mais gostam nessa fase do desenvolvimento: brincar.

Quem foi Djanira da Mota e Silva?
Pintora, desenhista, ilustradora, cartazista e cenógrafa. Nascida em
20 de junho de 1914, Djanira da Mota e Silva é considerada uma das
mais importantes artistas brasileirasdo século,por ter interpretado de
maneira singela e poética a paisagem nacional e os habitantes e costumes do país.
No ano passado, sua cidade natal, Avaré, comemorou o centenário
de nascimento da pintora, durante evento que reuniu telas de arte de
alunos de escolas da cidade e jovens que cumprem medida socioeducativa na Fundação Casa.
Djanira foi morar no Rio de Janeiro na década de 1930, onde tem suas
primeiras instruções de arte em curso noturno de desenho no Liceu
de Artes Ofícios com o pintor Emeric Marcier, hóspede da pensão que
Djanira instala no bairro de Santa Teresa.
Os contatos com os artistas renomados, frequentadores de sua pensão, proporcionam um ambiente estimulador que a leva a expor no
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48º Salão Nacional de Belas Artes, em 1942. Embora possuam uma
aparência ingênua e instintiva, seus trabalhos são consequência de
cuidadosa elaboração para chegar à solução final.
Djanira faleceu no Rio de Janeiro no dia 31 de maio de 1979.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Mediterrâneo, 324, jardim Almeida Prado
Inauguração: 10/02/2005
Professores: 24
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4

Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 3
Alunos: 410
Atendimento: Educação infantil – Creche (Berçário II e Maternal) e
Estágio I
Diretora: Claudia Martins Galdino Lopes de Azevedo
Vice-diretora: Sueli Barreto Botelho
Coordenadora: Selma Aparecida da Silva Cantuária

Boletim nº 312 - 16 de setembro de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Dolores Gilabel
Hernandes Pompêo
Escola prioriza projetos em educação ambiental
“O planeta Terra vive um período de intensas transformações técnicocientíficas, permeadas por fenômenos de desequilíbrios ecológicos que,
se não forem remediados, no limite, ameaçam a vida em sua superfície”.
A afirmação é do sociólogo Felix Guattari, e, traz à tona, a importância do envolvimento das novas gerações no sentido de refletir, rever e
transformar hábitos e agir de maneira propositiva para a sustentabilidade do planeta.
Entendendo a importância do processo educativo, neste contexto,

a EPG Dolores Gilabel Pompêo vem desenvolvendo diversas ações
voltadas à sensibilização dos alunos diante dos impactos da ação do
homem no meio ambiente, como é o caso do projeto Boa Energia nas
Escolas, em parceria com a EDP Bandeirantes.
“Educar para a sustentabilidade, para nós, é uma das maneiras que
temos para minimizar os impactos nocivos que o planeta vem sofrendo. A nossa meta é demonstrar para as crianças que é possível reverter esse quadro e melhorar a qualidade de vida da nossa e das futuras
gerações”, ressalta a coordenadora pedagógica Patrícia Helena Etsuko
Miyasato Albuquerque.
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Boa Energia nas Escolas

Educação Integral com Qualidade Social

“Não gaste energia”. “Não deixe a luz ligada quando não estiver no
local”. “Não jogar lixo no meio ambiente”. “Não ficar muito tempo no
telefone”. “Chegou o momento de economizar água e energia”.

Elevar a qualidade da aprendizagem dos alunos é meta da Secretaria
de Educação e também da EPG Dolores Gilabel, que vem alcançando
avanços importantes nas avaliações do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ministério da Educação.

As frases contidas nos cartazes expostos nos corredores da escola,
são algumas das demonstrações da efetivação do Projeto Boa Energia
nas Escolas, que vem alterando o hábito das crianças e ampliando a
compreensão sobre as diversas maneiras de obtenção de energia na
natureza.
“A parceria com a EDP está sendo fantástica, principalmente, em relação ao processo de ensino-aprendizagem de todos: alunos e equipe escolar. As turmas realizaram pesquisas sobre os diferentes tipos
de energia como elétrica, solar, eólica, e suas diversas maneiras de
obtenção por meio das usinas hidrelétricas, por exemplo”, completa
Patrícia.
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Durante as pesquisas, os alunos organizaram ainda, uma exposição
monitorada para a comunidade e surpreenderam os pais e funcionários com os conhecimentos gerados durante as aulas, como foi o caso
dos alunos do 2º ano Angelo e Isabel que demonstraram o funcionamento de uma usina hidrelétrica.
“Nós vamos fazer uma turbina. Você coloca água e coloca numa jarra
e essas hélices podem girar para gerar energia. Quer dizer que gera
energia cada água que desce”.
A coordenadora pedagógica ressalta que o interesse dos alunos se
deve ao significado e a utilização prática desses conhecimentos no
cotidiano.
“Quando uma informação relevante sensibiliza os alunos, eles absorvem e transmitem a mudança para seus familiares. Assim, o conhecimento adquirido ultrapassa os muros da escola e é compartilhado
com os familiares e a comunidade, impactando positivamente os envolvidos com transformação de hábitos e comportamentos”, destaca.

“É maravilhoso perceber que os nossos esforços diários na aprendizagem dos alunos repercutiram tão positivamente no IDEB. Ter 6.4
como nota é muito emocionante e comprova o nosso comprometimento com o desenvolvimento integral dos nossos alunos”, destaca
Patrícia.
A gestora Monica Aparecida Torregrossa Wellansen esclarece que a
receita para uma educação de qualidade é a crença no potencial humano e o envolvimento da equipe.
“Acredito que é importante que o gestor de qualquer escola se envolva de corpo e alma em todo o processo. Desde o aspecto administrativo, a relação com os alunos e professores e seus desafios pessoais
ou de ensino-aprendizagem. Enxergando a gestão por este ponto de
vista, podemos traçar metas e estratégias para melhorar o atendimento”, afirma.
A gestora ressalta que a nota elevada no IDEB é apenas um meio de
avaliação do processo de ensino, mas não o foco principal dos projetos da escola.
“Aqui não desenvolvemos projetos com foco em avaliações externas. Até porque qual seria o cabimento de instruir ou capacitar as
crianças para realizar exames! O nosso foco está no desenvolvimento integral, por isso acompanhamos cuidadosamente os nossos
alunos em todo o processo, desde a Educação infantil até o Ensino
Fundamental, colaborando para a diminuição de suas dificuldades.
Me sinto muito realizada com todas as nossas conquistas, principalmente o empenho dos nossos professores, da minha vice-diretora Lilian e da Patrícia. Tudo que fazemos é pensando no melhor para todos
os nossos alunos”.
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Enquanto isso na sala de aula...
O que palitos de sorvete tem a ver com matemática? Tudo! Pelo menos
para os alunos do estágio I, da professora Vanece Benedita da Silva
que estão experienciando os seus primeiros desafios com as operações básicas, por meio de estratégias educativas simples e muito divertidas.

Boletim nº 324 - 4 de dezembro de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

- “Tia, eu adoro bazer bontas. Olha só quantos balitos a bente já juntou”!, conta Isaque de 4 anos.
O pequeno, que ainda faz algumas trocas de letras, na linguagem
oral, demonstra confiante o aprendizado da soma com palitos.
- “Um, bois, três, quatro (...) binte um, binte dois, binte e três...”.
- “Nossa Isaque, que maravilha! Agora responde uma coisa para a
nossa equipe, até qual número você já sabe contar?”.
- Ah, eu chego até o trinta e bove!”.

Ficha Técnica
Endereço: Av. Alexandre Grandisoli, 254- Cabuçu
Inauguração: 16/08/1996
Professores: 34
Assistente de Gestão: 2
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 5
Alunos: 858
Atendimento: Educação Infantil e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Mônica Aparecida Torregrossa Wellausen
Vice-diretora: Lilian Aparecida Quirino Antonio
Coordenadora: Patrícia Helena Etsuko Miyasato Albuquerque

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

167

168

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Dorcelina de Oliveira Folador
Leitura de Mundo contribui para
Construção do Conhecimento
Tudo no mundo em que vivemos é fértil de possibilidades de aprendizagem. Desde o momento em que abrimos nossos olhos pela primeira
vez, quando ouvimos os primeiros acordes da vida, quando identificamos as cores e nossos familiares, já estamos lendo e aprendendo o
sentido da vida, bem como os motivos pelos quais estamos no mundo.
Nesse universo de múltiplas aprendizagens em relação à leitura de
mundo, as experiências culturais e a expressão da individualidade,
no contexto escolar, tornam-se nesta medida, ferramentas importantes para a aquisição da leitura e da escrita formal.
Pensando em promover uma educação significativa, com alegria e en-

cantamento, a EPG Dorcelina de Oliveira Folador elaborou o projeto“Lazer e Cultura: Letramento através das Artes”, que visa incentivar nos
alunos, pela produção cultural e artística, a consciência de si e a legitimação do direito de ser e estar no mundo de forma plena e integral.

Luizanópolis: É prá lá que eu vou!
“Ei, vem aqui ver! Essa é a minha cidade: Luizanópolis” convida feliz da vida, a aluna Luiza Augusto do Nascimento, da Educação de
Jovens e Adultos.
“Luizanópolis é uma cidade muito bonita. Tem escola, hospital, ruas de
tráfego tranquilo e serviços públicos para todos”, completa Dona Luiza,
que participa do projeto pedagógico da EJA intitulado: “Mini- Prefeitos”.
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A coordenadora da educação de Jovens e Adultos, Graça Maria de
Oliveira explica que a proposta visa incentivar a aquisição da alfabetização e do letramento, bem como a reflexão sobre a importância da
participação cidadã dos alunos para a construção de um mundo mais
justo para todos.
“Pensar uma cidade, priorizar as ações e serviços é tarefa de todos
numa sociedade democrática, e este projeto sem sombra de dúvida,
instigou nos alunos esse olhar de mudança, por meio da prática social”.
A ‘prefeita’ Luiza afirma que o primeiro pensamento que teve quando idealizou Luizanópolis foi o de construir uma escola de qualidade
para os moradores.
“Ter uma escola é muito importante, né? Acredito que é só através
de uma boa escola que as crianças e os adultos podem ter um futuro
melhor. Ah, e nas ruas eu coloquei o nome de todos os meus antepassados. Ficou bem legal”, conta.
Graça explica ainda, que todos os professores da EJA buscam incentivar
a arte e a cultura através de diversos caminhos como a poesia e a música.
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“Sempre realizamos oficinas de artesanato, de música, além de campeonatos interclasses e saraus literários com poemas de autores contemporâneos como Carlos Drummond de Andrade. Todos participam, inclusive os nossos alunos surdos. A nossa EJA é Top”, afirma.
A gestora Valdirene Barbosa Meneses completa que o envolvimento
dos alunos da EJA nos projetos da escola é contagiante e sempre emociona toda a equipe escolar.
“Eles adoram participar de tudo que a gente propõe. As atividades
são sempre bem diversificadas e eles sempre nos surpreenderam positivamente com a dedicação e o empenho nos projetos. Pra nós é uma
grande alegria tê-los conosco”.

Eu não duvido: Já escuto os teus sinais
Uma escola de qualidade se faz com respeito à diversidade e uma
oferta vasta de oportunidades para que todos tenham condições

iguais de acesso e permanência, sem qualquer tipo de discriminação
ou exclusão.
Pensando na temática da diversidade e inclusão educacional, a EPG
Dorcelina oportunizou também, o acesso a alunos surdos em salas
regulares da Educação de Jovens e Adultos.
O grupo formado porLúcio Anderson Francisco da Silva, Stéffani Galvão de Sousa Barros, Eríck Lima da Silva e Natanael Pereira e Oliveiraé um exemplo de como a presença de uma intérprete de Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS pode auxiliar os professores na sala de
aula, durante a explicação dos conteúdos, bem como no apoio frente
às dificuldades do cotidiano escolar.
A intérprete de Libras Olga Maria Souza Vieira, há 15 anos na profissão explica que os alunos, embora surdos, ainda não são fluentes em
Libras, mas que são muito dedicados e interessados nas atividades.
“Para eles a questão do conteúdo em língua portuguesa é um pouco mais difícil, por conta da surdez, então incluímos na rotina deles
mais atividades que envolvam a leitura e escrita, além de intensificar
o estudo dos sinais de Libras para que eles possam se comunicar com
mais facilidade em quaisquer situações”.
Os alunos Natanael e Stéffani contam que adoram estudar no Dorcelina, principalmente, por conta da presença da Olga na sala de aula.
“Já estudei em escola que não tinha intérprete e me sentia muito isolado, porque ninguém entendia o que eu queria dizer”, conta Natanael.
Stéffani completa que a Olga faz toda a diferença na hora da realização das atividades.
“Eu adoro as aulas de artes. Num desses dias, a professora realizou
trabalho com pintura em stencil. Primeiro ela apresentou um desenho vazado, e daí, pintamos com spray verde, ficou lindo e ficou mais
fácil pela ajuda da Olga”, conta.
Olga ressalta que há um carinho muito grande de toda a equipe escolar em relação a eles. Diferencial que fortalece e incentiva a permanência dos jovens na Escola.
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“Todos são tratados muito bem pela classe, principalmente pelos alunos mais velhos que sempre me procuram para tirar dúvidas sobre
Libras, no sentido de melhorar a comunicação com eles. Aqui não há
exclusão”, afirma Olga.

O Que Acontece no Meio

Alicia também é atleta, ginasta e adora participar junto com seus colegas Samuel Caetano Diniz e Gustavo Henrique Rodrigues dos Jogos
Escolares Municipais – JEM da Rede Municipal.
A coordenadora do Ensino Fundamental Renata Aparecida Ragazzi
Melacci explica que todos os anos a escola participa ativamente dos
jogos em diversas modalidades.

“Escola é o lugar onde se faz amigos não se trata só de prédios, salas,
quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente,
gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima.
O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é
gente, cada funcionário é gente. Importante na escola também é criar
laços de amizade, de camaradagem é conviver”.

“Mais importante do que competir é trocar experiências, exercitar a
socialização, aumentar o repertório corporal e de valores. E tenho certeza, que nesse sentido a prática esportiva e os JEM, são possibilidades legítimas para o desenvolvimento integral dos alunos”.

Essa afirmação belíssima do educador Paulo Freire revela muito dos
sentimentos que permeiam as relações da equipe escolar e das crianças, jovens e adultos da EPG Dorcelina de Oliveira Folador.

“É muito fácil jogar, é só dividir a turma em duas equipes e se divertir, mas, tem algumas regras que temos que seguir. “Tipo, não podemos acertar a bola na mão, nem na cabeça do adversário. Quando eu
fico estressado eu já peço pra Prô para nem jogar, porque já pensou no
que pode acontecer se eu usar a força?”, conta sorridente.

As amigas Daiane Oliveira Ribeiro e Luana da Silva Gouveia que estudam no 4º ano contam que, além de brincarem juntas, adoram na
Escola, principalmente das aulas de Inglês e de Ciências.
“Esses dias tivemos uma aula muito legal porque a professora de Inglês pediu para escrevermos um poema sobre o dia das mães. No começo foi difícil, mas treinei bastante e consegui pronunciar certinho,
sem errar”, conta Daiane.
Daiane conta ainda sobre sua paixão em aprender sobre o funcionamento do corpo humano. “É muito legal entender como o nosso corpo
funciona, como somos por dentro, os órgãos e etc., essas aulas são
sempre as minhas favoritas”.
A aluna Alicia Domingos de Campos, do 5º ano, completa que o orgão que ela acha mais bonito é o coração.
“O coração é lindo, acho que o desenho que fazemos dele é que é um
pouco diferente do real. Acho que fazemos assim para representar o
amor entre dois corações ‘de verdade’. É só olhar bem. Por isso é que o
coração simboliza o amor, mas o amor de dois corações unidos”, explica.

“Ontem nós jogamos queimada e foi bem legal, conta o aluno Samuel,
que explica com simplicidade como o jogo funciona.

Gustavo comenta que além da queimada e das gincanas que os professores desenvolvem, ele também adora jogar ping pong e pebolim,
nas mesas dispostas no pátio, e claro, o futebol.
“Ah, o futebol é bom demais! Isso é o que mais me relaxa”, afirma contente.

Um olhar, Uma flor e Muitos Cliques
Leonardo da Vinci, certa vez afirmou que os cinco sentidos são os
guias da alma. Dizem ainda, que quando um dos 5 sentidos nos falta,
os demais ficam mais aguçados, no sentido de oportunizar ao individuo a percepção do real.
No caso da aluna Stéffani, a ausência da audição trouxe a ela um olhar
ainda mais sensível para a singeleza das coisas simples que existem
na vida.

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

171

E foi no jardim da escola que a jovem clicou o seu cantinho favorito,
o canteiro das lindas ecsórias, cuidadas carinhosamente pela equipe
da escola.
“Eu adoro flores e sempre quis ter uma foto com uma flor no meu
cabelo”, conta entusiasmada.
Meiga e delicada como as flores, Stéffani encantou a todos da equipe
do Boletim Acontece na Rede, e afirmou ter gostado muito da experiência do registro fotográfico.
“Achei super legal. Foi muito interessante e diferente pra mim”, afirmou.
Mas, quando a equipe de reportagem perguntou se poderia levá-la
para casa como um xodó, ela afirmou apressada:
- Não! Minha mãe não deixa não... rsrs
  

Quem foi Dorcelina Folador?
Dorcelina de Oliveira Folador nasceu em 27 de julho de 1963, em
Guaporema/PR, mas, foi no município de Mundo Novo que sua história como ativista ficou marcada.
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Dorcelina foi professora, poeta, artista plástica e atuante no Movimento Sem Terra- MST, tendo iniciado sua atuação social na Pastoral
da Juventude e na fundação do Partido dos Trabalhadores.
Foi ainda Vereadora, Deputada Estadual e Prefeita da cidade de Mundo Novo, quando aos 36 anos foi assassinada na varanda de sua casa.
Em visita à escola, a mãe de Dorcelina, a Sra. Maria Folador, expressou emocionada o seu amor e gratidão por ter sido mãe de uma cidadã engajada em causas tão nobres.

“É uma alegria enorme para nós receber a Dona Maria e oportunizar
às crianças uma proximidade maior com a história da Dorcelina. Foi
lindo também, observar a maneira amorosa que os nossos alunos a
receberam. É a demonstração clara dos valores vivenciados no dia-adia da nossa escola”, afirma.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Umuarama, 290 - Parque Jurema.
Inauguração: 23/01/ 2004
Professores: 59
Funcionários administrativos: 8
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 6
Agentes de portaria: 4
Alunos: 1.335
Atendimento: Ensino Fundamental e EJA [Educação de Jovens e
Adultos]
Diretora: Valdirene Menezes Barbosa Dos Santos
Vice-Diretoras: Giseli Cardoso e Aline de Fátima Arruda Ferreira.
Coordenadoras pedagógicas: Renata Aparecida Ragazzi Melacci e
Graça Maria de Oliveira

Boletim nº 243 - 21 de maio de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

“Minha filha sempre esteve envolvida em causas sociais, atuando em
defesa dos mais pobres e necessitados”, afirmou.
A gestora Valdirene conta que se sentiu muito emocionada por poder
apresentar a mãe da patronesse para os alunos da EPG.
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

173

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

Dorival Caymmi
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Projeto explora sons, cores, cheiros, sabores e
evidencia o que cada um tem de melhor
Um mundo livre de preconceitos e marginalização, onde as pessoas
podem estabelecer relações sinceras e que contribuem para a construção de um ambiente escolar no qual as práticas são transformadoras,
coletivas e contextualizadas com a realidade.
Em meio ao Projeto Político-Pedagógico da EPG Dorival Caymmi, encontramos o principal objetivo de educadores e funcionários da escola, equipe
fortalecida cujo trabalho evidencia aquilo que todos têm de melhor.
A frente da direção da escola, Maria de Castro Santos acredita no engajamento dos gestores para garantir um ambiente de trabalho com
harmonia e oferecer a cada uma das etapas de ensino um tratamento

diferenciado, considerando suas especificidades.
“São tantas as coisas especiais aqui na escola, começando pelo próprio nome, Dorival Caymmi, que nos remete a um ícone da nossa
cultura popular. Acredito que esse foco na cultura é um dos nossos
diferenciais, algo que dá muito prazer a todos nós”.

Cores e mais cores: tem artista por aqui
A turma do Estágio I da professora Vera Lucia Alves Pereira está
imersa em muitas cores, misturando tonalidades primárias para reproduzir o colorido especial de uma das épocas mais lindas do ano:
a primavera. O trabalho revela que ali podem estar futuros artistas.
“Foram eles próprios quem criaram as pinturas”
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A técnica usada utiliza as próprias peças do monta-monta para a pintura com tinta. Das formas presentes nas peças surgem folhas e flores
que colorem as árvores criadas.

é uma das coisas que mais gosto de comer. Acho importante que a
cozinheira queria saber o que a gente quer, elas sempre fazem coisas
gostosas e saudáveis”.

Guilherme orgulha-se de ter feito um desenho colorido: “acho que
fica mais bonito quando usa pouca cor, usei amarelo, roxo, azul e
marrom”. Ana Laura demonstra que entendeu bem a técnica de mistura de cores: “Se a gente mistura o vermelho com o branco, a gente
consegue a cor rosa”.

Incentivando a criticidade por meio da
literatura de cordel

E o que acontece quando misturamos as tintas? “Fica tudo colorido,
responde Julia Ferreira, empolgada”. Vera explica que o propósito
dessa atividade era permitir que os alunos soltassem sua imaginação:
“eles adquirem autonomia para fazer o que desejam, usam a criatividade e expressam suas ideias”. Nessa deliciosa brincadeira em que se
sujar também é parte importante do processo, é notável a alegria e
animação nos rostos das crianças.

E você, o que mudaria na sua escola?
“Entrei nas salas perguntando para os alunos o que eles gostariam que
mudasse na merenda, ninguém melhor do que as crianças para saber o
que elas desejam comer”, explica a cozinheira Maria Cláudia Augusto.
A iniciativa é parte do Programa Nutrir nas Escolas, da qual Cláudia
é participante. O Programa, que tem como objetivo promover práticas alimentares mais saudáveis, mapeia os hábitos das crianças para
promover rico debate com os alunos.
Batata-frita, salgadinho, refrigerante, pizza. Cláudia explica aos alunos que esses artigos estão fora de cogitação. “Nem tudo o que agrada
ao paladar deles é saudável, então o que tentamos fazer são algumas
mudanças simples para incrementar o cardápio”.
Em meio aos alunos do 5º ano, Renato nos faz lembrar aquela criança
da propaganda da Sustagen, gosta de brócolis, couve-flor, pimentão,
gelatina, batata cozida: “eu amo brócolis mesmo e batatinha cozida

Quem chega à EPG Dorival Caymmi logo nota uma exposição com
isografias e literatura que toma o palco da escola. Trabalho realizado
pelas professoras Andreia da Silva Pacheco, Vanessa Cristine Gomes
da Silva e Priscila Tomaz Ramos com os alunos dos 5º anos, a proposta incentivou a produção livre e criativa.
“Trabalhamos as características do gênero literatura de cordel por
meio de vídeos, áudios e textos. Em seguida, realizamos a produção
da escrita, explica Andreia.
A docente conta que ficou impressionada com o cordel do aluno Juan,
A Vida no Sertão, na qual retrata trecho da vida de Luiz Gonzaga,
conterrâneo pernambucano do menino. O cordel da aluna Brenda
também é impressionante por vários motivos.
“Num certo dia naquele sertão, seu José passou mal, e naquele meio do
Sertão, onde iria achar um hospital?”. Brenda se inspirou na história de
superação do Cão Coragem, série de desenho animado norte americano, para criar a história de dois personagens, seu José, de 89 anos, que
é casado com dona Maria, de 75 anos. Ambos vivem num lugar ermo,
com poucos recursos e passam por muitas dificuldades: “Seu José acaba morrendo por causa de uma forte gripe”, conta Brenda.
Além da exposição dos cordéis, os alunos tiveram a oportunidade
de percorrer as salas e ler para os colegas de outras turmas. “Gênero
legítimo da região nordeste, o cordel também os ajudou a pensar no
preconceito”, observa Vanessa.
Priscila esclarece que, depois da produção dos cordéis, os alunos deveriam escolher uma das cenas para reproduzir na isografia: “eles
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tem que passar o lápis bem forte no isopor; em seguida, passam a
tinta guache preta e fazem o decalque numa folha de sulfite”.
No trabalho exposto no pátio da escola, o resultado dessa técnica chama muita atenção: metade da folha traz o desenho e a outra, o cordel.
Os desenhos que ficaram no isopor também encantam pela originalidade dos temas abordados.

Quem não gosta de samba, bom sujeito não é
Sair da rotina e tornar o aprendizado ainda mais gostoso. Com o livro Guilherme Augusto Araújo Fernandes [Julie Vivas e Mem Fox,
Brinque Book, 2007] em mãos, a professora Raquel Souza organiza os
alunos 1º ano na biblioteca:
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pesinhos e em torno de 2 dois meses já é possível retirar da sementeira e levar para a terra”. Marcelo espera que, em cerca de três meses,
seja possível coletar salsinhas fresquinhas, direto da horta.

Autonomia do Saber
Com as turmas da EJA, a discussão que começou lá com a atividade
da sementeira com os alunos do Ensino Fundamental, ganha outros
debates, relacionados ao processamento e utilização dos alimentos.
“Fizemos a hortinha aqui atrás, o professor ensinou a colocar as sementes e isso é ótimo porque além de ocupar a mente, aprendemos a
fazer algo muito útil”, conta a aluna Risoneide Alves, a Isa, de 16 anos.

“A apropriação de outros espaços também agradáveis é algo significativo
e promove a autonomia dos alunos, a biblioteca fica disponível para que
eles venham em outros momentos e escolham os livros que desejam ler”.

O professor de Ciências, Marcus Vinícius de Melo Oliveira conta que,
além de aproveitar o espaço da escola, a iniciativa da horta surge para
criar uma ponte entre a prática e o conhecimento científico produzido
em sala de aula sobre a agricultura.

A equipe da EPG Dorival Caymmi acredita que o aprendizado pode
acontecer em muitos lugares, por isso investe em espaços educativos,
como a praça de leitura, a brinquedoteca, o laboratório de informática
e o incrível espaço experimental, onde os alunos conseguem interagir
com o aprendizado de forma prática.

“Os alunos escolheram democraticamente o que queriam plantar, então temos couve, salsinha, cebola. Eles trouxeram enxadas e prepararam a terra; juntos, colocamos as sementes, trocamos experiências, e
com essa prática, identificamos o que é fotossíntese, quebra de dormência de sementes, estrutura das plantas”.

“Sementeira é um negócio que a gente põe para a semente nascer”, explica Gustavo. Lucas se antecipa e revela o que vão fazer com as mudas de salsinha, depois que pegarem: “elas vão para a horta que estamos fazendo ali atrás”. Todo esse preparo das sementes na sementeira
é realizado pelos alunos no espaço experimental: “é um lugar para
fazer experimentos”, conta Silvestre, encantado com a experiência do
vulcão de bicarbonato de sódio que a turma fez outro dia.

A proposta de Marcos está alinhada ao Projeto Autonomia do Saber,
que na EPG Dorival Caymmi se configura a partir de Roteiros de Estudo, com os quais os alunos jovens e adultos encontram caminhos
para construir conhecimentos formais, ressignificar suas práticas e
dirigir seus estudos.

O professor Marcelo Oldra explica que, nessa parte prática, é possível observar as sementes crescendo, aos poucos: “a primeira folha, a
primeira raiz, tudo isso é medido periodicamente. Pelo que pesquisamos, no caso da salsinha, em torno de 15 dias já teremos os primeiros

“Os Roteiros de Estudo apresentam temáticas pautadas nos eixos do
QSN, organizadas de modo interdisciplinar”, explica o professor João
Paulo Pereira, de Língua Portuguesa.
Além dos Roteiros de Estudo, as turmas da EJA também participam
de oficinas de aprendizagens, espaços que trazem conteúdos de interesse dos alunos.
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Um olhar diferenciado para o jovem e o adulto
“Fazer um bolo, aprender a fazer um trabalho manual, analisar músicas com foco na linguagem, fazer um simulado. Essas são algumas
das atividades das Oficinas que introduzem os alunos em outras possibilidades de escolhas e linguagens diferentes”, explica a coordenadora pedagógica Eliane Gomes Ferreira Valuarte.
Eliane define o Projeto Autonomia do Saber a partir do olhar diferenciado que os educadores têm para seus alunos. “O Projeto é esse modo
de olhar sensível e humanizado, é conseguir perceber a realidade que
ele traz para a sala de aula, suas experiências, é saber que seu Zé está
com a filha internada, que o João perdeu o emprego semana passada”.
O aluno Joselito Ramos de Oliveira percebeu nesse acolhimento o diferencial da EPG Dorival Caymmi. O baiano de 68 anos conta que
é designer gráfico e que vem se dedicando a estudar para prestar a
prova do ENEM e alcançar o diploma do Ensino Médio.
“Já prestei a prova e tirei 485, abaixo da média. Isso serviu de incentivo
para eu estudar mais e prestar de novo. Na data certa, fiz minha inscrição, e estou fazendo cursinho, tenho certeza que estou no rumo certo”.
Já a aluna Deise Fernandes, de 48 anos, confessa que voltar a estudar
tem gosto de liberdade, faz com que ela solte a imaginação e tenha
mais opinião: “tudo que aprendemos nas oficinas de culinária podemos levar para nosso dia a dia, aprender a fazer pães, doces e salgados”. Deise avalia que com esse aprendizado, dá até para seguir a
carreira e trabalhar numa padaria.
“Tudo mudou, meu cotidiano, meu jeito de falar, agir e pensar”. Jefferson Ferreira de Lima, de 31 anos, já notou diferenças importantes
desde que voltou a estudar: “percebi que nunca é tarde para aprender
e perseguir uma meta e se eu tiver um aprendizado, ninguém pode
tirar isso de mim”.
O bate papo com os mais jovens também nos deixa encantados. Roberto Felipe da Silva tem 16 anos; Lucas Lima dos Santos, 18. Um quer
cursar Engenharia Mecânica, o outro, não descarta a Engenharia
Civil. Ambos revelam grande respeito com os colegas mais velhos e

mais ainda com seus professores: “nós nos ajudamos, todos se respeitam, todos somos adultos”, conta Lucas. “Os professores também nos
respeitam e até os mais velhos nos ajudam, como o Seu Joselito, que
conversa bastante com a gente”, explica Roberto.

Quem foi Dorival Caymmi?
Cantor, violonista, pintor e ator brasileiro, Dorival Caymmi nasceu
em Salvador em 30 de abril de 1914. Foi um dos maiores compositores
da música brasileira e seu primeiro grande sucesso foi a canção O
que é que a baiana tem?, interpretada por Carmen Miranda no filme
Banana da Terra, de 1939. Suas músicas falavam principalmente sobre hábitos, costumes e tradições do povo baiano. Influenciado pela
música negra, era conhecido pela voz grave e o jeito único de compor
e cantar.
Faleceu no Rio de Janeiro, em 16 de agosto de 2008.

Ficha Técnica
Endereço: Avenida da Granja, s/n°, Jardim Guaracy
Data de inauguração: 9 de junho de 1995
Professores: 58
Assistente de Gestão: 2
Agente de Apoio à Inclusão: 4
Cozinheiras: 7
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 1317
Atendimento:  Educação Infantil [Estágios I e II, Ensino Fundamental [1º ao 5º ano] e EJA
Diretora: Maria de Castro Santos
Vice-diretoras: Ana Paula Reis Felix Pires e Juliana Aguiar Vilas
Bôas de Melo
Coordenadora: Eliane Gomes Ferreira Valuarte
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Boletim nº 365 - 20 de setembro de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Edson Nunes Malecka
Escola valoriza Educação com
Humanização e Cidadania

Ética + Cidadania = Ação Transformadora

Para o educador brasileiro Paulo Freire, o homem só pode participar
ativamente na história, na sociedade e na mudança da realidade, quando toma consciência da sua própria capacidade para transformar.
Nesta perspectiva, a EPG Edson Nunes Malecka busca, em sua proposta pedagógica, a vontade de construir uma educação significativa
e humanizada, a partir de práticas transformadoras nas múltiplas dimensões e potencialidades dos alunos.
A formação de crianças autônomas e conscientes, capazes de agir no
meio onde vivem, também integra as metas do Plano de Ação da escola, que visa identificar soluções para os problemas do processo de
ensino e aprendizagem, bem como das demandas da comunidade do
entorno a serem superadas, por meio de projetos e pesquisas.

Uma escola que se quer humana e significativa deve oportunizar, em
todos os seus espaços, práticas coerentes, fortalecendo, um currículo
vivo, a partir da vida e do interesse dos alunos.
Fazer da escola um polo de ação transformadora da realidade, é permitir o desenvolvimento da atuação educativa de forma criativa, elemento que não falta ao projeto “Alimentação Saudável”, elaboradopelas crianças do 4º ano.
“O projeto Alimentação Saudável, foi uma experiência incrível para
toda a turma” conta emocionada a professora Danúbia Campos Lima.
Ela explica que todo o conhecimento do projeto foi gerado a partir de
pesquisas, realizadas pelos alunos. O resultado? Uma reflexão intensa frente a temas importantes como: a obesidade infantil, sociedade
do consumo e hábitos alimentares saudáveis.
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“Acredito que a educação só se torna significativa quando acontece
além dos aspectos formais da aprendizagem, como a lousa ou o caderno. Ela deve estar na vida das crianças”, afirma.

O aluno Carlos Eduardo dos Santos esclarece que um dos grandes
motivadores da campanha foi o documentário “Muito além do peso”,
dirigido por Estela Renner e exibido pela professora Danúbia.

A professora esclarece ainda que a vantagem desse tipo de prática
pedagógica é despertar a atenção das crianças para uma nova forma
de relação com a experiência, fazendo com que as crianças tenham
mais prazer e curiosidade pelo aprendizado.

“Tem alimentos que tem uma quantidade de óleo e gordura muito
grandes. Por isso há criança de 4 anos que já tem pressão alta!”.

“Durante o processo, nos aprofundamos na função do texto jornalístico, pesquisamos o significado das informações contidas nos rótulos
de alimentos, como macarrão instantâneo, salsicha, chocolate, refrigerante e nuggets”.
A pesquisa também buscou o conhecimento sobre o funcionamento
do sistema digestivo e dos benefícios e malefícios, presentes em muitos
alimentos, principalmente os industrializados e das redes de fast food.
Danúbia conta que as crianças ficaram tão preocupadas com a seriedade das informações que foram solicitar ao diretor a realização de
uma campanha informativa para os colegas e a comunidade.
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O diretor Manoel Rodrigues Portugues conta que as crianças foram até
a sua sala alertá-lo sobre as recém descobertas. “A turma me levou até a
sala de aula e me apresentou informações e questionamentos sobre muitos alimentos. Então, eu quis saber deles qual a atitude que gostariam de
tomar. E eles me disseram assertivamente: Queremos que todo mundo
saiba disso. E claro que incentivamos a realização da campanha”.

Muito Além do Peso
Você sabia que uma colher de sopa de manteiga tem 7 gramas de gordura e por isso não se pode colocar muita margarina no pão? Você
sabia que o miojo tem 16 colherinhas de sal, significando que estamos
consumindo 1484g a mais de sódio do que precisamos?
Foram com essas e outras mensagens e alertas que os alunos da EPG Edson Malecka espalharam a sua campanha por uma alimentação saudável.

O aluno Mateus Souza Santos complementa a informação do colega:
“as crianças quando não se cuidam vão ficando obesas e nem conseguem realizar as suas atividades direito, principalmente educação
física. Daí, ficam cansadas e podem até correr risco de vida”.
A professora ressalta que as informações nutricionais estão na embalagem, mas são apresentadas repleta de termos científicos, nem
sempre claros para todos. “E muitas vezes quando trazem alertas, as
letras são sempre muito pequenas e dificultam o entendimento dos
consumidores”, afirma.
O aluno Gustavo Santos Vieira complementa: “É um absurdo, por
exemplo, uma criança querer comprar um lanche apenas por causa
de um brinquedo. Agora eu sei porque a minha mãe queria que eu
comesse esse tipo de alimento só de vez em quando”.
A professora explica que a partir dessa pesquisa as crianças puderam
aprender a olhar de forma mais ampla muitos temas do cotidiano, refletindo mais sobre as consequências de suas escolhas, bem como os
interesses de quem produz e incentiva o consumo na infância.
“O projeto despertou um lado de cidadania e criticidade que me deixaram encantada! Agora, as reflexões em sala de aula se tornaram
mais consistentes, repleta de contribuições riquíssimas”, afirma.

Projeto Tartarugas
O interesse por pesquisas também ganhou adeptos na turma do 1º
ano; as atividades oportunizaram uma aprendizagem divertida e
prazerosa, e intensificaram o conhecimento sobre a vida dos animais,
principalmente pelos hábitos das tartarugas marinhas.
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A professora Valeska Faria Francisco narra que, para colaborar com a
pesquisa, diversas fotos, desenhos e vídeos sobre a preservação das
tartarugas, do Projeto Tamar, foram apresentados aos alunos.
Além dos aspectos técnicos da vida desses bichos, o projeto também propiciou atividades voltadas para o processo de alfabetização, como a utilização de palavras chave, lista de palavras e escrita espontânea, nas quais
as crianças puderam descrever, à sua maneira, sobre o tema pesquisado.
“Para culminar com a proposta, realizamos juntos um painel repleto
de tartarugas marinhas produzidas com material reutilizado, que foi
afixado no corredor da escola. Todos amaram!”, conta entusiasmada.
A rotina deles é bem divertida e diversificada e inclui atividades com
especialistas de Artes e Educação Física, contação de histórias e rodas
de conversa.
“O que eu mais quero é que eles aprendam, que se sintam bem, felizes e que sintam prazer em aprender”, afirma Valeska.
A coordenadora pedagógica da escola, Cristina Canhas, esclarece que
os professores tem total autonomia para decidir, seja por sala ou com
seus pares, a realização de projetos a partir de temas específicos, de
acordo com a percepção das demandas de cada turma e a partir do
Quadro de Saberes Necessários – QSN.
“Posso dizer com toda a certeza, que nossa equipe é extremamente
comprometida com a educação. Cada um à sua maneira, com suas características e potencialidades oferece diariamente a sua contribuição
na prática da educação que acreditamos”.

Agente Escolar = Agente Transformador
Ao circular pela escola, além do clima tranquilo, alegre e organizado,
podemos encontrar uma personagem muito especial: a agente escolar
Nóbia Santos Nobre.

“A atividade do agente escolar, como dos demais profissionais da escola, é de uma responsabilidade muito grande, principalmente porque estamos lidando com seres humanos muito diversos. Cada um
tem um jeito, uma cultura diferente e é importante aprendermos a
respeitar o jeito de cada um. Fico sempre atenta, observando onde
posso colaborar”.
Nóbia credita a harmonia da escola e sua boa atuação à amistosidade
e confiança do diretor Manoel.
“Ele se preocupa com o bem estar das crianças e de todos. Não é autoritário. Gosta de deixar as pessoas livres e sempre reúne a equipe para
decidirmos em conjunto qualquer decisão que ele precise tomar”.
Manoel reforça o olhar da agente escolar: “se quero que uma criança tenha autonomia, tenho que oferecer isso ao professor e aos funcionários”.
A agente escolar afirma ainda que gosta muito do carinho que as
crianças nutrem por ela: “embora eu seja um pouco ‘durona’, eles sempre me tratam com muito carinho e respeito, e isso não tem preço”.
Manoel complementa: “Nós nos humanizamos com os outros e a educação passa pelo caminho da humanização. Acredito que temos que
ser aquilo que queremos ver. E a escola tem que seguir por este mesmo princípio”.

Quem foi Edson Nunes Malecka?
Edson Nunes Malecka [1972-2008] foi professor de Língua Portuguesa e Inglês da Rede Estadual de Ensino e atuou em vários bairros da
periferia da cidade de Guarulhos.
Morador do Jardim Paraventi e Santa Clara, o professor Edson Malecka, elegeu como sua grande missão de vida, a evangelização de
jovens. Foi ainda, membro da Igreja Metodista de Guarulhos.

É ela quem assessora diariamente alunos, professores e equipe gestora
nas atividades, além de harmonizar as relações nos espaços da escola.
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Ficha Técnica
Endereço: Avenida Mato das Cobras, nº 64 - Jardim Ponte Alta.
Inauguração: 23/04/2009
Professores: 47
Funcionários administrativos: 1
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 8
Agentes de Portaria: 10
Agente Escolar: 1
Alunos: 1128
Atendimento: Educação Infantil e Ensino Fundamental
Diretor: Manoel Rodrigues Portugues
Vice-Diretora: Rosa Helena Cervellin de Mendonça
Coordenadora Pedagógica: Cristina Gomes de Canha

Boletim nº 213 - 23 de outubro de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
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Elis Regina
Uma escola no coração da Vila Dinamarca

Acolher e cativar

Uma escola para ser vista de todos os lados. Essa é a impressão que se
tem da EPG Elis Regina quando ela é percorrida de um a outro canto
de seus muros. Em meio a uma porção de casas de alvenaria, localizada no coração da Vila Dinamarca, na região do Bairro dos Pimentas, a
escola reina como uma das escolas mais queridas da Rede Municipal.

Desde o ano passado, a equipe da escola encontrou uma maneira bastante interessante de acolher os pais e as crianças, no início do ano letivo.

Inaugurada em março de 2006, ela guarda em seu interior um grande
pátio, de onde é possível observar a comunidade do entorno. Nesse
espaço iluminado e arejado, as crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental têm plena liberdade para desenvolver suas potencialidades cognitivas e motoras.

“A adaptação na creche é feita com a efetiva participação dos pais, e
aquelas crianças, cujos responsáveis não podem estar aqui, participam das atividades junto com os pais dos amiguinhos”, explicam as
coordenadoras pedagógicas da escola Alciana Márcia Alves da Silva
e Simone Carvalho de Oliveira P. da Silva.
As coordenadoras esclarecem ainda que o momento da adaptação foi
planejado de acordo com a concepção de Educação Infantil da Rede
Municipal de Educação, potencializando o estabelecimento das relações e os vínculos afetivos, elementos necessários ao fortalecimento
do processo de inserção no mundo escolar.
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“Quando se envolvem com esse espaço, os pais também têm a oportunidade de conhecer a rotina de trabalho realizada pelos educadores, com as crianças”, complementam.
A escola promove ainda outros projetos para fomentar a participação
da comunidade na vida escolar. O Caderno Viajante, proposta que
desde o ano passado vem encantando professores, pais e alunos da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental, é um exemplo de ferramenta que deu certo.
Simone e Alciana explicam que o Caderno segue para a casa dos alunos, para que os pais contem um pouco da história de seus filhos,desde o nascimento até os dias atuais.
Segundo as coordenadoras, a proposta objetiva resgatar as origens,
valores, atitudes e hábitos familiares: “o relato das famílias nos ajuda
a compreender suas histórias de vida e a promover formas de integração entre pais e filhos por meio dessas histórias”.
Tão divertido e dinâmico quanto o Projeto do Caderno Viajante, o
Projeto Caderno Mascote também permite uma abordagem com os
saberes dos eixos Identidade e Autonomia e Interação Social, da Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários.
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Realizado com as crianças da Educação Infantil e do 1º ano do Fundamental, a proposta funciona assim: uma mascote vai para casa com os
alunos, e junto com ela segue um kit com um caderno de desenho, um
diário, caneta, lápis de cor e um livro com a história da personagem.
As coordenadoras explicam que, em casa, os pais usam o caderno
para relatar a experiência de visita da mascote e ajudam seus filhos a
elaborar um desenho que conte um pouco sobre essa visita. Quando
estão na escola, as turmas se reúnem numa roda; o professor lê os
relatos e as crianças falam sobre seus desenhos.
Para promover a leitura de livros entre as crianças e seus familiares, a
EPG Elis Regina também promove o Projeto Ciranda de Livros. Uma
estante móvel com diversos títulos de literatura fica disponível próximo à entrada da escola, envolvendo os pais no processo de aprendizagem da leitura das crianças.

O livro também pode ser levado para casa, juntamente com uma colcha de retalhos e uma folha de registro, para que o responsável pela
leitura em casa possa contar como foi esse momento em família.

Em meio à Diversidade Cultural,
todos falam a mesma língua
Num bate papo descontraído com a dupla de coordenadoras, elas contam que o amadurecimento do grupo é um elemento facilitador para
a concretização do trabalho coletivo.
As coordenadoras explicam que o Projeto Semana de Arte Moderna e
Diversidade Cultural aborda a temática na ótica de diferentes linguagens, com o objetivo de estimular os aspectos cognitivos, psicológicos, intelectuais e sociais das crianças.
O trabalho por meio de projetos facilita a organização das práticas
pedagógicas da escola. “A partir do momento que os professores utilizam saberes de diferentes eixos do QSN, o projeto se materializa
dentro do universo interdisciplinar”.
Exemplo disso foi a sequência didática elaborada pela professora Denecir Morais Vieira, proposta que contou com a participação dos demais professores e especialistas de Artes, Língua Inglesa e Educação
Física, rendendo à escola a matéria: Nosso Bairro e o dos outros, na
edição nº 270 da Revista Nova Escola.
O Estudo do Meio foi a metodologia que norteou a proposta interdisciplinar, despertando nos alunos dos 4º e 5º anos um olhar crítico e
investigativo acerca da sociedade e de seus contextos. “O objetivo da
professora foi ressaltar e valorizar a experiência de vida das crianças
e do lugar onde vivem”, apontam as coordenadoras.
Para a realização do Projeto Estudo do Meio, que aconteceu no ano
passado, a EPG Elis Regina contou com a parceria dos alunos da Universidade Federal de São Paulo, que cumprem o Programa de Residência Pedagógica nesta unidade escolar.
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Com os alunos do 2º ano, a professora Viviane Freitas conta que vem
abordando a obra Trem de Ferro, de Manuel Bandeira, relacionado os
saberes dos diferentes eixos do QSN com a biografia do autor, com a
diversidade cultural expressa no poema e com as ilustrações do livro.
“A equipe é muito séria abraçou o projeto da Semana de 22 com bastante determinação; todas as nossas ações dialogam com a proposta
curricular e colocam as crianças como protagonistas de novas descobertas”, comemora a docente.
No ano passado, Adriana Scalici participou da II Semana Municipal
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento – SEMCITEC
– evento anual de divulgação científica da Prefeitura de Guarulhos,
com os alunos do 3º ano da EPG Dolores Gilabel.
Esse ano, a dedicada professora já vislumbra a participação dos alunos do 3º ano no evento, no qual pretende abordar os saberes sobre
o ciclo da água: “estamos diante de novos desafios e esse momento é
muito importante para criar vínculos e identificação dos alunos com
a proposta”, comenta a docente.

Uma dupla pra lá de dinâmica
Engajadas, pesquisadoras, ótimas profissionais. A gestora da escola,
Cristina Vitorino da Rós, não economiza elogios para falar da dupla
de coordenadoras da escola, parceiras no trato pedagógico da unidade desde 2011.
“Elas estão sempre buscando novos conhecimentos e compartilhando com o grupo de professores”, afirma Cristina. A gestora acredita
também que a dinâmica da dupla se dá pelo fato de ambas conhecerem a fundo a concepção de educação da Rede Municipal.
“Valorizamos o espaço formativo que também acontece na escola, e
as coordenadoras atuam de forma sistemática para proporcionar ao
grupo todo o referencial e subsídios necessários ao aprofundamento
e execução dos projetos”.

E por falar em dinamismo, Cristina também não deixa a desejar. Ela
comemora com bastante alegria e merecimento seu recém-ingresso
no doutorado em Educação e Saúde pela UNIFESP: “sou guarulhense
e toda a produção acadêmica à qual tenho me dedicado tem como
foco a Escola Pública. A pesquisa é a forma que encontrei para devolver ao município aquilo tudo que ele me ofereceu e que é proveniente
de minha atuação como educadora da Rede”.

Quem foi Elis Regina?
Conhecida pelo seu incomparável talento, sua presença de palco e
sua voz marcante, Elis Regina Carvalho Costa nasceu em Porto Alegre, em 17 de março de 1945.
Em apresentações performáticas, Elis mostrou ser capaz de demonstrar emoções tão contrárias, como a melancolia e a felicidade, numa
mesma apresentação ou numa mesma música.
Elis surgiu em meio aos festivais de música na década de 1960e logoinovou os espetáculos no país. Seu estilo era altamente influenciado
pelos cantores do rádio, especialmente Ângela Maria, e a fez ser a
grande revelação do festival da TV Excelsior em 1965, quando cantou
«Arrastão” de Vinicius de Moraes e Edu Lobo. Tal feito lhe conferiu o
título de primeira estrela da canção popular brasileira na era da TV.
Recentemente, a Folha lançou a coleção O Melhor de Elis Regina, que
conta com 25 livros-cds, com obras clássicas da música popular brasileira, como O Fino do Fino [1965], Elis e Tom [1972], Falso Brilhante
[1976], entre outros. Merece destaque também o espetáculo “Elis, a
Musical”, peça dirigida por Dennis Carvalho, que estreia no próximo
dia 14 de abril e que conta a história da cantora.
Elis faleceu em São Paulo, em 19 de janeiro de 1982, deixando muitas
saudadesnos apaixonados pela música popular.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua Aldeias Altas, s/n°-Vila Dinamarca
Inauguração: 21/03/2006
Professores: 63
Funcionários administrativos: 2
Agente Escolar: 1
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 6
Agente de portaria: 2
Alunos: 1154
Atendimento: Educação Infantil [Creche, Estágio I e II], Ensino Fun-

damental [1º ao 5º ano]
Diretora: Cristina Vitorino da Rós
Vice-diretora: Vanessa Lidiane Domiciano Bezerra
Coordenadoras: Alciana Márcia Alves da Silva e Simone Carvalho
de Oliveira P. da Silva

Boletim nº 236 - 2 de abril de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano
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Érico Veríssimo
Salas de aula tornam-se espaços temáticos
referenciados pelo QSN
Respeitar o tempo de desenvolvimento da criança e romper com as
práticas cristalizadas de “escolarização”. Na EPG Érico Veríssimo,
gestores e professores compreendem que a Educação Infantil é uma
etapa na qual o brincar se constitui como parte fundamental do processo pedagógico, em que as crianças criam e recriam significados,
num processo ativo de reinterpretação do mundo.
Ali, os espaços das salas de aula foram reorganizados de acordo com
a Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários, o QSN, e os
objetivos do Projeto Político-Pedagógico da escola, e transformados
em ambientes temáticos para propiciar ludicidade.

Por que não fazer dos cantinhos um cantão?
“Era uma vez um círculo grande que vivia no Jardim das Formas
Geométricas, mas sentia-se muito triste e só”. Atentos, os alunos do
Estágio I escutam a história O Palhaço Geométrico, enquanto a Professora Roberta Araújo Nunes manipula formas coloridas que ela
mesma construiu.
“Conforme eu conto a história, vou montando o palhaço, mostrando as
formas utilizadas e eles conseguem observar a relação com o conteúdo
sobre o qual conversamos”. Estamos na Sala de Linguagem Matemática, espaço onde as formas geométricas foram contextualizadas. Antes,
na Sala de Artes Visuais, os alunos pintaram, recortaram e recriaram
as formas do palhaço da história para montá-las durante a contação.
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“Onde antes eram apenas salas de aula, a escola vem implementando
salas temáticas e cada uma delas aborda um eixo do QSN”, explica
Viviane Cristina dos Santos, diretora. Viviane esclarece ainda que a
escola está em franco movimento de transformação e as salas estão
sendo adequadas para atender a proposta do Cantão.
“Vamos transformar os espaços em ambientes lúdicos, agradáveis e produtivos, que vão proporcionar atividades de relaxamento, contato com a
natureza, exploração de ambientes diversificados e desafiadores”.
A vice-diretora Marcela Di Lauro   explica que, nessa nova abordagem,
os professores planejam as atividades de forma interdisciplinar, criam
estratégias e selecionam os saberes dos eixos que serão trabalhados.
“Os professores têm, por exemplo, dois eixos fixos às sextas-feiras;
então, quando planejam a atividade, eles promovem o diálogo entre
os eixos, em que um complementa o outro”, observa.
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As gestoras contam que foi estipulado um período de duas horas para
cumprir a dinâmica em cada uma das salas temáticas. Esse tempo é
necessário para o professor preparar e organizar o ambiente, orientar
os alunos quanto ao que deve ser feito, acolher e mediar, separar o
material, e principalmente para que as crianças explorem, se apropriem daquele espaço e se sintam confortáveis. No final, as crianças
ajudam a guardar o material.

Numa abordagem sobre os Meios de Transporte com os alunos do Estágio II, a professora Cássia Moreno usou as salas temáticas de Artes
Visuais e Comunicação e Expressão.
Além de muita criatividade para recriar meios de transporte com colagens
e pintura, os alunos criaram mosaicos de cores diversas, que deveriam ser
agrupados. “A professora pediu que a gente fizesse uma sequência com as
cores, agrupando as que são iguais”, explica a aluna Aryanny.
A atividade foi importante também para mostrar aos alunos a função social da escrita: “Criamos histórias sobre os meios de transporte,
espalhei objetos como caminhões e carrinhos, e os próprios alunos
foram contando enquanto eu era a escriba”, explica Cássia.
Jogos, ginástica, circuito. A sala de Corpo e Movimento é um lugar
onde ninguém consegue ficar parado. As professoras Diemes Darley
dos Santos Campos e Melissa Rodrigues Tobias Xavier sempre pensam em novas formas de trabalho, para que o planejamento atenda à
dinamicidade da proposta.
“Na Educação Infantil tudo é muito flexível. Criamos e recriamos o
tempo todo, por isso, atividades corporais, por exemplo, não se limitam ao que acontece na sala de aula e ganham outros espaços como o
parque e o pátio da escola”, explica Diemes.

Caramba, carambola, brincar é na escola

Zona de conforto? Aqui não!
No Cantão, as salas foram divididas nos eixos temáticos Comunicação e Expressão, Linguagem Matemática, Artes e Corpo e Movimento. As salas estão sendo ambientadas e algumas já receberam estrutura física e material de apoio. A grade horária também foi flexibilizada
para garantir o acesso semanal dos alunos a todos os eixos.
“Com essa proposta, esperamos que as crianças se apropriem do letramento e do conhecimento da linguagem na prática, do lúdico para
o concreto, construindo a todo o momento o conhecimento com significado”, explica a coordenadora Érika Paulina Santos.

E para que esse movimento de transformação de fato aconteça, é necessário que as horas-atividade sejam, sobretudo, profundamente formativas.
“Nas formações, conversamos sobre as expectativas dos professores e
avaliamos continuamente o que deu certo e o que precisa ser melhorado”, explica Érika.
Além disso, a coordenadora conta que os professores estão colaborando
intensamente com as formações. Esse é o caso de Thayane Scarpelli Nunes e Thaís Gonçalves Rezende, professoras do Berçário II, que buscam o
diálogo entre teoria e prática, enriquecendo ainda mais a proposta.
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Thaís explica que as experiências desses estudos tratam da autonomia das crianças, materiais e brinquedos não estruturados: “a partir
do conceito de jogos heurísticos, ofertarmos brinquedos e preparamos brincadeiras com sucata ou material reciclável. Fazemos isso nos
cantos e em cada um deles, combinamos materiais, tudo aquilo que a
criança pode transformar em brincadeira”.
Nos jogos [ou brincadeiras] heurísticas, esses materiais não têm a função principal de ser um brinquedo. Na sala temática, sob mediação do
professor, as crianças constroem seu conhecimento explorando o ambiente livremente, brincando num circuito personalizado com vias
públicas e serviços comerciais, ao mesmo tempo em que aprendiam
regras de trânsito. Em outro canto, novos materiais eram produzidos
com papelão, tampinhas, papel colorido.
Thayane destaca a importância de um trabalho feito com muita autonomia e participação dos demais professores, fruto do comprometimento das gestoras com a proposta. “Todos nós brincamos com os
brinquedos e materiais que propomos às crianças para entender o
jeito como elas brincam”.
Em meio aos gestores e professores, impera o entendimento de que é
necessário ampliar um debate profundo a respeito da concepção da
Educação Infantil.
Assim, o Cantão da EPG Érico Veríssimo oferece maior liberdade para
que os alunos se apropriem do espaço escolar. A iniciativa promove
informação, integração, participação e humanização em um contexto
sócio-educativo para todos.
É a formação dos sujeitos em todas as dimensões.

Quem é Érico Veríssimo?
Grande escritor brasileiro, nascido em 1905, fez parte do segundo movimento modernista e, através de suas obras, trazia a reflexão sobre
os problemas sociais da época, assim como a Guerra e o racismo. Natural do Rio Grande do Sul, onde veio a falecer em 1975, utilizava, por
vezes, sua origem, seu Estado natal para a composição de suas obras.
Autor de obras famosas como Olhai os Lírios do Campo e O Tempo e
o Vento, teve diversas obras famosas premiadas, assim como Música
ao Longe e Caminhos Cruzados.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Hélio de Souza, 1500 Jd Fortaleza
Data de inauguração: 24 de março de 2006
Professores: 40
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 696
Atendimento:  Educação Infantil [Creche, maternal e Estágios I e II]
Diretora: Viviane Cristina dos Santos
Vice-diretora: Marcela Di Lauro  
Coordenadoras: Erika Paulina Santos e Maria Júlia Dias Almeida

Boletim nº 353 - 29 de junho de 2016
Reportagem: Carla Maio e Eric Shibuya
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Euclides da Cunha
Engajamento da equipe profissional
faz a diferença na escola
Reencontrar o sentido da solidariedade e restabelecer com as crianças, jovens e adultos laços de caráter afetivo, ético, social e político.
Professores, gestores, funcionários da limpeza, cozinheiros, agentes
de portaria. Toda a equipe da EPG Euclides da Cunha está engajada na iniciativa de mostrar aos alunos que a escola é um espaço de
aprendizagem e convivência social.
Para tanto, além de promover atividades que permitem o desenvolvimento da consciência cidadã, estabelecendo direitos e deveres para
a vida em sociedade, a escola estimula a participação das famílias e
reafirma essa parceria em inúmeras espaços, cujo objetivo é dar voz
à comunidade.

As práticas pedagógicas e atividades com foco no Meio Ambiente e na
necessidade de ampliação do repertório de leitura e escrita dos alunos
somam-se à força de vontade das pessoas, cuja contribuição para esse
universo rico de ideias tem feito o diferencial no Jardim Fortaleza.

Quando a comunidade participa da escola
Os professores sabem que é preciso ampliar ainda mais a participação dos pais na vida escolar das crianças e destacam a Ciranda do
Livro como uma das atividades que tem um resultado muito positivo.
“Quando levam os livros para casa, os alunos têm um momento de
leitura em família, com seus pais e irmãos. O contato com o livro
desde muito cedo, mesmo sem saber ler ainda, desperta na criança o
gosto pela leitura e na volta para a escola, eles falam para os colegas
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o que mais gostaram e percebemos como usam a imaginação de uma
forma muito especial”, explica a professora Vanessa Aparecida da Silva, do 1º ano. A iniciativa é simples: a criança leva para casa uma
sacola com um livro e um caderno de registro. Depois de lerem, pais e
filhos escrevem no caderno suas impressões sobre a obra, destacando
passagens, sensações e sentimentos.
A dona de casa Maria da Glória Tiller, mãe das alunas Adrielli, do 5º
ano, e Vitória, do 3º ano, apoia a Ciranda do Livro: “essa é mais uma
chance que os pais têm para se envolver e acompanhar o que seus
filhos estão aprendendo na escola”.
A mãe de Christian, aluno do 3º ano, Josaine Moraes do Vale, diz que
está bastante satisfeita com o aprendizado do filho: “toda vez que ele
traz o livro para casa lemos juntos e isso tem feito com que ele aprenda a ler cada vez mais”.
O pai da aluna Steffany do 4º ano, o motorista Alexandro Silva Santos
explica que se divide com a mãe no cuidado com os filhos. Apesar de
deixar para a mãe a tarefa de leitura, ele observa o desenvolvimento
da filha: “estou muito contente, ela já está lendo direitinho”.
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Com o desafio constante de ampliar a participação da comunidade
nos eventos da escola, a equipe da EPG Euclides da Cunha promove palestras e encontros com especialistas de diversas áreas, que
trazem temas de interesse comum, como saúde, alimentação, aposentadoria, para que sejam debatidos com a população, no espaço
da escola.

A Professora Renata da Rocha Mesquita de Castro explica que a peça
envolve os alunos do 1° e 2° anos e que vai contemplar todos os demais alunos que quiserem participar da montagem.
“Os alunos dos 1º anos ficarão caracterizados para encenarem o riacho
sujo e poluído; os demais farão o cenário do riacho limpo”, explica.
Na história de Monteiro lobato, Narizinho adormece com sua boneca
ao lado do Reino das Águas Claras e é acordada pelos integrantes do
Reino. “Na nossa peça, ela acorda com um pedido de ajuda dos peixes
e do príncipe, pois o riacho está poluído e eles precisam conscientizar
as pessoas do mau uso das águas”.
“Os alunos passaram a conhecer e a compreender melhor os elementos que constituem o meio ambiente. Eles reconhecem a importância
dos recursos naturais renováveis e não renováveis e localizam as problemáticas ambientais dentro do seu bairro”.
Aluna do curso do Projeto Ecoviver, oferecido entre a parceria da Secretaria de Educação e o Grupo EcoRodovias, a professora Iracema de
Campos Dobos explica que o trabalho que faz com do ciclo I da EJA
tem ajudado os alunos a adquirir consciência sobre o seu relacionamento com o meio ambiente, gerando mudanças com atitude de participação ativa e comprometimento com sua comunidade e seu entorno.
“Nós estamos mais atentos com a poluição, aprendemos o que são
resíduos e a destiná-los para os locais corretos de tratamento”, conta a
aluna do ciclo I, Flávia Guilherme da Silva, de 23 anos.

Como cuidar do Meio Ambiente?

A professora do ciclo II da EJA, Flávia da Silva Quirino explica que os
alunos da EJA são os verdadeiros protagonistas do Projeto Ecoviver:
“o conteúdo do curso mostrou que é possível trabalhar com questões
ligadas ao Meio Ambiente a partir da linguagem oral, escrita e também da artística”.

Água, água, água. Os professores do Ensino Fundamental da EPG Euclides da Cunha estão envolvidos com a montagem da peça Reino das
Águas Claras, espetáculo baseado na obra de Monteiro Lobato, cuja proposta dá atenção aos cuidados que devemos ter com o recurso hídrico.

A partir dos debates realizados com os alunos jovens e adultos, há
relatos de mudanças de hábitos: “tudo o que estou aprendendo na
escola consigo passar para meus vizinhos, filhos, parentes e amigos
do trabalho”, conta o Manoel Francisco do Carmo.
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A diferença está nas pessoas
Engajada na articulação entre o trabalho realizado nas salas regulares
com as propostas da sala do Atendimento Educacional Especializado
[AEE], a professora Denise de Santa Clara diz estar bastante satisfeita
com a escolha que a colocou diante de uma proposta gratificante: “o trabalho com as crianças deficientes me oferece a possibilidade de aprender
cada vez mais, de estar sempre em busca de novos desafios para sensibilizar tanto os alunos quanto os professores. Isso é muito fascinante,
porque quando fazemos alguma adaptação para atender os alunos deficientes, todos ganham experiências, vivências e aprendizados”.
E para quem pensa que as aulas de Educação Física da EPG Euclides
da Cuinha são repletas de bolas a gol, engana-se. “Quando trouxe a
proposta do jogo de Taco para as aulas, soube dos alunos que muitos
desconheciam essa modalidade. O resultado que temos tido até então
é o envolvimento das crianças, a apropriação das regras e a descoberta de algo que passou a fazer parte da vida deles”, explica encantada
a professora de Educação Física Susana Pereira de Brito.
A jovem professora não exagera quando diz que os alunos estão maravilhados com a prática de Taco. Esse show de participação e envolvimento já tinha sido observado pela docente durante a 5ª edição dos
Jogos Escolares Municipais: “eles são muito bons, respeitam as regras
e os colegas, dão sempre o melhor de si, e esse entrosamento foi fundamental para que as equipes trouxessem medalhas de diferentes
modalidades do JEM”.
Rebater. Cruzar. Mirar. Lucas tem 11 anos e está no 5º ano. Apesar da
confessa predileção pelas aulas de futebol, o rapaz demonstra precisão e domínio do jargão enquanto explica como funcionam as partidas:
“não é difícil, você só precisa ter atenção na hora de acertar a bolinha”.
Para trabalhar saberes do eixo Natureza e Sociedade com as crianças do 4º ano, a professora Alessandra Severo dos Santos trouxe um
mapa em auto relevo que mostra a topografia da cidade de Guarulhos.
Aluna do curso de pós-graduação em Letramento e Alfabetização Pa-

trimonial oferecido aos professores da rede municipal por meio das
parcerias entre a Secretaria de Educação e a Unitoledo, Alessandra
conta que conseguiu o material emprestado para que ela e os demais
professores possam utilizá-lo: “o curso é bastante interessante, conseguimos trazer muitas informações sobre a cidade para nossos alunos.
Além disso, com o uso do kit multimídia, eles conseguem perceber as
diferenças entre caatinga, serrado, Mata Atlântica, e isso torna o aprendizado mais próximo deles”.

Quem foi Euclides da Cunha?
Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1866. Foi escritor, professor, sociólogo, repórter jornalístico e engenheiro, tendo se tornado
famoso internacionalmente por sua obra-prima, “Os Sertões”, que retrata a Guerra dos Canudos.
Durante a fase inicial da Guerra de Canudos, em 1897, Euclides escreveu dois artigos intitulados A nossa Vendeia que lhe valeram um
convite d›O Estado de S. Paulo para acompanhar o conflito como correspondente.
Euclides deixou Canudos quatro dias antes do fim da guerra, não
chegando a presenciar o desenlace. Mas conseguiu reunir material
para, durante cinco anos, elaborar Os Sertões: campanha de Canudos
[1902].

Ficha Técnica
Endereço: Rua Luiz Caputo, s/nº - Jardim Fortaleza
Inauguração: 11 de outubro de 2000
Professores: 51
Agente Escolar: 3
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 7
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Equipe de limpeza: 8
Agentes de Portaria: 4
Agente de Apoio a Inclusão Escolar: 2
Instrutor de informática: 1
Alunos: 1302
Atendimento: Ensino Fundamental e EJA
Diretor: José Eptácio Gouveia do Nascimento
Vice-diretoras: Semyramis Augusta Cassilha Sanches e Tania de
Jesus Alves  
Coordenador: Antonio Carlos Bonfim de Souza
Boletim nº 308 - 20 de agosto de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Eduardo Calabria
Ilustração: Anna Solano
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Eugênio Celeste Filho
EPG Eugênio Celeste incentiva
hábitos alimentares saudáveis
“Diz-me o que comes; eu te direi quem és”. A citação de Brillat-Savarin, um dos mais famosos gastrônomos francês, desperta ao mesmo
tempo graça em quem a lê e preocupação com as práticas alimentares
da sociedade moderna. Foi pensando nisso que a EPG Eugênio Celeste Filho desenvolve o Projeto Aprendendo com a Horta Escolar, demonstrando que bons hábitos à mesa se aprendem também na escola.
Em atendimento às metas do Programa Saúde na Escola, a parceria com
a Unidade Básica de Saúde do Jardim Munhoz foi fundamental para que
gestores e professores chegassem à seguinte constatação: a pesagem das
crianças revelou que 10% delas estavam acima ou abaixo do peso.

Desde então, pais e professores se uniram para que juntos pudessem
encontrar alternativas viáveis para que as crianças adquirissem gosto
pelos legumes e verduras.

Sim, nós amamos legumes e verduras!
A ideia de realizar o Projeto Aprendendo com a Horta Escolar teve
como objetivo garantir que as crianças tivessem qualidade de vida
com umaalimentação equilibrada e saudável.
Todos os dias, as crianças do Ensino Fundamental e da Educação Infantil se organizam para regar a plantação, arrancar o capim e monitorar o crescimento dos legumes e verduras. O foco desse trabalho
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é integrar diversas fontes de aprendizagens e mobilizar inúmeros
saberes da Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários, que
surgem a partir da reflexão diária por parte dos professores e alunos
envolvidos.
Cultivada a pouco mais de 6 meses,a horta da escola já conta com itens
variados, como rabanete, beterraba, almeirão, alfaces lisas e crespas,
couve, escarola, salsa, cebolinha, tomilho e manjericão.
Marina Aparecida Lopes Ribeiro Cunha Sabino, coordenadora pedagógica da escola, conta que “muitas crianças não comiam verduras ou
saladas; com o passar do tempo, ao longo de todo o processo, os pais
relataram que eles começaram a pedir frutas, legumes e verduras em
casa”, comemora.
Marina observa ainda que o projeto valoriza a cultura do homem
do campo e identifica técnicas saudáveis de manuseio, tanto do solo
quanto dos vegetais: “As crianças gostam muito de cuidar da horta e
demonstram grande alegria com o crescimento dela”.
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A proposta surtiu outros efeitos positivos, tal qual previsto no Plano
de Ação: aumentou a integração entre os alunos de um mesmo período, que se reconhecem como parte fundamental para que a horta seja
um grande sucesso.
As alunas do 4º ano, Bruna, Lívia, Luciana e Laís confessam verdadeira paixão pelo colorido do prato. Todas são unânimes em dizer: “sim,
nós amamos legumes e verduras!”
Uma breve visita ao refeitório da escola revela, de fato, que toda essa
animação tem um motivo: o delicioso sabor que esses ingredientes
coloridos fornecem à comida, carinhosamente preparada pelas cozinheiras Roseli de Souza, Elizete Clemente e Rita Mathias.
No preparo do cardápio das crianças, elas não economizam esforços
para realçar o sabor dos alimentos. Para garantir que as crianças tenham uma alimentação saudável, é comum que os legumes sejam
misturados a outros mantimentos, como por exemplo, a abóbora, que
dá um sabor diferenciado ao feijão.

“Nossa estratégia é sempre disponibilizar verduras e legumes às
crianças para que, aos poucos, elas tomem gosto por essas iguarias”,
afirma Rita.
E se na volta da horta para a sala de aula os pezinhos ficaram sujos de
lama, não tem problema. As funcionárias da limpeza Marcia Carolina de Oliveira, Geilsa Sales do Nascimento e Pérola Cristina Martins
têm bastante paciência para lidar com as crianças: “todos reconhecem
nosso trabalho e procuram ajudar para que tudo aconteça da melhor
forma”, contam.
O Projeto Aprendendo com a Horta Escolar também mobiliza a escola
e a comunidade para aulas e oficinas diversificadas. Nesse contexto,
ações bastante simples, como evitar desperdícios alimentares e a correta destinação de resíduos orgânicos, permitem que a EPG Eugênio
Celeste Filho construa ininterruptamente demandas de pesquisa, observação, análise e reflexão, tanto nos espaços formativos das horas-atividades como na própria sala de aula.

A arte de comer bem
Com práticas pedagógicas em perfeita sintonia com o projeto da escola, a professora especialista de Artes, Milene Martins Mendonça
Rodrigues,demonstra que a criatividade é grande aliada quando o
assunto é refletir sobre o que é comer bem.
“O incentivo por parte da gestão é muito gratificante; recebemos
apoio e elogios, o que fortalece a equipe para desempenhar grandes
ações educativas”, conta Milene.
Para viabilizar a incursão dos saberes artísticos no projeto e problematizar os hábitos alimentares das crianças, Milene utilizou panfletos de supermercado e revistas, trazendo questionamentos como:
Por que comemos? Como ter uma alimentação saudável? A proposta
culminou com uma produção plástica com recortes dos panfletos e
a classificação entre aqueles que são naturais e os industrializados.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Milene destaca ainda que a atuação interligada com o professor regente da sala foi muito importante para tornar o projeto possível:
“acredito que o Projeto Aprendendo com a Horta Escolar, desenvolvido por todos da equipe escolar é muito significativo, pois leva os
alunos a se conscientizarem da importância das atitudes saudáveis
com a alimentação”, enfatiza.

Os professores também são devidamente preparados para o CPCC. Com
os professores, a gestão enfatiza tanto as questões pertinentes à aprendizagem dos alunos quanto à proposta de trabalho do grupo. Nesse contexto, a equipe é levada a refletir sobre seus objetivos de ensino, que deve
abranger atitudes de participação, respeito e responsabilidade, além da
construção de conhecimento e formação do caráter e cidadania.

Conselho Participativo: o organismo
da gestão democrática

As crianças não ficam de fora desse debate, e para que o espaço democrático do CPCC de fato se concretize, elas também são interpeladas
quanto ao seu comportamento, atividades que mais gostam e o que
gostariam de aprender.

Um dos grandes desafios da EPG Eugênio Celeste Filho é fomentar
a participação da comunidade nos eventos promovidos, considerando as características do público e da localização da unidade escolar.
Agrupada à EPG João Balbino Filho, ambas situadas no Jardim Munhoz, a escola conta com um grande número de pais que trabalham
o dia todo e que encontram ali um ambiente confiante e acolhedor.
A diretora Maria Cecília Jorge explica que, para garantir a participação dos pais na vida escolar de seus filhos, foi necessário pensar em
algumas estratégias: “além de ampliar o horário das reuniões de pais
para dois horários, modificamos o formato e trouxemos para esse espaço, dinâmicas e assuntos de interesse da comunidade”, conta.
O reflexo dessa pequena mudança foi percebido, inclusive, na participação dos pais e responsáveis no Conselho Participativo de Classe e
Ciclo. Para prepará-los para o CPCC, a gestão realizou uma pesquisa,
com o objetivo de saber como os pais compreendem o papel da escola,
a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, e a
necessidade de que a família se faça presente nesse processo.
A coordenadora Marina esclarece ainda que essa foi apenas uma entre outras ações adotadas pela gestão para trazer a comunidade para
os eventos: “como uma das metas do nosso Plano de Ação é estreitar o
relacionamento com a comunidade, não poupamos esforços para que
mães e pais participem”.

Outros projetos, novas histórias
Nessa época do ano, é quase impossível chegar a uma das Escolas da
Prefeitura e não se deparar com a riqueza de decorações e enfeites das
tradicionais festas do mês de junho.
Crianças ensaiando a quadrilha por todos os lados, papel crepom se
transformado nos mais variados adornos, professores dedicados e
atentos a cada detalhe para fazer da festa um evento memorável para
as crianças e seus pais.
As turmas do estágio 1 das professoras Claudia Fanganiello e Fabiana
Lanfranchi também preparam enfeites para a escola, mas com outro objetivo: conscientizar as pessoas dos riscos da soltura de balões.
Para falar aos pequenos sobre as consequências dessa prática, as professoras apresentaram filmes e problematizaram a letra da música
Cai Cai Balão.
“Não foi difícil mostrar a eles que soltar balões é uma prática proibida;
muitos deles já sabiam que existia uma lei proibitiva”, explica Claudia.
Na turma de 5º ano da professora Claudia Cristina Menedin, são os
alunos que dão a letra, ou melhor, os números, explicando ansiosos o
que a dedicada professora tem promovido junto à turma.
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Formada em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos e pós graduada em Artes pela Universidade Estadual Paulista, Claudia realiza
um trabalho com jogos matemáticos: “além de ajudar na ansiedade e
inteligência emocional dos alunos, os mosaicos e tangrans permitem
que os alunos brinquem ao mesmo tempo em que exercitam a mente”,
explica a docente.
Este ano, os alunos participaram de duas iniciativas bastante interessantes: a 2ª Olimpíada Municipal de Matemática, que abordou a etnomatemática na perspectiva da valorização dos saberes locais; e a Olimpíada
Brasileira de Astronomia [OBA], na qual tiveram seus conhecimentos sobre astronomia testados. “Eles são todos muito inteligentes, são crianças
críticas e comunicativas”, conta a professora orgulhosa.
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A professora Marcia Rodrigues Ferreira e a estagiária Maria Josecildes Bezerra Mendonça ajudam os alunos do Estágio 2 a ensaiar a quadrilha na quadra da escola. Enquanto Josecildes reflete sobre o desafio que se impõe à sua formação, qual seja, atuar com alunos com as
mais diversas deficiências, Marcia destaca o entrosamento e a união
da equipe em meio a outros elementos que viabilizam uma educação
especial verdadeiramente inclusiva: “é maravilhoso e compensador
perceber a autonomia que os alunos deficientes adquirem com ajuda
de um profissional”, observam.
A mãe dos gêmeos Marcos e Miguel, Fernanda Alves dos Santos, está
muito satisfeita com a escola: “eles têm até aula de artes e inglês, e
estão aprendendo bem rápido o nome das cores e das letras”.
Quando questionada sobre o modo como a escola promove o desenvolvimento pleno de seus filhos, Fernanda é bastante enfática: “apesar de
terem apenas quatro anos, eles demonstram muito carinho pela escola,
e se eles querem vir é sinal que as coisas estão indo muito bem”.

Quem foi Eugênio Celeste Filho?

participação na vida política da cidade atestam sua luta e determinação para assegurar aos jovens o acesso à educação, principalmente
àqueles da região do Jardim Munhoz e adjacências. O primeiro grupo
escolar da Ponte Grande, a EEPSG Carlos Machado Bitencourt, é fruto
de sua ação.
Como vereador, participou ainda dos trabalhos de instalação do esgoto que liga a Av. Guarulhos ao Rio Tietê, bem como do córrego da
Avenida Professor José Munhoz.
Defensor da população, Eugênio Celeste é lembrado na região por seu
brilhantismo, seriedade, trabalho e dedicação.

Ficha Técnica
Endereço: Av. Prof. José Munhoz, 15. Jardim Munhoz
Inauguração: 13/9/1996
Professores: 16
Funcionários Administrativos: 2
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 3
Agente de Portaria: 4
Alunos: 253
Atendimento: Educação Infantil [Estágios 1 e 2] e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Maria Cecília Jorge
Vice-diretora: Antonieta de Melo
Coordenadora: Marina Aparecida Lopes Ribeiro Cunha Sabino
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Fundador e proprietário do jornal Tribuna de Guarulhos, Eugênio
Celeste Filho foi vereador no período de 1956 a 1959. Registros de sua
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Evanira Vieira Romão
Projeto relaciona Diversidade
Cultural e Direitos Humanos

alunos discutam e reflitam sobre situações cotidianas, como o respeito ao próximo e ao meio ambiente.

Qual a função social da educação e da escola? Que tipo de formação devemos promover para que as crianças possam integrar seus
conhecimentos cotidianos aos saberes escolares, e transformar, dessa
forma, esse processo em aprendizagem?
Com o objetivo de refletir sobre questões que envolvem as necessidades dos alunos, a EPG Evanira Vieira Romão promove o Projeto
Conhecer e Respeitar a Diversidade entre os Povos, cujo caráter interdisciplinar envolveu a equipe escolar, alunos, família e comunidade.
O Projeto, que visa trabalhar as questões da diversidade cultural com
o apoio da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural e Declaração Universal dos Direitos Humanos, abre espaço para que os

Mostrando a Diversidade Cultural
Para que as crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
pudessem reconhecer e valorizar a diversidade cultural, a equipe de
professores e gestores planejaram um trabalho de identificação das
danças, músicas, comidas, curiosidades, características, crenças e
roupas tradicionais de diferentes países.
Grávida de quatro meses do 2º filho, a professora Letícia Manzolino
conta que, ao longo de todo o ano, a turma do Estágio II realizou
trabalhos artísticos como composições com papéis rasgados, pintura,
recorte e colagem.
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Para a Exposição Monitorada na escola, realizada durante a 5ª Mostra da Educação Municipal, os alunos de Letícia entraram em contato com a cultura mexicana, por meio da música, folclore e culinária,
elementos que os ajudaram a construir um imaginário sobre o país:
“a participação na Mostra foi muito importante, porque além de se
apropriarem de todos aqueles conhecimentos, eles puderam socializar informações com os pais e visitantes, atuando como monitores
dos trabalhos expostos”, explica Letícia.
A turma da professora Maria de Fátima dos Santos, do 3º ano, pesquisou informações sobre a cultura de Portugal e descobriu inúmeras
particularidades a respeito dos lusitanos.
“Todos em Portugal estavam preocupados com um crime que tinha
acontecido. De repente, chegou na cidade um galego, e todos passaram a desconfiar dele”. A famigerada lenda do galo de Barcelos, que
a aluna Luana contou na íntegra com bastante propriedade, demonstra a grande habilidade que ela adquiriu para expor sobre o assunto
pesquisado.
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Luana e seus colegas de turma contaram que as pesquisas trouxeram
outras informações, como a origem do azulejo português e de doces
tradicionais como o pastelzinho de Belém e o arroz doce, que poucos
sabem que vem de Portugal.
Maria de Fátima, que é professora cursista do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, comemora o fato de todos da turma já
estarem alfabetizados e já se prepara para a aplicação da Avaliação
Nacional da Aprendizagem – ANA. “O Pacto me ajudou muito, me
fez crescer como educadora e o resultado é esse, os alunos lendo, envolvidos com o trabalho”.
A professora Evely Gonçalves de Medeiros Souza e os alunos do 4º
ano fizeram descobertas incríveis sobre a Holanda. Dos moinhos para
drenar água e para moer grãos, à alta tecnologia empregada na construção dos diques, os alunos estão com todas as informações na ponta
da língua.

“Os diques são construídos com três tipos de materiais diferentes:
concreto, terra e entroncamentos. Como a Holanda é um país que está
abaixo do nível do mar, os diques são usados para protegê-la da invasão das águas do mar”, explica Gabriel [9 anos].
Esse trabalho foi importante para que Evely observasse o desenvolvimento da autonomia dos alunos: “o trabalho foi bem pesquisado e
bem contextualizado. Os alunos são muito críticos, e fizeram questão
de apresentar os resultados durante a exposição”.
Atentos, ativos, criativos, alertas, sempre prontos a responder as perguntas de modo colaborativo. A coordenadora pedagógica da escola,
Gisele Lazarini da Silva Portela, observa que as crianças aprenderam
muito com a Exposição Monitorada que aconteceu na escola: “a equipe de professores se sentiu valorizada por ver seus alunos atuando
de forma tão natural, colaborando uns com os outros, aprendendo e
ensinando coletivamente”.

Educar, no sentido mais autêntico da palavra
Lugar privilegiado, cercado por árvores, com um lindo parque ao
lado, além de uma biblioteca que atende tanto a escola como a comunidade. A grande vantagem da EPG Evanira é que a escola congrega
esse espaço calmo e tranquilo com um ambiente de trabalho em que
todos estão engajados com a educação das crianças.
As cozinheiras Rosangela Bueno de Oliveira Firmino, Mara Regina
Lameiras e Teresa Cristina de Castro Rancan se dedicam diariamente
a preparar com muito carinho a refeição das crianças. Essa mistura
de amor, cor e sabor tem um resultado bastante positivo no hábito
alimentar dos pequenos: “as mães nos relataram que as crianças passaram a comer verduras e legumes em casa, por causa da alimentação
que elas têm aqui na escola”, comemora Rosangela.
Para a gestora da escola, Maria Filomena de Castro, o envolvimento
da equipe é o grande diferencial da escola: “sob certo ponto de vista,
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todas as escolas são iguais, e o que faz a EPG Evanira ser diferente
das outras escolas são as pessoas que estão e que passaram por aqui.
Todas deixaram sua marca, sua contribuição para o trabalho”.

ços para que os filhos tivessem melhores condições de estudar. Há
pouco mais de três anos, Eliethe passou no concurso da PROGUARU;
ela acertou quase todas as questões.

A vice-diretora Catherine Amelotti Bellan do Nascimento observa
que, na escola, todos cumprem o gratificante papel de educadores:
“para acolhermos os professores, para estarmos sensíveis ao seu trabalho, é importante que a gente não esqueça que todos nós somos
educadores também”.

“Foram dezenove questões de conhecimentos gerais e mais 4 de matemática, aprendizados que adquiri em vários cursos que fiz, como
Meio Ambiente, Relacionamento Interpessoal e muitos outros”.

O carinho com o qual as gestoras falam da equipe de professores e profissionais que atuam na escola reverbera num trabalho realizado com
autonomia e muita dedicação. Do outro lado, a equipe também devolve
esse carinho, reconhecendo no apoio da gestão um dos elementos que
motivam e propiciam a concretização do fazer pedagógico na escola.

A história de luta e garra da agente de portaria não é diferente de
tantas outras que enchem nossos olhos de lágrimas e corações de esperança. Felizmente, os tempos hoje são outros e o sonho de educação
para todos é uma meta perseguida por aqueles que, emocionados com
histórias como a de Eliethe, farão de tudo para que todas as crianças
tenham acesso a uma escola com qualidade, como aquela praticada
na EPG Evanira Vieira Romão.
Agora, só falta a graduação de Pedagogia para que Eliethe alcance o
grande sonho de ser professora.

Uma história de superação
Desde o momento em que o visitante chega à EPG Evanira Vieira Romão, ele já é recebido com muita atenção e carinho pela agente de
portaria, Eliethe Pereira de Carvalho Lima.
O sorriso no rosto de Eliethe revela uma emocionante história de superação, sua profunda paixão e desejo de aprender, o que mudou o
destino da forte capixaba de 46 anos.
“Eu nasci na roça, na fazenda Novo Horizonte, no Espírito Santo. Só fui
para a escola depois dos onze anos, quando nos mudamos para cidade
de Mucurici. Foi somente então que meus pais tiveram condições de
me registrar. Eu já sabia ler e escrever, porque minha irmã tinha me ensinado. Apesar de analfabeta, minha mãe nos deu muita educação, nos
ensinou a não mexer nas coisas dos outros. Quando entrei na escola, eu
era a mais velha e a mais alta da turma, e eu morria de vergonha. Com
14 anos, viemos para São Paulo e logo comecei a trabalhar como diarista. Deixei claro para a patroa que só trabalharia naquela casa se ela
permitisse que eu estudasse à noite. Eu queria muito ser professora”.
A história de Eliethe guarda essas e outras passagens, de constante
busca por sua escolarização, uma mulher que não economizou esfor-

Quem foi Evanira Vieira Romão?
Evanira Vieira Romão nasceu na cidade de Guaxupé, Minas Gerais,
em 21 de outubro de 1934. Na década de 1950, Evanira veio morar com
seus avós em São Paulo.
Anos depois, casou-se com Gasparino José Romão e vieram residir
em Guarulhos, no bairro da Ponte Grande. Na igreja de São Geraldo,
teve atuação intensa nas atividades para as quais era convocada pelo
Padre Gabriel Dárida.
Em Guarulhos, onde residiu a maior parte de sua vida, fez curso técnico de comércio, no antigo Instituto de Ensino Monteiro Lobato.
Mãe e avó dedicada, focada integralmente no lar, foi grande incentivadora do marido e de seus filhos. Evanira também se engajou nas causas
sociais, principalmente quando se tratava de crianças ou idosos.
Faleceu em 22 de março de 1992.
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Ficha Técnica
Endereço: Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco,
1410 – Vila Augusta
Inauguração: 30/09/1994
Diretora: Maria Filomena de Castro
Vice-diretora: Catherine Amelotti Bellan do Nascimento
Coordenadoras: Gisele Lazarini da Silva Portela
Alunos: 314
Professores: 15
Funcionários administrativos: 1

Equipe de limpeza: 3
Cozinheiros: 3
Agentes de Portaria: 4
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II] e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]

Boletim nº 269 - 18 de novembro de 2014
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Faustino Ramalho
Projeto impulsiona leitura e brincadeiras
na Educação Infantil
Um ensino que leve o aluno a pensar e construir seus pensamentos
para assim desenvolver suas habilidades e potencial. Esse é um dos
desejos da equipe de gestores, professores, cozinheiros, pessoal da
limpeza e administrativo da EPG Vereador Faustino Ramalho, profissionais engajados em sua formação e que fazem da educação das
crianças o exercício pleno de compreensão, carinho, amizade, confiança e respeito.
A todo vapor para a construção do Projeto Sonhar, criar e brincar é só
começar, os profissionais atuam na perspectiva da inserção da criança no mundo da leitura e da escrita desde a primeira infância.
O objetivo é proporcionar práticas de letramento que envolvem os

clássicos infantis de maneira lúdica, ampliando suas experiências
cotidianas por meio de atividades que as inserem no universo dos
contos e das fábulas.

Coração e mentes famintos
Antes, porém, de falar do Projeto, vale dizer que a cozinha é o coração
da escola. Já desconfiávamos. É ali que a dimensão do educar ganha
outros sabores, temperados pelas mãos habilidosas de ilustres profissionais, gente como o Roberto Ferreira dos Santos, o Beto, que não
sabe fazer outra coisa na vida além de cozinhar.
“Meu pai um dia me disse que eu precisava trabalhar. Comecei na cozinha
lavando panelas e hoje, 30 anos depois, sou formado em Nutrição, cozinho
com coração, acredito que crianças bem alimentadas aprendem mais”.
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Sua colega de profissão, Crislei Aparecida dos Santos é outra entusiasta. Sempre irradiante e de bem com a vida, ela observa no ato de
cozinhar uma perspectiva gratificante: “cozinhar é uma espécie de
terapia, é através da comida que consigo dar o melhor de mim para
elas, todo o meu carinho, e quando elas estão bem alimentadas, estão
felizes, eu ganho o meu dia”.
Do refeitório para a sala de aula, esse carinho extrapola no Projeto
Sonhar, Criar e Brincar é só Começar e se instaura em práticas pedagógicas que dialogam com os objetivos de uso da leitura como fonte
de prazer e entretenimento.
Cheias de ideias ‘pra lá’ de criativas, as professoras Silvia Iara Tavares
e Vânia Ferreira de Lima Machado adaptaram o conto folclórico A
Galinha Ruiva, cuja personagem na versão original planta trigo para
fazer pão com a ajuda dos animais da fazenda. Os alunos do Maternal, em vez de trigo, vão plantar milho e fazer um delicioso bolo.
História e receita já estão na cabeça deles, e cada um sabe muito bem
qual vai ser o animal que vai encenar.
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A montagem da Galinha Ruiva será apresentada para as outras turmas nos espaços da Leitura Simultânea, evento que acontece na escola e que envolve todo mundo em torno de um único objetivo: ler
histórias para as crianças. De um jeito bastante criativo, Silvia, Vânia
e os alunos se dedicam agora a confeccionar as máscaras dos animais
que serão usadas durante a encenação. O sucesso dessa empreitada só
pode ser um e já está garantido.

Professores amados amam de montão
Um trabalho sistemático com contos e fábulas africanas e indígenas,
sem perder a dimensão de que as práticas de letramento devem considerar a espontaneidade, o pensamento, a imaginação, a sensibilidade,
a percepção, a interação e a cognição das crianças em cada fase de seu
desenvolvimento.

“Queremos que as crianças descubram o prazer pelas histórias, e são
os contos e as fábulas que nos ajudam a embelezar a leitura, fazendo
com que elas enriqueçam seu vocabulário. Desde o ano passado, temos tido respostas positivas delas, sentimos grande pré-disposição
para o aprendizado, por conhecer as letras, e tem sido muito prazeroso olhar para aquelas carinhas e perceber que elas estão aprendendo
felizes”, pontua a professora Mônica Pelegrini, do Estágio I.
A escola conta com um generoso acervo de livros disponível aos educadores tanto na biblioteca quanto na sala dos professores, o que, de
acordo com a coordenadora pedagógica, Márcia Luiz Pedroso da Silva, permite a concretização do Projeto: “as fábulas têm a grande vantagem de apresentar uma moral ou ensinamento aos alunos, envolvendo-os numa atmosfera prazerosa e significativa. São as histórias
que vão servir de referência para suas ações”.
A professora Sara Ramos está muito contente com o trabalho realizado na EPG Faustino Ramalho e destaca o trabalho coletivo realizado
pela equipe como um dos facilitadores dessa proposta: “os professores pensam juntos sobre as atividades que vão compor o Projeto, é
comum vê-los conversando sobre isso, compartilhando suas ideias”.
Mesmo com uma turma do Estágio II no período intermediário, a
professora Vanessa Silva não perde a oportunidade de compartilhar
experiências com a professora Renata Rodrigues de Carvalho Lima,
do período da manhã. São três períodos caminhando juntos.
“No começo eu fiquei receosa, pensando com quem poderia trocar
experiências, e a diferença de turnos não representou um empecilho,
além de compartilhar do que os colegas fazem aqui, também fazemos
parcerias com os professores dos outros períodos, isso é muito importante”, explica Vanessa.

Contar e recontar... é só começar
Para desenvolver a fantasia e a imaginação das crianças e ampliar
sua percepção em relação aos Contos de Fada, a professora Renata
conta que são feitas muitas leituras: “O lobo e os sete cabritinhos e
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Os sete cachorros amarelos são histórias que guardam semelhanças
com outros contos; oferecemos as releituras para que eles percebam
as relações entre uma e outra história”.
Durante a Leitura Simultânea, a expectativa é de que, num período,
as crianças tenham acesso a mais ou menos quatro histórias, mas a
quantidade pode variar e vai depender, sobretudo, da estratégia utilizada pelo professor que vai narra-la, se a contação vai usar a encenação dos alunos ou fantoches, explica a coordenadora Márcia.
Com relação às crianças, é perceptível a desenvoltura com que se relacionam entre si, como interagem com os adultos: “tia, eu sou a Rebecca e essa é a Maria Eduarda, a gente tá sempre juntas, ela é minha
melhor amiga, por isso eu quero tirar uma foto com ela”, conta agitada a menina de 5 anos, do Estágio II.
A escola também promove a Ciranda do Livro, ação na qual os professores têm a oportunidade de oferecer às crianças e suas famílias
um universo de temáticas e gêneros literários, desde poesias, contos
africanos e indígenas, fábulas dos Irmãos Grimm, que tanto encantam as crianças e que ainda têm a vantagem de contextualizar bons
ensinamentos morais.
“Fazemos a leitura durante toda a semana e oferecemos aos alunos
todos os livros lidos e muitos outros, para que as crianças possam escolher o livro que vão levar para casa”, explica a professora do Estágio
I, Robenita Vale da Silva.
Maria Cristina Lima Ribeiro, avó da aluna Isabelly, do Estágio II, está
muito satisfeita com o trabalho que é feito pela escola: “ela já está
aprendendo as vogais e toda semana quando ela leva o livro para
casa, lemos juntas, e eu gosto muito, porque assim eu leio também”.
Para a casa dos alunos, a escola também costuma mandar bichinhos
de pelúcia, personagens do Projeto Mascote, que em cada turma é
representado por um animal diferente. Juntos, as crianças e suas famílias devem cuidar da mascote e relatar como foi essa experiência
de cuidado, mais uma oportunidade de ampliar a autonomia e a responsabilidade dos pequenos.

Todos juntos aprendendo a ler o mundo
Há também a perspectiva ainda não recorrente de que a escolha desses livros que vão ser lidos em casa, junto à família, possa ser feita
pelos responsáveis por essa leitura, mais uma forma de envolver os
pais, tios, avós, irmãos, no projeto da escola.
Nesse contexto, além de encaminhar livros e revistas com temáticas
de interesse dos pais, os professores idealizam a realização de oficinas
de leitura, em que os interesses das famílias possam ser atendidos,
mais uma ação para ampliar as possibilidades de sucesso do Projeto.
“A ideia é não deixar morrer os nossos sonhos, não abandonar o Pequeno Príncipe guardado em cada um de nós. Se você chama os pais
para participarem de oficinas, pode ser que além das revistas e periódicos adultos, eles também possam se interessar pelas leituras dos filhos, aquilo que talvez quisessem ler quando pequenos e não tiveram
a chance”, observa Renata.
Os professores relatam que experiências como essas já se mostraram
bastante positivas em outras ocasiões, principalmente porque as famílias têm muito a contribuir e gostam muito de participar da vida
escolar de seus filhos.
Além de alcançar os filhos, iniciativas como a Ciranda do Livro e o
Projeto Mascote vão permitir que os próprios pais entendam mais
sobre como as crianças aprendem, quais concepções estão implicadas quando os educadores oferecem tinta, giz de cera, lápis de cor
e massinha para elas se expressarem, por quê na Educação Infantil,
principalmente, é tão importante brincar e realizar atividades lúdicas, plenas de cores e sonhos.

Quem foi Faustino Ramalho?
Faustino Camilo Ramalho chegou em Guarulhos em 1932 e aqui permaneceu até sua morte, em 2004. Foi servidor do Estado de São Paulo
e destacou-se junto à comunidade, procurando sempre ajudar a todos
e se dedicando, dia e noite, para o crescimento da cidade.
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Ramalho engajou-se na vida política do município, elegendo-se Vereador por quatro mandatos, de 1968 a 1988. Além disso, desempenhou diversas atividades que tornaram possíveis melhorias especiais
para todos seus concidadãos.
O vereador sempre apoiou seus Pares na Assembleia Legislativa
para a aprovação de novas diretrizes municipais, principalmente no
que diz respeito à saúde, educação, transporte urbano e energia. Foi
também responsável pela instalação de um dos primeiros postos de
saúde da cidade, da delegacia de polícia e incentivador de diversos
pontos turísticos de Guarulhos. Formou-se em Direito aos 53 anos de
idade, principalmente para adquirir mais conhecimento das ciências
jurídicas, para com isso embasar o seu trabalho de Legislador e Representante do Povo.

Ficha Técnica
Endereço: Av. Palmira Rossi s/nº - Recreio São Jorge
Inauguração: 17 de fevereiro de 2006

Professores: 53
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 750
Atendimento: Educação infantil [Berçário I e II, Maternal, Estágios I
e II]
Diretora: Zeni de Souza Teixeira
Vice-diretora: Elaine Cristina Abrão Bueno Sampaio
Coordenadoras: Márcia Luiz Pedroso da Silva e Nora Nei Ramos de
Oliveira Vieira
Boletim nº 344 - 26 de abril de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Felício Marcondes
Alunos desenvolvem projetos de
cidadania e sustentabilidade
Segundo dados da Organização das Nações Unidas – ONU, estamos
no vermelho ecológico. Desde a década de 70, com o crescimento
das emissões de carbono e da demanda humana por recursos naturais, começamos a ultrapassar a capacidade de produção renovável
do planeta.
À medida que aumenta nosso nível de consumo vemos a redução
drástica das florestas, a perda da biodiversidade, o colapso dos recursos pesqueiros, a escassez de alimentos e acúmulo de gás carbônico
na atmosfera.

Segundo a Constituição Federativa do Brasil “Todos têm o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”.
Nessa perspectiva, a EPG Felício Marcondes desenvolveu o projeto
“Sustentabilidade, exercendo a cidadania”, que objetiva incentivar
práticas e reflexões sobre o consumo consciente dos recursos naturais
do planeta.
A diretora Zenaide Evangelista Clemente Cobucci acredita que “a
educação tem um papel fundamental na promoção de novos hábitose
valores para o consumo sustentável”.
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Boa Energia nas escolas
O sociólogo e filósofo francês Félix Guattari preconizava, já na década
de 1970, que a ecologia deveria começar com o indivíduo, passando
pelas relações pessoais e sociais, para chegar ao meio ambiente. Ou
seja, um movimento que de dentro para fora, alcançasse uma mudança de mentalidade.
É nesse sentido que a EPG Felício Marcondes, em parceria com a EDP
Bandeirantes, participa do projeto «Boa energia nas escolas».
Boa Energia nas Escolas é um projeto educacional que objetiva a promoção a capacitação dos educadores da rede pública, para que eles
possam ensinar a seus alunos como usar de forma segura e eficiente
a energia elétrica.
Após a capacitação dos professores, as escolas participantes também
recebem um Kit educacional, com o material para ser utilizado em
sala de aula com os alunos da educação básica.
“É um projeto que acontece na escola, mas que acaba refletindo também nos pais a partir dos conhecimentos adquiridos e pelos novos
hábitos das crianças”, afirma a diretora.
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A professora Estela Maria Ceminaldo, explica que a reflexão para redução de consumo já havia sido iniciado antes da parceria com a EDP.
“No livro didático deles já existia um conteúdo especial sobre meio
ambiente, então foi maravilhoso quando pudemos associar os dois
conteúdos no projeto da escola”, conta.
A coordenadora Márcia Cristina de Moraes Zaccardelli explica que
um dos eixos do projeto “Boa Energia” é ensinar as crianças a leitura
das contas de água e luz de suas casas, com meta de redução de 10%
para cada residência envolvida incluindo a própria escola.
“É muito interessante perceber o envolvimento das crianças no projeto. Hoje elas se sentem responsáveis pelo consumo de energia de
suas casas e da escola, fiscalizam a utilização da energia e da água,
desligam a luz das salas, o computador, e se tornaram adeptos do banho ecologicamente correto”, afirma entusiasmada, a coordenadora.

“Eu aprendi que a gente não pode deixar tudo ligado ao mesmo tempo na
tomada, porque pode ocorrer uma sobrecarga, causando um apagão”.
Luis Eduardo, 8 anos
A professora Estela esclarece que para facilitar o entendimento das
crianças quanto ao projeto, foram realizadas maquetes das casas dos
alunos. “Após a maquete, fizemos uma roda de conversa, para refletirmos sobre os hábitos de cada família, bem como as atitudes que
poderíamos tomar para melhorar a qualidade de vida de todos, tanto
em casa quanto na escola”.
O aluno de 8 anos, Luiz Eduardo Pereira Chaves, conta com propriedade sobre as mudanças no consumo que já foram possíveis na sua
casa, após os conhecimentos adquiridos na sala de aula. “Eu aprendi
que a gente não pode deixar tudo ligado ao mesmo tempo na tomada,
porque pode ocorrer uma sobrecarga, causando um apagão”.
Ele também explica o que acontece com a utilização da televisão.
“Quando a gente não quer mais assistir tv, temos que desligar da tomada, por que mesmo em stand by, ela continua consumindo energia.Minha mãe me dá apoio e ela acredita em tudo que eu ensinei pra
ela”, conta animado.
A vice diretora Valéria Aparecida Fernandes de Almeida, explica que
a proposta privilegia a reflexão dos novos hábitos, a partir do dia a
dia das crianças e das famílias, “valorizamos no projeto todas as pequenas atitudes, por que é a partir delas que conseguiremos espalhar
novas sementes de mudança também para a comunidade do entorno”.
Estela esclarece que, para tornar o projeto significativo, a atividade
pedagógica é realizada de forma específica para cada etapa de ensino,
“agora no segundo semestre vamos discutir mais profundamente os
caminhos da eletricidade e a utilização dos recursos naturais pelo
homem”, afirma.
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Self Service – Alimentação sem Desperdício

Óleo de cozinha também se recicla?

De acordo com a ONU, 1,3 milhão de toneladas de alimentos são perdidas ou desperdiçadas todos os anos no mundo.

Buscando o fortalecimento do projeto “Sustentabilidade, exercendo a
cidadania”, a escola decidiu envolver e informar a famílias da comunidade em uma ação ambiental muito importante: a reciclagem do
óleo de cozinha.

Para promover mudanças de hábitos alimentares e evitar o desperdício de alimentos, a Rede Municipal de Educação adotou o sistema self
service, em 2007.
Esse sistema, que faz parte do Programa Alimentando Bons Hábitos
da Secretaria de Educação, foi idealizado pelo Departamento de Alimentação Escolar e Suprimentos da Educação [DASE], com apoio de
parceiros como a Universidade de São Paulo [USP].
Todos os anos são servidas cerca de 35 milhões de refeições, elaboradas com produtos que fazem parte da base da culinária brasileira,
como arroz, feijão, carne e legumes.
“Com o self service, os próprios alunos colocam no prato apenas o
que desejam comer, reduzindo dessa forma o desperdício de alimentos”, explica Zenaide.
A iniciativa desenvolve a autonomia das crianças e também as incentiva a terem uma alimentação mais saudável, com o consumo de
frutas e legumes.
“Depois da chegada do balcão, observamos uma grande diminuição
no desperdício dos alimentos”, conta a cozinheira Maria Ione Rondim.
“Eu acho a proposta muito bacana, instrutiva. Nós ajudamos, explicando sobre a quantidade e a qualidade dos alimentos que eles consomem. Eles saboreiam de tudo um pouco do cardápio e podem repetir
o quanto quiserem”, diz Maria Ione.
A diretora esclarece que todas as cozinheiras da Rede Municipal participaram de atividades de formação para se adaptarem à adoção do
novo sistema pelo DASE.
“A parceria com o DASE é muito importante, que também contribui
com palestras sobre alimentação saudável para as crianças e os pais”,
reforça Zenaide.

“Muitos bares, restaurantes, hotéis e residências ainda jogam o óleo
utilizado na cozinha direto na rede de esgoto, sem saber os prejuízos
que essa atitude pode acarretar à natureza”, argumenta a coordenadora pedagógica Márcia.
Márcia explica que o óleo retido no encanamento causa entupimento das tubulações. “Se não existir um sistema de tratamento
de esgoto, o óleo acaba se espalhando na superfície dos rios e das
represas, contaminando a água e matando muitas espécies que vivem nesses habitats”.
A diretora Zenaide explica que a proposta foi decidida em conjunto
com a comunidade na reunião de pais. “Muitos dos pais não tinham
a noção do mal que faziam ao jogar o resto do óleo no ralo da pia”.
Dados apontam que apenas um litro de óleo é possível para contaminar um milhão de litros de água. Para evitar que o óleo de cozinha
usado seja lançado na rede de esgoto, cidades, instituições e pessoas
de todo o mundo têm criado métodos para reciclar o produto. As possibilidades são muitas: produção de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração para animais e até biodiesel.
Márcia conta que para contribuir com o aprendizado dos alunos
frente ao tema da sustentabilidade e a reciclagem do óleo, a escola
vem organizando visitas às Estações de Tratamento de Água e Esgoto da cidade.
“As visitas ampliaram o olhar e a preocupação das crianças e dos
professores quanto à responsabilidade social e ambiental de todos. Estamos cada dia mais envolvidos nos projetos, comprometidos tanto com o bem estar particular quanto o coletivo”.
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Sustentabilidade e Cidadania

Quem foi Felício Marcondes?

Desde 1999, organismos como a UNESCO vêm incentivando a sociedade a refletir e desenvolver ações de cidadania para a manutenção
da vida na Terra.

Felício Marcondes Munhoz foi um rico proprietário de terras do final
do século XIX, em Guarulhos.

A Carta da Ecopedagogia é um desses instrumentos de conhecimento, geradores de ações ambientalistas para a educação, que intensificam o olhar da sustentabilidade para além da natureza, “em uma
relação saudável e equilibrada com o contexto, consigo mesmo, com
os outros, com o ambiente mais próximo e com os demais ambientes”
[UNESCO, 1999].
A coordenadora Márcia esclarece que a escola, além de se aprofundar
no tema da sustentabilidade, ainda incentiva todos os professores a
refletirem sobre a importância da formação dos alunos para a cidadania e para o estabelecimento de relações sustentáveis, tanto na escola
como na vida em sociedade.
Tal reflexão também gerou uma proposta pedagógica com as turmas
da Educação Infantil, chamado “Projeto Valores”, considerando que,
no início do processo de escolarização, nem sempre é fácil mediar os
conflitos de convivência entre os alunos.
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“O Projeto Valores oportuniza a todos a criação de regras de boa convivência, a partir do que as crianças chamam de palavrinhas mágicas”, conta Márcia.
Dentre os principais objetivos estão: a discussão da importância dos
acordos; o desenvolvimento de valores como respeito, ética, amizade
e honestidade entre todos; e a sensibilização dos alunos quanto a um
bom convívio com os colegas e funcionários da escola.
Zenaide explica que as palavras mágicas são simples: com licença,
por favor, me desculpe e muito obrigado, mas são fundamentais para
a construção de uma atitude e solidária para o futuro.

Com a Proclamação da República, em 1889, foi nomeado intendente
(na época, equivalente ao cargo de prefeito) para administrar a então
Vila de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos.
Foi ainda eleito vereador em oito ocasiões, e escolhido pelos próprios
colegas vereadores para ser presidente da Casa, cargo que exerceu
entre 1892 e 1919.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Soldado João Alberto, nº 216 - Torres Tibagi
Inauguração: 27/04/1977
Professores: 25
Funcionários Administrativos: 5
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 3
Agente de Portaria: 4
Alunos: 477
Atendimento: Educação Infantil e Ensino Fundamental
Diretora: Zenaide Evangelista Clemente Cobucci
Vice-diretora: Valéria Aparecida Fernandes de Almeida
Coordenadora Pedagógica: Márcia Cristina de Moraes Zaccardelli

Boletim nº 205 - 28 de agosto de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim

“Os resultados do projeto já são nítidos. As crianças estão cada dia
mais integradas e felizes e isso é um grande incentivo para continuarmos. Tudo que fazemos por eles é por amor e eu amo o que eu faço!”,
afirma a diretora.
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Francisco Antunes Filho
EPG Francisco Antunes Filho
valoriza ações sustentáveis
Segundo dados da Organização das Nações Unidas - ONU, mais de
um bilhão de pessoas passam fome no mundo. Em contrapartida, informações complementares indicam que não há crise no setor de alimentos, e que, apenas 25% do que desperdiçamos, seriam suficientes
para alimentar todos os famintos.
Pensando no compromisso social frente à conscientização das novas
gerações, a EPG Francisco Antunes Filho, idealizou o projeto Meio
Ambiente e a Cidade de Guarulhos.
A proposta, que já existe há três anos, abrange o incentivo ao reaproveitamento dos alimentos, a alimentação saudável, a reciclagem,
reutilização de materiais e a coleta seletiva sustentável.

A coordenadora pedagógica Jacqueline Aparecida Pontes explica que
o objetivo da equipe gestora era valorizar o cardápio, potencializando
o interesse crianças por uma alimentação diversificada, mais colorida
e consequentemente mais saudável.
“Muitos alunos tinham o hábito de comer apenas arroz com arroz,
ou, ainda, de trazer salgadinhos e refrigerantes nos eventos da escola. Essa constatação foi o que nos motivou a buscar estratégias para
incentivar novos hábitos com foco em uma alimentação mais equilibrada”.
Primeiramente, foi traçado com os professores um plano de atividades interdisciplinares a serem realizadas em sala de aula, com a apresentação dos alimentos: frutas, verduras, hortaliças, identificando as
suas características e valores nutricionais. As crianças puderam conhecer e experimentar uma ampla gama de alimentos.
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Nesta perspectiva, foi proposto que os alunos realizassem uma entrevista com questões relativas aos hábitos alimentares dos colegas. Eles
também aprenderam noções sobre unidades de medida, quantidades,
diferença entre os estados da matéria e informações sobre a utilização
da Pirâmide Nutricional dos Alimentos.
A proposta culminou com a realização de um piquenique saudável.
“O piquenique já acontecia anualmente, mas ganhou esse olhar mais
saudável”, conta a vice-diretora Cristiane Jardim dos Santos.
Para a realização da atividade, foi disposta uma mesa no pátio da escola onde as crianças puderam degustar os “lanches” preparados em
casa com a colaboração dos pais.
“Antes do projeto, as crianças só traziam para o piquenique refrigerante e salgadinho. Hoje, com os saberes e experiências adquiridas
por meio do projeto, os alunos trazem sucos, frutas e cenoura raladinha”, conta Cristiane.
A coordenadora Jacqueline acredita que conhecer de forma aprofundada os diversos tipos de alimentos ampliou o repertório alimentar
das crianças, tanto em casa, como na escola.
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“Além da mudança alimentar e melhoria na condição da saúde das
crianças, a proposta do piquenique, também, vem incentivando a construção de laços de amizade, bem como fortalecendo a integração entre
as turmas, já que no piquenique são orientados a partilhar, a conviver
em sociedade, a dividir e a experimentar o novo”, argumenta.

Saúde com Casca e Tudo
Uma parceria muito interessante e que trouxe um olhar ampliado
para a questão do reaproveitamento dos alimentos veio da parceria
com o projeto “Saúde com casca e tudo.”
O projeto é realizado pelo Banco de Alimentos do Fundo Social de
Guarulhos e recolheu, só no ano passado, 16 toneladas de alimentos,
que antes eram descartados pelos feirantes da cidade. Hoje, esses ali-

mentos integram a barraca de degustação, apresentando à população
produtos produzidos com o reaproveitamento das sobras dos alimentos, como cascas e talos.
A barraca de degustação, que circula pela cidade em eventos e feiras
livre, encantou os alunos da EPG Francisco Antunes Filho. Com essa
iniciativa, eles puderam aprender a importância do reaproveitamento
dos alimentos, a partir de uma peça teatral informativa sobre educação alimentar e nutricional, além de degustar guloseimas como pirulito de nabo com cenoura e torta de talos.
“As crianças e professores adoraram a experiência e perceberam que
é possível se alimentar de forma saudável, sendo criativo, e tendo um
custo reduzido”, explica Cristiane.
A coordenadora pedagógica Jacqueline afirma que os pais não ficaram de fora do projeto: “após a vivência das crianças na atividade, encaminhamos aos pais, por meio da agenda do aluno, a receita de um
doce, tendo como ingrediente principal a casca de melancia. Nosso
objetivo era incentivar o reaproveitamento dos alimentos também em
casa. Uma das mães adorou e até nos trouxe uma amostra da iguaria.
Estava uma delícia”.

Reaproveitar para quê?
O Plano de ação “Meio ambiente e cidade de Guarulhos” da escola enfatiza que para viver num ambiente equilibrado é de suma importância, além da criação de novos hábitos alimentares, promover
a reutilização de materiais, bem como realizar uma coleta seletiva
sustentável.
Nessa perspectiva, a EPG Francisco Antunes Filho incentiva, desde
2008, alunos e comunidade separarem o lixo e a arrecadação de materiais para a confecção de brinquedos, e objetos de uso comum da escola. O intuito é promover hábitos e atitudes socialmente responsáveis
em relação ao destino do lixo produzido pela comunidade escolar.
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A diretora Maria Filomena de Castro explica que neste mês, alunos e
professores estão produzindo puffs de garrafa pet, que serão utilizados no Cantinho da Leitura, no pátio da escola.
“O entusiasmo de todos é geral e nos incentiva a cada dia mais ampliar a proposta, como a campanha dos alunos pela conscientização
sobre a preservação do meio ambiente na comunidade”.
Filomena explica a proposta: “Após uma sensibilização inicial com as
crianças sobre a importância de disseminar conhecimentos relacionado ao meio ambiente equilibrado e sustentável, foram confeccionados 100 panfletos, todos de forma artesanal, para serem distribuídos
por eles na comunidade do entorno”.
A coordenadora Jacqueline se diz muito feliz com o entusiasmo das
crianças ao sair pelo bairro para conversar com os moradores sobre
os cuidados com a natureza, já que além da oportunidade de exercitarem uma ação de cidadania, a atividade também promoveu o desenvolvimento de outros saberes relacionados à alfabetização, à comunicação oral, além do conhecimento de gêneros textuais: “eles tocavam
a campainha, mostravam o folheto aos moradores e explicavam de
forma clara e consciente sobre a importância de preservar o meio ambiente”, conta.

Sessão de leitura simultânea
Com o objetivo de incentivar a leitura entre os alunos e funcionários da
escola, a coordenadora Jacqueline convocou a todos para uma grande
missão: a realização do primeiro projeto de Leitura Simultânea.
A ideia valoriza o espaço de partilha, troca de experiências, contação
de histórias e estimula a construção do hábito da leitura entre todos.
Cada funcionário escolheu um título de literatura infanto-juvenil e
preparou um resumo com cópia da capa do livro, dispondo-o num
grande mural no pátio com o dia e horário da sessão simultânea. No
dia combinado, os funcionários, cada um no local estipulado, realiza-

ram a contação para as crianças que puderam escolher, a partir dos
temas de sua preferência, qual história gostariam de ouvir.
“O que eu considero mais bonito da atividade é a participação dos
funcionários da limpeza e da cozinha que mesmo com alguma dificuldade de leitura não se recusaram a participar”, diz Filomena.
A funcionária da limpeza, Maria Eugenia Xavier, conhecida como
Jane, explica a experiência, de ter lido a história “Como pegar uma
estrela”, do autor Oliver Jeffers.
“Foi muito bom e especial participar da proposta porque eu sou uma
funcionária da limpeza, e de repente eu estava lá, contando histórias
para as crianças como se fosse uma professora”.
Jane comenta que se sentiu bem à vontade para contar e conversar
com as crianças, incentivando, a partir da ideia da história, a sempre
lutar pela conquista dos seus sonhos: “a história do livro retrata um
pouco como as coisas funcionam na vida. Para conquistarmos os sonhos precisamos batalhar por eles sempre”.
A gestora Filomena acredita que esta proposta se relaciona inteiramente com a missão da escola, de formar e educar crianças autônomas, críticas e otimistas quanto ao futuro: “Por isso é que a gente se
propõe a fazer todos esses projetos, envolvendo funcionários, parceiros, e comunidade. Para educar um aluno é preciso toda uma aldeia,
portanto é preciso que toda a escola esteja engajada e consciente da
sua função social, afirma.”

Um excêntrico integrante: O Esqueleto Zé
Ao visitar as dependências da escola, além de presenciar as crianças
em plena atividade da construção dos puffs com garrafas pet, é possível encontrar um estranho integrante: o esqueleto Zé.
Jaqueline explica que a chegada do Zé à escola é um grande mistério
para todos, mas que hoje ele já faz parte da rotina, como qualquer
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aluno ou funcionário: “ele fica com as crianças nas aulas, participa
dos eventos, inclusive é umas das grandes atrações das Festas Juninas
da escola”, conta.
“As crianças adoram o Zé e o tratam com grande importância”. Cristiane comenta que “numa reunião com as crianças foi perguntado o
que eles gostariam de sugerir para a melhoria da escola e uma das
sugestões, votada quase por unanimidade, foi a busca de uma roupa
para o amigo Zé”, afirma.
A equipe foi então juntando algumas peças de roupas, do setor achados e perdidos da escola, que foram compondo a personalidade e
identidade do excêntrico e querido morador.
Como o Zé usa uniforme, vira e mexe acontecem situações divertidas
e inusitadas com a sua presença: “Esses dias eu estava na sala dos
professores, quando de repente vejo a Cristiane gritando, desesperada saindo do banheiro. O Motivo? O Zé! Foi um momento muito
engraçado e as gargalhadas foram gerais. Como o Zé foi parar lá continua sendo um mistério...”, conta Jaqueline.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua São João, nº 29 - Vila Sorocabana
Inauguração: 08/09/1994
Professores: 9
Funcionários Administrativos: 1
Cozinheiras: 2
Equipe de limpeza: 2
Agente de Portaria: 4
Alunos: 141
Atendimento: Educação Infantil (Estágios 1 e 2) e Ensino Fundamental (1º ao 4º ano).
Diretora: Maria Filomena de Castro
Vice-diretora: Cristiane Jardim dos Santos
Coordenadora: Jacqueline Aparecida Pontes
Boletim nº 194 - 11 de junho de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim

Quem foi Francisco Antunes filho?
Francisco Antunes filho, nasceu em São Paulo, em 29 de janeiro de
1918. Morador do Parque Cecap, realizou seus primeiros estudos no
bairro da Vila Augusta, em Guarulhos.
Em 1956, iniciou sua carreira política, sendo eleito vereador por duas
vezes. Dentre seus projetos, construiu o monumento ao IV Centenário, criou a Companhia Telefônica, o Corpo de Bombeiros e a Banda
Lira. Em 1962, foi eleito vice-prefeito de Mário Antonelli. Assumiu o
cargo de prefeito interinamente, realizando mudanças e viabilizando
a infraestrutura necessária para que a indústria se estabelecesse no
município. Faleceu em 28 de fevereiro de 1977.
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Gabriel José Antônio
Saúde e inclusão potencializam a aprendizagem
Pais e filhos se cumprimentando em frente ao portão da escola. Beijos,
abraços e recomendações de bom comportamento. Já deu o horário,
eles estão prontos para o início de mais um dia de aula. Do outro lado
do portão, pronta para acolher e receber os alunos de um jeito muito
especial está a diretora da escola Ana Luiza Ferreira Singh, que sinaliza e cumprimenta quem chega e quem passa por ali.
A intencionalidade deste acolhimento, realizado diariamente pelos
gestores e funcionários da EPG Capitão Gabriel José Antônio com as
crianças, jovens e adultos da escola tem um propósito: a equipe preocupa-se em desejar boas vindas a todos, na expectativa de que os alunos ou visitantes levem boas recordações e de que voltem mais vezes.

Neste movimento de permitir o ir e vir, o Agente de Portaria Fábio
Gonçalves Filgueiras esbanja carisma e simpatia. Ele conta que esse
modo de recepção dos alunos é uma marca especial: “isso é muito interessante, todos os dias as pessoas são recebidas com uma saudação,
com algum informe importante e esse é o diferencial que faz dessa
escola um local muito especial”.

Lugar de toda criança é na escola
Desde o ano passado, quando se tornou polo do Atendimento Educacional Especializado [AEE], a EPG Capitão Gabriel José Antônio reafirmou o compromisso de construir uma escola inclusiva, na qual o
respeito às diferenças é fundamental para o convívio em sociedade.
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A atuação da professora do AEE, Joana Darc de Souza Kindler vai
muito além do trabalho realizado no atendimento das crianças com
deficiência da escola. Seu objetivo é, sobretudo, apoiar o professor
da sala de aula em suas dúvidas, mostrando-lhes possibilidades e
práticas que permitam a inclusão dos alunos deficientes nas salas
regulares.
Para que isso se torne possível, Joana organizou seus registros de
modo bastante interativo, com fotos e vídeos, para que tanto os professores e gestores quanto os pais possam acompanhar o desenvolvimento das crianças. As discussões com os professores acontecem no
espaço formativo da hora-atividade, onde Joana costuma socializar
práticas e apresentar estudos de casos.
“São múltiplas as possibilidades de inclusão das crianças com deficiência na nossa escola. Uma dessas atividades foi o preparo de um
bolo de chocolate de micro-ondas, que contou com a participação de
todos os alunos da turma na sala do AEE. Essa atividade garantiu que
tantos os professores quanto os alunos fossem incluídos na proposta
e criou uma aproximação de todos com o que é feito nesse espaço
também”, explica Joana.
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Assessorada, acolhida e orientada. Esse é o modo como a professora do Estágio II, Ana Lucia Moreti de Oliveira, se refere ao suporte
fornecido por Joana. “Tenho dois alunos deficientes na minha sala
de aula, e com ambos, Joana me ajudou a elaborar atividades diferenciadas, concretas e visuais, como a caixa de estímulos e materiais
adaptados como lápis de cor, canetinhas e tesouras”.
Nesse amplo processo de incluir, oportunizar a escolarização para
aqueles que não tiveram chances de estudar quando crianças significa também promover a inclusão social. Nesse contexto, a EPG Capitão Gabriel José Antônio oferece a Educação de Jovens e Adultos,
modalidade que se destaca pela oportunidade que vem dando aos
alunos de acesso à educação, à cultura, ao lazer, às artes e ao desenvolvimento integral de suas potencialidades.

Prevenir para não remediar
Oferecer meios para que os alunos jovens e adultos possam utilizar
a aprendizagem escolar para criar ações de respeito à saúde. Esse é o
objetivo do Projeto Saúde é Prevenção, Prevenção é Saúde, que uniu
de modo interdisciplinar os alunos e professores da EJA em função
do bem estar comum: a saúde de todos.
Os professores explicam que a iniciativa surgiu em decorrência do
surto de dengue que abateu as cidades brasileiras e, desde então, vem
agregando parcerias valiosas com inúmeras entidades e instituições,
como a Unidade Básica de Saúde Flor da Montanha, Universidade
Guarulhos, Alcoólicos Anônimos, Corpo de Bombeiros, Hemocentro
São Lucas, entre outras.
Segundo os professores, as palestras com especialistas de diferentes
áreas da saúde têm ajudado no trabalho realizado em sala de aula.
“Depois da idealização do Projeto, cada professor discutiu com a
coordenação pedagógica quais saberes poderiam ser trabalhados em
cada uma das disciplinas, como poderiam contribuir para as ações
de prevenção”, explica a professora de Ciências Martha Aparecida
Hollais Santos.
O grupo de professores relata o total envolvimento e adesão dos alunos ao Projeto. A turma do Ciclo I, por exemplo, se dedicou à pesquisa
de assuntos de interesse comum, como as doenças que são transmitidas pela picada dos mosquitos, além de outras temáticas que desejam
aprender até o final do trabalho.  
“Os próprios alunos trouxeram suas dúvidas e temas de interesse, e a
partir daí foram surgindo outras parcerias”, completa a professora do
Ciclo I, Sonia Rogério Dias.
Doenças sexualmente transmissíveis, álcool e drogas, primeiros socorros, hipertensão, contracepção, prevenção ao câncer de mama e
próstata, nutrição. Esses são alguns dos temas que vêm sido sistematicamente abordados com os jovens e adultos.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Para a coordenadora pedagógica da EJA, Rozane Karolis, o comprometimento dos professores envolvidos com o Projeto tem garantido
que os jovens e adultos socializem experiências enriquecedoras.

A Prevenção na voz e na vida dos alunos da EJA
Depois que o Projeto Saúde é Prevenção e Prevenção é Saúde começou a ser trabalhado com os alunos, a mudança nos hábitos de muitos
é notável. O aluno do Ciclo II, Damião Faustino dos Santos, tem 47
anos e é gerente administrativo. Ele conta que, antes do Projeto, ele e
sua família tinham o hábito de se automedicar: “o mais importante é
que o que aprendemos sobre saúde não serve só para você; o que você
aprende aqui na escola, você acaba passando para toda a sua família”.
Mara Rubia dos Santos Silva, 36 anos, aluna do Ciclo II, é mãe de três
filhos e relata que, em consultas médicas nos hospitais, aprendeu a argumentar com os especialistas: “a escola tem nos ensinado a entender
dos assuntos e lutar pelos nossos direitos”.
A experiência que o Projeto vem dando ao vendedor autônomo José
Manoel da Silva, 56 anos, aluno do Ciclo II, vai muito além do aprender
a ler e a escrever e também mudou o hábito de toda a sua família: “às
vezes, a gente fazia a medicação em casa mesmo, e a partir do que os
professores têm ensinado aqui na escola, esse negócio em casa acabou,
ninguém toma mais remédio por conta, sem passar pelo médico”.
Se por um lado a automedicação é uma prática condenável, que pode
causar danos graves à saúde é comprovado que muitas plantas têm
propriedades que fazem muito bem. A baiana de Salvador, Joana Camilo dos Santos tem 71 anos conta que mora no bairro Flor da Montanha há mais de 50 anos. Guerreira e batalhadora, sua experiência de
vida sobre o uso medicinal das plantas, um saber popular que não se
aprende nos livros, faz com que ela explique com graciosidade quais
alternativas podemos buscar para problemas bem simples.
“Tem gente que qualquer dor de barriga corre para a farmácia. Às
vezes é só pegar uma hortelã, lavar bem lavadinha, e fazer um chá. Se

o problema é o estômago ou fígado, eu vou ali no jardim pego o boldo do Chile, amasso bem e faço um chá. Agora, se é intestino preso,
mentruz com leite é um ótimo remédio”.
Bruno Danilo Rodrigues chegou do Pernambuco esse ano. Apesar dos
seus 17 anos, Bruno é extremamente responsável e já acumula histórias interessantes de quem abandonou a escola para viajar pelo país e
lutar Muay Thai. Ele conta que o Projeto tem ajudado muitos meninos
da sua idade a mudar algumas atitudes: “hoje, quando os rapazes vão
para os bailes, levam preservativos, porque tomaram consciência de
que algumas doenças podem mesmo acabar com a vida deles”.
Vinte e dois quilos a menos. A vida da auxiliar de limpeza, Arminda
Albuquerque, 59 anos, realmente mudou depois que a escola começou a trabalhar o Projeto. “Foi na aula de Ciências, a professora pediu
que eu medisse minha massa corporal e meu peso, e quando comparamos uns com os outros, eu percebi que sofria de obesidade grau
2. Nunca tinha me preocupado com isso, então, procurei um médico
e desde agosto do ano passado comecei uma dieta. Antes, eu usava
uma bengala para vir para a escola, e agora que eu perdi 22 quilos, eu
consigo andar sem ela”.
Perseverante, Moacir Michael de Lima, 27 anos, está tão empolgado
com o aprendizado que está com forte desejo de estudar medicina:
“isso é algo que eu quero muito, e eu já percebi que quando me envolvo com algo que desejo muito, eu me esforço bastante. Quero ser um
médico que trabalha não só pelo dinheiro, mas que também ajuda as
pessoas de baixa renda”.
Meigas, atenciosas e extrovertidas. As alunas do ciclo II, Ingrid dos
Santos Botelho, 17 anos, Nataly Milena dos Santos, 17 anos e Beatriz
Aguiar contam o que aprenderam com o Projeto: “muitas meninas
passaram por consultas com o ginecologista depois que ouviram as
palestras”, explica Nataly. “Depois das palestras, passamos a discutir
esses assuntos também em casa com nossas famílias, falei com minha
mãe sobre prevenção do câncer de mama e mostrei a ela como fazer
o autoexame”, lembra Ingrid. “Eles também falaram sobre nutrição,
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sobre os alimentos que fazem bem e os que fazem mal à saúde”, explica Beatriz.
O incentivo ao protagonismo dos alunos e o convívio entre pessoas
de diferentes idades foi importante também para que os alunos pudessem se envolver no Projeto Superando Limites, que atua tanto na
Alfabetização quanto na apropriação do uso funcional da leitura e
escrita, também dos alunos do ciclo II.
Para a elaboração desse Projeto, o grupo de professores se organizou
na elaboração de atividades individualizadas, de acordo com a necessidade dos alunos. “A execução das atividades acontecem três vezes
por semana, no Plantão Pedagógico. Cada professor fica responsável
pela mediação das atividades com dois ou mais alunos durante 50
minutos”, explica a coordenadora pedagógica da EJA Rozane Karolis.
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O resultado dessa atividade se traduz em coragem, segurança e autonomia. Há pouco mais de dois meses, o motorista Luiz Carlos Santos
Mariano, 48 anos, aluno do ciclo II, teve que resolver uma situação
que envolveu o uso da escrita. O paraibano conta que comprou um
produto danificado numa loja do Shopping Center e que o estabelecimento se recusou a lhe restituir uma nova mercadoria. Em contato
com o serviço de atendimento ao consumidor do Shopping Center,
ele foi orientado a escrever uma carta de próprio punho, relatando o
ocorrido.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Edson de Souza, 72 – Jardim Flor da Montanha
Inauguração: março de 1975
Professores: 30
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 524
Atendimento: Educação Infantil [Estágio II] Ensino Fundamental [1º
ao 5º ano]
e Educação de Jovens e Adultos [Ciclos I e II]
Diretora: Ana Luiza Ferreira Singh
Vice-diretora: Alice Helena Tendolini
Coordenadoras: Ana Paula de Oliveira Pessoa e Rozane Karolis

Boletim nº 299 - 17 de junho de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

“Depois que terminei de escrever, perguntei ao homem que me atendeu se ele conseguia entender o que eu havia escrito e ele disse que
sim. Fiquei muito contente, porque eu nunca tinha feito isso antes na
minha vida”.

Quem foi o Capitão Gabriel José Antônio?
Capitão Gabriel José Antônio cumpriu mandato como Prefeito em
1908 e 1915. Eleito pela Câmara, a partir de então a titularidade do
Executivo passava a denominar-se prefeito. Eleito várias vezes, faleceu durante o mandato.
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos
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Projeto Autonomia do Saber coloca alunos da
EJA como corresponsáveis pela aprendizagem
A democratização do ensino pelos quatro cantos do país pressupõe,
dentre outros aspectos, processos educativos que atendam às necessidades de um contingente diverso e heterogêneo de alunos, inseridos
em um universo timidamente explorado e que, desde 1996 com a Lei
de Diretrizes e Bases nº 9394, passou a ser conhecido como Educação
de Jovens e Adultos.
Desafio para aqueles educadores que encontraram na modalidade sua
razão de viver, a EJA exige compromisso ético, pedagógico e práticas
inovadoras, além da quebra de estereótipos, para que seja possível
reconhecer a pluralidade dos sujeitos.
Aulas com oficinas, dinâmicas e momentos diferenciados. Essa foi a

base para que o grupo de professores da EJA da EPG Gabriela Mistral
idealizasse aquele que ficou conhecido como Projeto Autonomia do
Saber, proposta que a equipe implementou neste 2º semestre com os
jovens e os adultos, alterando completamente a rotina e as barreiras
educacionais impostas pela organização curricular tradicional.
Localizada na região do Recreio São Jorge, a EPG Gabriela Mistral
atende crianças do Estágio II da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, além dos Ciclos I e II da EJA, oferecido no
período noturno.

O jeito Gabriela de ensinar e aprender
A equipe de professores da EJA da EPG Gabriela Mistral, que congrega especialistas das áreas de Artes, Língua Portuguesa e Inglesa,
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Matemática, Natureza e Sociedade, Educação Física, Alfabetização e
Música, se embrenhou no desafio de integrar os saberes dos alunos
com os saberes escolares, reforçando a premissa de que é possível
aprender em outros espaços e em diferentes tempos da vida.
O grupo de professores esclarece que o projeto nasceu durante o Conselho
Participativo de Classe e Ciclo [CPCC], realizado no mês de julho. Nesse
diálogo aberto com os alunos, cuja pergunta orientadora era “em qual escola você gostaria de estudar?”, os alunos expressaram suas expectativas
de aprendizagem e o que realmente queriam de diferente na escola.
“Colocamos todos os alunos no pátio, com um telão e algumas perguntas. Não sabíamos o que ia acontecer. Vários assuntos apareceram
ali, como merenda, disciplina e, de repente, um dos alunos, o Cícero,
disse que queria uma aula mais dinâmica. E eu devolvi uma pergunta para ele: ‘o que seria uma aula dinâmica’? Então, ele respondeu que
precisavam de um tipo de aula que os deixassem mais à vontade para
aprender aquilo que queriam. Cícero disse ainda que era desconfortável vir para a escola às cegas, que embora soubessem que teriam
aulas de matemática, história, geografia, eles nunca sabiam como seriam essas aulas, os temas que estudariam naquele dia. E foi então,
que ao final do CPCC, voltamos todos para a sala dos professores
com uma ideia na cabeça”, conta a coordenadora pedagógica da EJA,
Marinalva Romão de Araújo.
A professora de Ciências Naturais, Evelyn Maia Souto, morou em
Portugal e teve a oportunidade de conhecer de perto o projeto que
o educador José Pacheco implementou na Escola da Ponte, na cidade
do Porto.
“A Evelyn já vinha conversando com a gente em outros momentos sobre a proposta de mudança do modelo da relação espaço-tempo na escola, envolvendo a sala de aula, sequências, aulas e horários pré-determinados”, conta o professor de Natureza e Sociedade, Leandro Morata.
“Essa mudança trouxe a solução para os problemas que a escola geralmente enfrenta, que é a falta de interesse dos alunos”, enfatiza

Evelyn. Ela chama especial atenção ainda para o fato de que o interesse dos alunos pode variar de acordo com os propósitos de escolarização, tempo de vida e o trabalho que exercem.
Os professores enfatizam também que a proposta começou a tomar
forma com as assembleias realizadas com os alunos para discussão
do novo formato, que passou a contar com aulas integradas com professores e alunos dos Ciclos I e II, uma iniciativa completamente diferente daquilo que vinha sendo praticado até então.
“O principal é que o aluno aprenda o que ele quer na hora que ele
quer, e o nosso maior problema era como colocar essa ideia simples
em prática”, complementa Leandro.
“O que a gente via antes era um aluno que sabia bastante matemática
e outro que sabia bem português e os dois tinham que ficar na mesma
sala, mesmo que eles não tivessem dúvidas em uma ou outra disciplina. Nesse formato, o aluno tem a chance de se dedicar mais àquilo
que ele quer ou precisa mais, de acordo com sua necessidade”, aponta
a professora de Artes Camila de Moraes Souza Costa.
O professor de Língua Portuguesa, Rafael Pereira Souza, defende a
possibilidade que o Projeto Autonomia do Saber oferece para que os
alunos encontrem o significado e o sentido da aprendizagem escolar,
aquilo que é ideal para eles: “nós, professores, temos que usar a autonomia que a escola tem, mas em vez disso, usamos o horário que
já está pronto, o currículo que já está pronto, e o que fizemos aqui foi
diverente, o jeito Gabriela de ensinar e aprender”.
Para a diretora da escola, Cláudia Feliciano Lopes Silva, o Projeto
Autonomia do Saber constitui uma oportunidade ímpar de inovar e
avançar na compreensão da escola como um espaço de construção
de conhecimento. “O mundo e as relações mudam, se modernizam
e a educação não pode ficar para trás. O meu sonho é expandir essa
experiência para as outras modalidades atendidas em nossa escola,
possibilitando que desde pequenos os membros da nossa comunidade atuem na apropriação dos saberes.”
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I’m free to do what I want any old time
A professora do Ciclo I, Silvanda Maria Barbosa de Santana relata
com alegria a autonomia que seus alunos adquiriram com o projeto.
“No começo, o problema deles era mudar de sala, porque eles se vinculam a um espaço, a um professor, a uma cadeira. Depois do Projeto,
eles passaram a conhecer e a gostar dos outros professores, começaram também a aceitar melhor a proposta, a se conhecer e se integrar
melhor com os outros colegas da escola”.

Mesmo diante do grande desafio de aprender uma segunda língua, a
professora de Língua Inglesa, Simone Coutinho, relata com orgulho a
garra dos alunos: “no começo, temíamos que as aulas de Inglês ficassem esvaziadas; ao contrário, os alunos têm participado bastante e nos
surpreendido com a forma como estão mais dispostos ao aprendizado”.

Silvanda pontua que essa prática inovadora também foi importante
para minimizar os conflitos entre as gerações, problema bastante comum nas turmas de EJA.

E o que acharam os jovens e os adultos da EJA?

Momento, carga ideal, carga de livre escolha. Os alunos e professores
já estão habituados com os vocábulos próprios da proposta. A equipe
de professores explica como as áreas de interesse dos alunos são organizadas para garantir a frequência dos alunos em 75% das aulas da
carga ideal e 25% na carga de livre escolha.
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A equipe enfatiza que a proposta garante, além da autonomia dos
alunos, a corresponsabilidade de cada um deles em relação ao seu
próprio aprendizado.

Os temas ofertados diariamente estão vinculados aos eixos e saberes
da Proposta Curricular da Rede Municipal, o Quadro de Saberes Necessários. Para o acompanhamento da frequência às aulas, os alunos
recebem uma planilha, indicando a carga horária ideal e a carga horária de livre escolha.
Todas as noites, quando chegam à escola, os alunos se dirigem ao
Quadro de Encontros disponível no pátio. Ali, eles escolhem a quais
aulas vão assistir no 1º e no 2º momento. Cada momento tem, aproximadamente, uma hora e trinta minutos. “Os alunos têm a preocupação em administrar as aulas que querem ter; por exemplo, se hoje eles
assistirem à aula do Rafael, eles vão anotar aqui. Ao final do mês, eles
controlam a presença que ficaram ‘devendo’ aos professores”, explica
a professora de matemática, Cintia Siqueira Farias.
Cintia explica também que as áreas de Língua Portuguesa, Geografia,
Matemática e Ciências têm carga horária de 6 aulas por mês; Artes e
Língua Inglesa têm carga de 4 aulas e 2 de Educação Física, totalizando 34 aulas por mês na carga ideal.

Priscila, Luana, Joyce, Igor, Laurita, Matheus, Aline, Patrícia, Natanael, Hugo, Cristina, Dilma, Cleide, José, Maria José, Josino, Maria
Tânia, Guiomar, Maria Francisca, Maria de Fátima, muitos nomes,
muitas faces, muitas necessidades. Por detrás de cada sorriso, uma
história, um motivo para ter abandonado a escola e uma razão para o
retorno aos bancos escolares. Não, a escola que cada um desses personagens procura não pode ser a mesma do passado, ela tem que ser
diferente e corresponder às expectativas de aprendizagem necessárias ao mundo do trabalho.
Diante do desafio de pensar processos educativos adequados às necessidades dos alunos da EJA, considerando a diversidade e heterogeneidade do público atendido na modalidade, a proposta da EPG
Gabriela Mistral desnaturaliza a ideia de que só é possível aprender
na infância, na idade escolar.
Para a docente da Universidade Federal de São Paulo [UNIFESP] e
especialista em EJA, Cláudia Lemos Vóvio, é na atitude de nos colocarmos no lugar do outro que o aprendizado se concretiza: “o adulto
aprende ao longo da vida uma série de conhecimentos. O trabalho,
por exemplo, é uma etapa de aprendizagem muito importante; uma
atividade central e estruturante, por meio da qual o adulto amplia seu
repertório, e é nesse transitar por diferentes âmbitos que esse aluno
vai criar disposições de aprendizagem”.
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Autonomia se faz também com poder de escolha. Diante do Quadro
de Encontros, o aluno Igor Roberto da Silva Pereira, de 17 anos, demonstra firmeza na hora de optar pela aula que vai assistir: “aqui
nesse quadro você tem a possibilidade de escolher as aulas, de acordo
com o que a gente mais necessita, e isso realmente foi importante para
mim, porque ficar numa sala de aula, vendo uma matéria que você já
sabe é horrível”.
Logo que chega à escola, Igor define as aulas de que vai participar,
tanto no 1º como no 2º momento: “agora vou para a aula do professor
Leandro, que vai ser sobre o setor primário da economia, e depois
para a aula de matemática, da professora Cintia”. Igor enfatiza: “estou
escolhendo aquilo que eu preciso mais”.
“Uma das diferenças que eu vi foi a evasão, muita gente desistia, as
salas estavam sempre vazias, os alunos faltavam muito, principalmente às sextas-feiras; hoje tem menos faltas, as pessoas têm mais
responsabilidade com sua frequência”. O pernambucano José Carlos
Gomes de Siqueira, 38 anos, observa na execução do Projeto Autonomia do Saber a tomada de consciência do grupo de alunos, que
deixaram de faltar às aulas para se dedicar de corpo e alma à sua
escolarização.
José Carlos também enfatizou a autonomia de escolha como um dos
elementos que estimulam o interesse dos alunos: “com a mudança, a
gente tem a possibilidade de escolher aquela matéria em que estamos
mais fracos. Eu necessito mais de aulas de português, e, por isso, assisto bastante às aulas do professor Rafael”.
Para a aluna do Ciclo II, Betânia Maria dos Santos, a EJA da EPG Gabriela Mistral sempre contou com uma equipe excelente de professores: “sempre tivemos professores maravilhosos aqui, mas a diferença
agora é que se eu tenho dificuldade em matemática, por exemplo, eu
posso escolher o que eu quero estudar naquele dia”.
Interessante observar os resultados do Projeto da EPG Gabriela Mistral no espaço da sala de aula. A cearense Gilvani dos Santos Vitor

tem 42 anos de idade e mora em Guarulhos há 19 anos. A aluna do
Ciclo I conta que, no começo, os alunos ofereceram certa resistência.
“A escola dos meus filhos não é assim, gosto muito daqui, porque
aqui é tudo diferente, somos adultos, somos nós que escolhemos”.
Um dos desafios postos aos professores que atuam na EJA é a integração entre os saberes dos alunos com os saberes escolares, reforçando
a premissa de que é possível aprender em outros espaços e em diferentes tempos da vida.
A vice-diretora da escola, Marize Esteves de Jesus, acredita na força
que a EJA da EPG Gabriela Mistral possui, o que garante a existência
do polo: “os professores e a coordenação ousaram experimentar algo
inovador, uma forma diferente de trazer essa aula para o educando.
Um valoriza o trabalho do outro, é um hábito entre eles elogiar os
colegas e os alunos, e na hora em que eles fazem isso, eles elevam a
autoestima e estimulam o grupo como um todo”.

Quem foi Gabriela Mistral?
Gabriela Mistral, pseudônimo escolhido de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, nasceu em Vicuña, Chile, em 7 de
abril de 1889. Foi grande poetisa, educadora, diplomata e feminista chilena, agraciada com o Nobel de Literatura de 1945.
Os temas centrais nos seus poemas são o amor, o amor de mãe, memórias pessoais dolorosas, mágoa e recuperação. Seu pai abandonou
a família quando Lucila completou três anos de idade. A mãe de Lucila faleceu no ano de 1929 e a escritora lhe dedicou a primeira parte
de seu livro Tala, a que chamou: Muerte de mi Madre.
Educada em sua cidade natal, começou a trabalhar como professora
primária em 1904 e ganhou renome ao vencer os Juegos Florales de
Santiago, em 1914, com Sonetos de La muerte. O pseudônimo Gabriela Mistral foi escolhido em homenagem aos seus poetas prediletos: o
italiano Gabriele D’Annunzio e o provençal Frédéric Mistral.
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A notoriedade a obrigou a abandonar o ensino para desempenhar
diversos cargos diplomáticos na Europa. Era um exemplo de honestidade moral e intelectual, movida por um profundo sentimento religioso. O suicídio do noivo marcou toda a sua poesia com um forte
sentimento de carinho maternal, principalmente nos seus poemas em
relação às crianças.

Ficha Técnica
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Endereço: Rua Itororó, s/nº, Recreio São Jorge
Inauguração: 07/02/2004
Alunos: 685
Professores: 27
Funcionários administrativos: 2
Equipe de limpeza: 4
Cozinheiros: 5
Agentes de Portaria: 4
Atendimento: Educação Infantil [Estágio II], Ensino Fundamental [1º
ao 5º ano], Educação de Jovens e Adultos [Ciclos I e II]
Diretora: Cláudia Feliciano Lopes Silva
Vice-diretora: Marize Esteves de Jesus
Coordenadoras: Eliane Carvalho Claro e Marinalva Romão de Araújo

Boletim nº 271 - 3 de dezembro de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Projetos abordam valores sociais e ambientais

à promoção de qualidade de vida individual e coletiva.

De acordo com a proposta curricular da rede municipal “Quadro de
Saberes Necessários” vivemos num mundo globalizado, dinâmico,
mas muitas vezes competitivo, de valores distorcidos e invertidos, geradores de atitudes individualistas e violentas.

A gestora Judite Maria Candido conta, que o projeto também tem
como objetivo a valorização da participação da família na educação
das crianças e o resgate de valores humanos como: a gentileza, o amor
e o prazer do saber compartilhado.

Neste sentido é função da escola oportunizar uma educação que desenvolva os sujeitos em todos os aspectos de sua integralidade, passando pela condição como ele se vê, pela sua história, bem como a
maneira pela qual eles se expressam no mundo.

“Sabemos que essa construção é um processo lento, mas cremos que juntos, podemos encontrar estratégias para a superação desses desafios”.

Para incentivar a vivência de valores nobres e humanizados, a EPG
Gianfrancesco Guarnieri construiu o projeto “Qualidade de Vida: Valores Sociais e Ambientais (Respeito e Responsabilidade)”, que oportuniza, por meio da interação social, a mudança de hábitos com vistas

  

A gentileza e o Profeta
“Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta (...). Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade,
merecemos ler as letras e as palavras de Gentileza”.
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A linda história, do Profeta Gentileza, narrada na canção de Marisa
Monte, foi uma das estratégias pedagógicas integrantes do projeto
“Qualidade de Vida: Valores Sociais e Ambientais (Respeito e Responsabilidade)”.
“Quando decidimos abordar valores sociais, pensamos em trazer
para as crianças uma referência forte e próxima da nossa realidade,
que despertasse nelas a vontade de agirem melhor, e assim a história
do Profeta Gentileza nos pareceu perfeita“, explica a coordenadora
pedagógica Luciene Almeida Andrade.
Para intensificar a aprendizagem referente à proposta, a equipe escolar organizou uma vivência dividida em duas etapas, inspirada nas
ações de Jose Datrino, o Gentileza.
A coordenadora conta que primeiro os professores narraram a trajetória de vida de Gentileza, empresário na área de transportes, que
após o incêndio do “Gran Circus Norte-Americano“, que matou cerca
de 500 pessoas, em sua maioria crianças, abriu mão dos seus bens
materiais, passando a dedicar sua vida ao bem estar do próximo.
“Os alunos ficaram muito comovidos e entusiasmados, principalmente quanto a emocionante semeadura de José Datrino, que espalhou
mensagens como de gentileza, respeito e afeto nos muros da cidade
do Rio de Janeiro nas décadas de 1970 e 1980”.
Assim, envolvidos com o exemplo do Profeta Gentileza, professores
e alunos organizaram um grande mutirão de amor, espalhando por
todos os cantos da escola, corredores e janelas, mensagens e sentimentos que as crianças desejavam plantar no mundo.

Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza
“Com a primeira etapa cumprida conseguimos alcançar o primeiro
objetivo da vivência, a sensibilização para o reconhecimento do outro, a sua importância, bem como a prática de valores humanos entre
si”, explica Luciene.

Mas, a vivência ainda não estava no fim. O que as crianças não esperavam é que aconteceria nos dias que se seguiram.
Luciene explica que com o decorrer dos anos, os murais de Gentileza, sofreram muitas deteriorações, pichações e ações de vandalismo, que ocasionaram a cobertura completa de seus murais de sabedoria com tinta cinza.
“A nossa proposta com a segunda etapa da vivência é que as crianças
experienciassem a mesma situação ocorrida com os murais originais
de Gentileza, então, aguardamos as crianças irem embora e cobrimos
todos os murais das crianças de cinza”.
“Foi um choque quando os alunos chegaram no dia seguinte”, conta a
gestora Judite. “Eles ficaram inconformados, indignados, questionando os motivos das mensagens terem sido apagadas”.
Luciene explica que, após o susto inicial, os professores contaram aos
alunos que o mesmo havia ocorrido após a morte do Profeta, e que após
a fundação do movimento “Rio com Gentileza”diversos artistas e munícipes se mobilizaram para que todos os painéis fossem restaurados.
“A vivência mexeu muito com eles que ficaram ansiosos para restaurarem os seus próprios painéis. A cada mensagem reescrita era uma
festa. O bonito do projeto é podermos obervar os frutos das mensagens na mudança de atitudes das crianças, que se tornaram mais
tranquilos e mais atenciosos com os amigos, professores e familiares.

Alma não tem cor
O que Bill Gattes, Gilberto Gil e Barack Obama têm em comum? Além
de personalidades conhecidas, estes e outros cidadãos do mundo, são
modelos da atividade: “Qual é o Juízo?”, ação que integra o programa
de articulação das questões étnicas e raciais da rede municipal.
Luciene explica que a proposta, que já vem sendo construída em hora
-atividade com os professores objetiva analisar e refletir com os alunos a importância da cultura afro-brasileira na formação da nossa so-
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ciedade, revendo atitudes preconceituosas, que outrora, promoveram
injustiças e segregação de pessoas, apenas pela cor da pele.
Para iniciar essa discussão, a escola está promovendo uma eleição
diferente. Foram dispostas no pátio diversas urnas, cada uma identificada com fotos de personalidades brancas e negras, contendo a seguinte pergunta: Qual a profissão desta pessoa?
“É muito comum que as crianças acreditem que apenas os brancos
possam se realizar profissionalmente, em detrimento de um provável destino menor à população negra. Por esse motivo, escolhemos
personalidades de peso como Barack Obama e Gilberto Gil, a fim de
quebrarmos esses conceitos, já enraizados na nossa cultura, incentivando nas crianças, pelo respeito à diversidade, a crença em suas
capacidades”, acredita Luciene.

Sonhar é Preciso
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“Sonhar é preciso”, afirma a professora Inácia Rodrigues de Oliveira, que potencializou o projeto “Qualidade de Vida: Valores Sociais
e Ambientais (Respeito e Responsabilidade)”, a partir da valorização
das emoções e dos sonhos de seus alunos.
“Eu acredito que o sonho é uma característica muito forte na vida
de qualquer pessoa. Quando vamos crescendo os sonhos eles vão tomando novos rumos, mas, nunca deixamos de acreditar na sua possibilidade”, diz.

Para a gestora Judite, projetos que fazem com que seus alunos sejam
reconhecidos como sujeitos com capacidades e potencialidades é um
caminho seguro para a construção de uma educação de qualidade.
“Todo esse projeto está sendo uma grande alegria para todos nós, que
acreditamos num mundo melhor e com oportunidades para todos.
Eu tenho muito amor por esta escola. Assumi a direção desde a sua
fundação e tenho muito orgulho pelo que construímos, fala emocionada a gestora.

Quem foi Gianfrancesco Guarnieri?
Grande ator e dramaturgo, Gianfrancesco Sigfrido Benedetto Martinenghi de Guarnieri [8/8/1934 à 22/7/2006], foi um dos mais importantes artistas brasileiros.
Ao lado de Augusto Boal e José Renato revolucionou o teatro em meados dos anos 60, levando para o palco do pequeno Teatro de Arena,
em São Paulo, a realidade dos trabalhadores das fábricas.
Sua obra prima “Eles não usam black-tie” (1967), teve diversas montagens e foi levada ao cinema pelas mãos talentosas do cineasta Leon
Hirzman. Na televisão, atuou em diversas telenovelas nas mais variadas emissoras. Entre os personagens de maior sucesso na televisão
estão o Tonho da Lua de “Mulheres de Areia” (Ivani Ribeiro, TV Tupi,
1973) e Jejê de “Cambalacho” (Silvio de Abreu, TV Globo, 1986).

Inácia esclarece que a proposta foi realizada em etapas, no sentido de
incentivar a promoção de qualidade de vida, a partir da harmonia das
relações deles com as famílias, bem como do cuidado com a natureza.
“No primeiro momento, realizamos desenhos e rodas de conversa sobre as famílias e suas atividades no dia a dia. Então, as crianças foram convidadas a representar, também em forma de desenhos, os seus
sonhos e projetos para o futuro. Na sequencia, reunimos relatos das
histórias e brincadeiras, partilhados pelos pais e finalizamos com a realização de um mural sobre a preservação do meio ambiente”, esclarece.
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Ficha Técnica
Endereço: Rua Marcondes Munhos, sn – Parque São Miguel
Inauguração: 17/12/2013
Professores: 31
Funcionários administrativos: 4
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 820
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 4º ano]
Diretor: Judite Maria Candido
Vice-Diretora: Rita Cássia Silva de Araújo
Coordenadora Pedagógica: Luciene Almeida Andrade

Boletim nº 218 - 27/11/2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
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“Grande parte da vitalidade de uma amizade reside no respeito
pelas diferenças, não apenas em desfrutar das semelhanças”
J. Fredericks

os alunos com relação às deficiências, tais como João, preste atenção!,
de Patrícia Secco, que retrata a história de um menino que era muito
esperto, capaz e disléxico, O grande dia, da mesma autora, no qual o
personagem, que usa cadeira de rodas, superou a limitação física e se
tornou a peça mais importante de um time de futebol.

Em tom bem humorado, a diretora Gina Vigano aponta, com orgulho, a razão principal de a escola estar sempre com vários projetos e
participar de diversas atividades pelo município, como a Mostra de
Educação deste ano, por exemplo.

Essa sensibilização tem gerado grandes frutos no convívio entre os
alunos, como esclarece a coordenadora Elaine Cristina Rojo:

“O diferencial dessa escola é o envolvimento pleno de todos: alunos, professores, gestores e, principalmente, a comunidade, que abraça a escola.
Não é por acaso que estou há 12 anos nessa escola, devo gostar né?”
A unidade escolar possui um Projeto de Inclusão eficaz, que consiste
na apresentação de vídeos e livros que tem como objetivo sensibilizar

“Eles têm muito cuidado com as crianças deficientes. Temos um cadeirante e os amigos o levam para todos os lugares. Eu noto neles
uma relação de muito cuidado. Inserem nas brincadeiras, gostam que
participem de todas as atividades juntos”.
A participação, inclusive, é marca registrada da escola. Ela participará da
7ª Mostra da Educação Municipal e, para tanto, os projetos, que serão expostos dia 17 de novembro, estão em processo de elaboração pelos alunos.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Preparativos para Mostra

Material de Ouro!

“A criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança
não brincou, falta-lhe um pedaço no coração”. Ivan Cruz

O nível de concentração altíssimo silencia a sala 10 da escola, a professora calmamente para de carteira em carteira para visualizar se os
alunos compreenderam o conteúdo que a pouco ela havia passado e
de repente a dedicada professora diz: “Deu quanto? Isso mesmo! Já
descobriu? Parabéns!”

Dois projetos são desenvolvidos na escola visando a Mostra. No primeiro, Despertando Emoções Através da Arte, com enfoque na valorização da infância e da vida cotidiana, os alunos produzem obras
artísticas inspirados em Walt Disney, Gustavo Rosa, Ivan Cruz e Beatriz Milhazes.
Ivan Cruz, artista plástico, busca em suas obras resgatar a infância, mostrando diversas brincadeiras de sua época, buscando, dessa forma, estimular as crianças a brincar, jogando pião, rolando aro, puxando lata,
carrinho de rolimã, entre outros. Assim, a professora de artes, Iracema
Helena de Macedo Santos e os alunos, têm realizado diversas atividades,
como a produção de fantoches, que tem entusiasmado as crianças.
“As crianças gostaram de criar os fantoches, elas participam ativamente em todo processo de construção, desenham, decoram, criam
a história, a fábula e estão ensaiando a apresentação. Apenas a cola
quente é minha parte no processo”. Esclarece a professora.
No segundo projeto, Arte na valorização da autonomia dos educandos, os alunos fazem uma releitura das obras do artista plástico
Alemão Art, que deu a volta por cima da dislexia, uma dificuldade no
aprendizado, e ganhou o mundo com suas obras, expondo em mais
de 25 países retratando a arte urbana, abordando questões sociais,
despertando sentimentos, possibilitando o contato com a arte em
seus diversos segmentos.
Os professores apresentam a biografia dos artistas aos alunos e, dessa
forma, a aproximação desperta interesse e curiosidade, tanto que, a
professora de arte está procurando uma forma dos alunos entrarem
em contato com o artista.

É nesse ambiente que o aprendizado diário dos alunos ganha corpo.
O conhecimento adquirido tem uma grande contribuição do material
dourado que, auxiliando a professora, é essencial no material didático
dos professores.
“Ajuda bastante, utilizamos direto o material dourado. Eles trabalham a adição, a subtração, e agora, no momento, eles estão fazendo
a multiplicação, outra etapa que estou apresentando a eles”. Explica
Flávia Maria Bezerra Nascimento, professora.

Halloween, o dia das bruxas
A professora de inglês, Ingrid Vitkaukas Silva, aproveitando a data
especial para os norte americanos, 31 de outubro, apresentou aos alunos um pouco mais sobre a cultura americana e, desta forma, eles
puderam aprofundar os conhecimentos.
Esta festa, por estar relacionada em sua origem à morte, resgata elementos e figuras assustadoras. São símbolos comuns desta festa: fantasmas, bruxas, zumbis, caveiras, monstros, gatos negros e até personagens como Drácula e Frankenstein.
As crianças, então, puderam escolher a máscara que iriam recortar,
pintar e depois usar para brincar com os amigos, além de, depois,
levar pra casa e assustar os pais.
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Quem foi Gilmar Lopes?
Gilmar Lopes nasceu dia 27 de junho de 1956, natural de Miguelópolis, divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Participou de diversos
movimentos estudantis e campanhas pela defesa da Amazônia e,
também, a favor de movimentos sindicais entre outros. Vereador por
três mandatos, secretário de educação e autor de 148 projetos de lei,
dos quais 58 viraram leis. Ficou famoso pela oratória que conquistava
as pessoas com seus discursos eloquentes e suas atitudes.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Dias Gomes, 268 – Jd. Munira
Data de inauguração: 14/10/2000
Professores: 39
Assistente de Gestão: 2

Agente de Apoio à Inclusão: 4
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 1.119
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II] e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Gina Vigano
Vice-diretora: Maria Alice Cunha Vieira
Coordenadora: Elaine Cristina Rojo
Boletim nº 372 - 8 de novembro de 2016
Reportagem: Eric Shibuya
Fotografia: Yve de Oliveira
Ilustração: Anna Solano
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Giovani Angelini
Projeto Gentileza incentiva valores humanos
Respeito, tolerância, cooperação, humildade, generosidade, amor,
responsabilidade. O trabalho educativo com os valores objetiva que
as crianças possam conhecer e ressignificar seus sentimentos, ideias,
costumes e papel na sociedade, o que contribui diretamente para a
formação de indivíduos mais humanos e felizes.
Com foco em um trabalho sobre a identidade dos alunos, o Projeto Gentileza gera Gentileza da EPG Giovani Angelini amplia o conceito de valores, permitindo que os alunos dos Estágios I e II e do Ensino Fundamental se reconheçam como seres sociais, providos de direitos e deveres.
O Projeto, idealizado na simples, porém enfática frase do poeta urbano Profeta Gentileza, propõe um convívio harmônico com as dife-

renças, um trabalho de cidadania, de democratização do ensino pela
formação de um ser social.

Dividindo alegrias, somando amizades
Yasmin e Giovana têm apenas seis anos, mas já sabem dividir com os
colegas os brinquedos e, principalmente, a massinha. Entretidas no
que estão fazendo, elas nos dão um minuto de atenção para contar
qual a arte que estão elaborando: “Vou fazer uma forminha de bolo”.
“Eu quero fazer um vaso”, dizem as meninas.
Num breve diálogo com as meninas, já é possível perceber que o trabalho que a professora Janaína Govertz Lima faz com a turma do Estágio II
faz uma grande diferença no modo como as crianças interagem entre si.
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Em meio a uma proposta de trabalho coletivo, as crianças são desafiadas a resolver situações-problema, o que as incentiva a adotar uma
postura de cooperação e colaboração uns com os outros.
“A massinha é o objeto de desejo das crianças. Durante a distribuição
das cores, explicamos que todos vão receber a mesma quantidade, e
mediamos possíveis conflitos quando alguém fica chateado ou quer
monopolizar o material”.
Mas será que as crianças entenderam? “A gente também troca a massinha, se ela tem uma cor que eu quero, eu peço para ela”, explica
Giovana. “Trocamos também os lápis e os brinquedos, mas a gente
devolve depois”, completa Yasmin. As meninas dizem também que
esse respeito tem uma razão principal: “aqui somos todos muito amigos, quando a gente brinca, a gente também aprende a ter educação”.
A professora Janaína, que já está na escola desde 2001, esclarece que
os valores são abordados em inúmeras atividades, como jogos e histórias educativas, que mostram desde a forma como devemos tratar o
próximo ao modo como expressamos nossos sentimentos.
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Valores que aprendemos desde cedo
Mal começa o dia e as crianças do Berçário II já estão ali, envolvidas
num caloroso debate em uma roda de conversa. E estão falando sobre
o quê? Amizade, respeito e colaboração entre si.
As professoras Herica Leite da Silva, Selma Maria Alves Cabral Rosa
e Fabiana Silva Ribeiro Pereira contam que, todos os dias, são feitas
rodas de conversa com os alunos, para que eles entendam que devem
ter cuidado com o amigo e que é necessário ser amoroso uns com os
outros.
Para tanto, as educadores utilizam diferentes metodologias, de música a contação de histórias, todo um universo temático que explora
valores essenciais para que os pequenos possam conviver com as diferenças na escola.

A professora Herica explica que a amizade e partilha são alguns dos
principais valores trabalhados com as crianças: “ensiná-las a dividir
e a repartir os brinquedos são algumas das questões que permeiam
toda a nossa prática com as crianças”.
“Desde o dia em que as crianças entram na escola, elas já aprendem
valores como respeito, partilha, atenção com o amigo, cuidado com
o outro por meio de práticas e vivências lúdicas que fazem parte do
nosso dia a dia”, conta Selma.
Para Fabiana, o convívio harmônico entre os pequenos é o principal
foco do trabalho: “quando as crianças chegam aqui, elas têm que se
adaptar ao convívio com os colegas, e por isso um trabalho voltado ao
respeito entre elas é importante para que entendam esse valor”.

A gentileza que se percebe na prática
Diante de um trabalho com os valores necessários para um convívio
mais humano em sociedade, a professora Roberta Nunes explicou
que fez um levantamento com os alunos do 5º ano a respeito do que
entendiam por gentileza. Dessa tempestade de ideias surgiram palavras e expressões como, Obrigada! Por favor! Volte sempre! Posso te
ajudar!
Os alunos organizaram essas expressões em folhas de papel colorido,
que foram dispostas no mural da turma. “Cada aluno expôs aquilo
que entendia sobre ser gentil, e nós os professores mediamos, afinal,
eles têm que entender e usar a gentileza em tudo o que fazem no seu
dia a dia”.
Roberta enfatizou que a atividade foi importante para que as crianças pudessem buscar em suas experiências cotidianas exemplos para
contextualizar os valores.
Para ilustrar o que a professora Roberta diz, os alunos Lucas, 12 anos, e
Kethellen, 10 anos, contam que também tiveram conflitos com os colegas, que logo foram resolvidos com um pouco de tolerância e diálogo.
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“Ser gentil é ser uma pessoa boa que ajuda as pessoas; temos que
amar o próximo e perdoar as pessoas”, explica Kethellen. Lucas confessa que não é muito fácil fazer isso, mas que temos que tentar.
No convívio com os colegas na escola, ambos explicam que o mais importante no momento de perdoar alguém é saber que, muitas vezes,
aquilo que o ofendeu não foi de propósito, afinal, às vezes, as coisas
são ‘sem querer querendo’.
De modo bastante natural, Lucas defende a necessidade de sermos
tolerantes uns com os outros: “um colega meu, o Alexandro, estava
brincando com um elástico, quando de repente escapou do dedo dele
e bateu no meu olho. Na hora eu fiquei bravo, mas entendi que não foi
por querer, e então eu perdoei ele”.
Com as amigas, Kethellen contou como resolveu um conflito sobre
uma cartinha supostamente escrita para ela: “eu e minha amiga ficamos de mal, terminei a amizade com ela, mas depois perguntei por
que ela tinha escrito aquela cartinha para mim, e ela explicou que
tinha sido um engano. Então ficamos de bem”.

Respeito é bom e todos nós gostamos
“Quando eu estou na escola, fico com saudade da minha mãe; quando eu estou em casa, quero vir para a escola”. O sentimento do aluno
Isac, de 5 anos, aparentemente contraditório, tem uma razão de ser:
as crianças gostam da escola como gostam de suas famílias, e esse
sentimento encontra no agradável ambiente escolar meios de se intensificar e crescer.
“Estou aqui na escola há quase 16 anos, somos como uma família,
um grupo que já criou cumplicidade e respeito pelo trabalho um do
outro, e, principalmente com a comunidade”.
Sorridente e bastante centrada, a professora do Estágio II, Liliane de
Melo, demonstra gratidão e alegria pelo que faz e nos conta com um
sorriso: “gosto muito de trabalhar aqui e hoje estou ainda mais feliz

porque é meu aniversário!” Ela explica que o Projeto Gentileza gera
Gentileza ajuda no estabelecimento de vínculos afetivos e de respeito
com a comunidade: “os pais percebem a forma como a escola trata
seus filhos, conversam em casa com os pequenos sobre os assuntos
debatidos, e passam a ter hábitos diferentes, que mostram que esse
trabalho tem efeito positivo e recíproco”.
Entre trazer para a escola um neto e outro, o mecânico de caminhões,
Aloísio de Oliveira da Silva, 66 anos, conta que a comunidade gosta
muito da escola: “aqui estudam a maioria das crianças da região, vem
gente do Vila Rica, do Jardim Lenize, porque sabem que a escola trata
bem as crianças”. Apesar de boa, Aloísio confessa que o neto William,
do 4º ano, dá um pouco de trabalho na hora de fazer a lição: “ele enrola um pouco, mas é um ótimo menino”.
A professora do 3º ano, Marcia Regina Gonçalves, reafirma o compromisso ético e político de também preparar as famílias para que os valores trabalhados na escola consigam maior alcance no contexto familiar.
“Os pais passam a conhecer os projetos, se envolvem neles, compreendem a intenção de tudo o que fazemos aqui. Isso é importante
para que eles se tornem corresponsáveis pela educação de seus filhos e pela continuidade do Projeto da escola também na comunidade
onde vivem”.

A articulação da coordenação
no suporte à prática docente
Formação continuada em hora-atividade, com direito a vídeos e textos temáticos, diálogo e socialização de práticas. A coordenação da
EPG Giovani Angelini não está de brincadeira quando o que está em
jogo é o fortalecimento e o suporte ao grupo de professores, potencializando-os e subsidiando-os para a realização dos Projetos.
“Elaboramos as atividades e projetos juntas, participamos das horas-atividade, fazemos os registros escritos e com fotos, e discutimos
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quais são as necessidades do grupo”, reforça a coordenadora pedagógica Maria Augusta dos Santos Silva.
Sua fiel aliada na coordenação pedagógica, Vanessa Santana, conta que a
escola tem como característica marcante o acolhimento das pessoas. Vanessa, que chegou à coordenação da escola há pouco mais de sete meses,
conta que o modo como foi acolhida pelo grupo foi importante para que
ela pudesse se articular com sua companheira na coordenação.
As coordenadoras esclarecem que o trabalho da coordenação pedagógica está articulado de modo que ambas consigam dar conta das
demandas da escola, sobretudo as formativas, que acontecem com o
grupo de professores em hora-atividade.
“Sempre mantive uma postura de responsabilidade com o meu trabalho como professora, e na coordenação não tem sido diferente, e o
que facilita esse trabalho é o apoio e a ajuda que damos uma a outra”.
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A figura da diretora, Marlene Batagin, é emblemática na EPG Giovani
Angelini. Na unidade desde a inauguração, Marlene tem um modo
bastante agradável de acolher os professores: “o mesmo carinho que
temos com os alunos e com comunidade temos com professores e
funcionários, somos como uma família, procuramos agradar e dar
carinho para que o grupo sinta prazer e motivação em vir trabalhar”.
A demonstração maior desse carinho é, segundo Marlene, o amadurecimento do grupo: “só conseguimos desenvolver um trabalho de excelência se estivermos plenos de corpo e alma. Aqui, os professores são
antigos, muitos já estão aqui há mais de 10 anos, e essa proximidade entre todos os funcionários demonstra a harmonização da equipe, na qual
cada um é muito importante para todos nós. Por isso, tratamos as pessoas como gostaríamos de ser tratados, afinal, gentileza gera gentileza”.
A frase gentileza gera gentileza é de José Datrino, o Profeta Gentileza,
personalidade urbana carioca, espécie de pregador, conhecido por fazer inscrições em verde e amarelo sob um viaduto na Avenida Brasil,
no Rio de Janeiro, nas quais criticava o mundo e suas alternativas ao
mal-estar da civilização. Gentileza costumava andar com uma túnica

branca e longa barba, e foi homenageado em ilustres canções do compositor Gonzaguinha e da cantora Marisa Monte.

Quem foi Giovani Angelini?
Giovani Angelini nasceu na capital paulista em 1912. Trabalhou no
bairro Cangaíba como minerador na extração de calcário e como produtor de tijolos em olarias na Várzea do Palácio, onde conheceu sua
esposa Rachela Bondança.
Por vários anos, os dois trabalharam na fabricação de tijolos e, em
1941, mudaram-se para Guarulhos, instalando-se na Vila Augusta.
Giovani transferiu sua indústria oleira para o bairro Bananal, onde
funcionou por 50 anos.
Por causa da idade avançada, transformou o terreno das olarias no
loteamento Jardim Bondança. Giovani e Rachela tiveram dois filhos:
Ivone de Almeida, casada com Francisco Assis de Almeida, e Iuceu
Angelini, casado com Enedina Angelini.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Ivan Edmundo Scaramelli 301 - Jardim Bondança
Inauguração: 20 de dezembro de 1996
Professores: 53
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 6
Alunos: 1098
Atendimento: Creche, Educação Infantil [Estágio I e II] Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Marlene Batagin
Vice-diretora: Greice Lopes Clemente Constantino
Coordenadoras: Vanessa Santana e Maria Augusta dos Santos Silva
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Boletim nº 297 - 2 de junho de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Glorinha Pimentel
Proposta potencializa valores humanos
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Generosidade. Amizade. Alegria. Disposição em construir laços. A
EPG Glorinha Pimentel é nitidamente um espaço educativo que se
propõe a uma educação para a autonomia e a humanização.
“Aqui, primamos por uma relação pautada no respeito mútuo, na afetividade e na troca de experiências. Acredito que é dessa maneira que
podemos estabelecer a confiança para concretizar os nossos projetos.
O sentido de coletividade também vem sendo fundamental em nosso
cotidiano. Todos se ajudam muito nas tarefas. É maravilhoso!”, explica a coordenadora pedagógica Vanessa Trevisan De Souza Dias.
Fundada em 2008, a escola localizada na região aeroportuária de
Cumbica atende cerca de 1.000 alunos do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA, com uma estrutura física ampla e
adequada aos padrões de acessibilidade universal.

“A nossa escola é muito acolhedora, uma escola feita para todos e, nesse
sentido, incentivamos o respeito à diversidade, o exercício da cidadania
e prática de valores que possam contribuir para a construção de um
mundo mais justo, sem violência e desigualdade”, destaca.

Stop!
No pátio, uma brincadeira animada reúne as meninas Beatriz, Monique, Isabela e a agente de portaria Sheila dos Santos Lins: Stop.
O jogo, muito comum entre as crianças, consiste em desenhar uma
tabela em tópicos em um papel para cada jogador. Cada coluna recebe o nome de uma categoria de palavras como animais, automóveis,
nomes pessoais, cores, e cada linha, representa uma rodada do jogo.
“A gente começou escrevendo o nome de pessoas, frutas, animais,
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objetos, países e convidamos também a tia Sheila, porque ela é muito
legal!”, conta Beatriz de 6 anos.
Sheila explica que adora participar do dia a dia das crianças, de suas
descobertas e aprendizagens.
“Sou agente de portaria, mas meu trabalho não é só abrir e fechar
o portão. Acompanho a circulação de pessoas pelo espaço, zelo pelo
patrimônio da escola e é muito bom quando posso estar mais perto
das crianças. A gente faz amizade, conversa, brinca e eles contam historias e segredos. Me sinto feliz, porque, de alguma maneira, elas me
enxergam uma referência para eles”, relata Sheila.
Sheila completa dizendo que as crianças gostam muito de saber os detalhes sobre o seu trabalho. “Eles vêem aqui observando as câmeras e querem saber mais sobre o que está acontecendo na escola. Me perguntam
se está tudo bem com a escola, se tem alguém correndo, é uma graça!”.
Levinho Santos Rocha é Assistente de Gestão Escolar e também adora
trabalhar com pessoas, principalmente com as crianças.
“Eu não tenho o que reclamar do meu trabalho. Acho que qualquer
atividade que você possa fazer é muito bom para nosso desenvolvimento pessoal. Mesmo que tenha dificuldades, você vai aprendendo
com os desafios e se adaptando. No meu caso, lido muito com pessoas, e o ser humano é sempre uma caixinha de surpresas. Você nunca sabe se vão gostar de você ou não. Se estão entendendo o que você
está explicando. Mas, eu gosto muito!”, declara.
Especialista em gestão de conflitos, Levinho tem uma dica preciosa
para harmonizar os relacionamentos interpessoais no trabalho.
“Nunca bata de frente com a pessoa que você tem dificuldade. O segredo é conquistar a pessoa. Encontrar algum ponto em comum e
iniciar um diálogo. Sabe, como eu fiz parte de conselhos participativos fui me sentindo mais à vontade para lidar com pessoas diferentes. Aqui na escola, por exemplo, a comunidade é muito tranquila, as
crianças também, então, imagine que fica muito mais fácil pra mim,
né?”, completa sorridente.

Crianças com deficiência na sala regular? É
claro que sim!
Outra prática admirável da EPG Glorinha Pimentel é a inclusão de
crianças com deficiência na sala regular. A Agente de Apoio à Inclusão Rose Oliveira da Silva, explica que atua na área desde outubro de
2015 e está cada dia mais apaixonada pela atividade.
“Meus coordenadores falaram que essa escola tinha o meu perfil e
tem mesmo! Estou amando esse trabalho, tanto que já estou pensando em estudar Pedagogia e me especializar em Atendimento Educacional Especializado”, fala entusiasmada.
Rose também contou que todos os profissionais envolvidos participam de uma formação no início de sua atuação nas escolas.
“A nossa capacitação é recheada de informações, eu acho que todo
mundo que participa acaba ficando com vontade de cursar Medicina ou de entender um pouco mais sobre a mente humana, porque
são muitas informações. Sempre nos mostram a importância de autonomia das crianças, para que a gente os incentive a fazer as suas
escolhas com liberdade e o resultado do trabalho é sempre lindo!”,
completa.
A profissional relata emocionada a predileção pela pesquisa sobre
crianças com autismo.
“Olha, eu acho o autismo um tema muito interessante. O que fui percebendo com a prática é que essas crianças se sentem seguras dentro
da sua rotina e estranham quando, por algum motivo, precisamos
alterar o seu lugar de brincar, de se alimentar ou estudar. O nosso
aluno Marcos tem hábitos bem específicos. Todos os dias quando ele
chega, se senta no mesmo lugar com a sua mochila do Patati Patatá.
Fica muito tranquilo, observando as outras crianças. O mais legal é
que ele vem se desenvolvendo muito bem a questão da interação, até
pede bolacha no balcão sozinho, uma belezinha!”.
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Aprendizagem com muita diversão
“A arte são as asas do corpo. Por ela voamos”. – Rubem Alves
“Tia, eu fiz um ‘stike’?, conta Lucas querendo dizer que fez um Strike na
aula de Educação Física. “Olha, o boliche é muito fácil, viu! A gente junta
garrafas, coloca na nossa frente e joga a bola pra tentar derrubar. Ah, e
como somos pequenos temos duas chances! É muito legal!”, completa.
O professor Everton Arruda Irias explica que desde o começo do ano
vem trabalhando vivências corporais por meio do boliche.
“Essa proposta da teoria e prática incentiva a pesquisa, e desenvolve a
coordenação motora. Hoje eles estão desenhando o esquema do jogo,
como é lúdico eles adoram.”, destaca.
A coordenadora pedagógica Vanessa completa que a escola conta
também com o projeto Solidariedade e Valores, que promove ações
pedagógicas orientadas pelos professores de Educação Física, Artes
e Inglês.
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“Os professores elaboram aulas dentro de sua área de conhecimento
que visam resgatar valores como amizade, respeito e afeto. Muitos
aproveitam para passar filmes, músicas, rodas de conversa e fazem
debates sobre temas da atualidade e prática cidadã. Por exemplo:
pegar um objeto do amiguinho é certo ou errado? Falar mal de um
amigo é bacana? Eles participam bastante e ampliam a sua leitura de
mundo e repertório de valores positivos”.
Vanessa destaca ainda, o projeto de musicalização promovido pelo
professor Klaus Soares Ferreira.
“Esse é outro trabalho fantástico que temos aqui! A garotada fica doida pra participar”, conta.
“Desde que eu me entendo por gente eu estudo música e já leciono
há 8 anos na rede pública de ensino. Desde o começo do semestre,
estamos trabalhando a percussão com copos de plástico que objetiva
incentivar a produção artística e musical, mas também desenvolver
a coordenação motora grossa, a lateralidade, ritmo, a relação com os
colegas e a integração entre todas as turmas”.

No playlist do professor Klaus estão músicas nacionais e internacionais, claro com muitas contribuições das próprias crianças.
“As crianças gostam do MC Guime, da cantora Tiê, mas trabalhamos
com diferentes tipos de estilos como Asa Branca, do Luiz Gonzaga,
Wave, de Tom Jobim e alguns sambas de Djavan. Trabalhamos primeiramente, com uma base e depois vamos complementando, inserindo
outros ritmos, as tonalidades, graves e agudas e assim, a aula vai sendo
enriquecida a cada dia. Eu estou muito feliz, por atuar aqui e principalmente pelo interesse e participação dos alunos. É fantástico!

O mundo da pequena Sofia
Sofia é uma linda menina de 6 anos, com tranças bem ornadas e olhos
curiosos.
“Quem cuida do meu cabelo é minha mãe e do meu dente também”,
comenta sorridente ao mostrar a sua nova ‘janelinha’. Foi assim, o
meu dente já estava meio mole, daí minha mãe segurou com um
paninho e saiu!”.
A pequena que também adora estudar conta o que acredita ser mais
especial na EPG Glorinha Pimentel.
“Aqui é muito legal. A prô passa bastante desenho, tem o parquinho
e a comida é uma delícia! Você quer provar?”.

Quem foi Glorinha Pimentel?
Professora da Pontifícia Universidade Católica - PUC, Maria da Glória
Pimentel foi uma importante docente brasileira.
Buscou em seu trabalho valorizar a condição do sujeito na transformação da sociedade. Realizou um estudo antropológico junto a docentes da Universidade de Campinas – UNICAMP que culminou na
publicação “O professor em construção”.
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“Transformar significa ultrapassar o estabelecido, desmontar os antigos referenciais, adotar novas bases conceituais, construir outras modalidades de ação, ligando objetividade e subjetividade”, descrição de
palestra proferida na PUC em 1999. Glorinha escreveu ainda, o livro
“O homem e seu Trabalho”.

Ficha Técnica

Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 1.100
Atendimento: Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
- EJA
Diretora: Fernanda Mayumi Garcia Zerbinato
Vice-diretora: Monica Herrero
Coordenadoras: Vanessa Trevisan De Souza Dias

Endereço: Rua Pedra Lavada, nº 829 – Jardim Castanho
Inauguração: 03/12/2008
Professores: 45
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 3
Cozinheiras: 7

Boletim nº 350 - 8 de junho de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Gonzaguinha
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Equipe escolar em harmonia e alunos afinados
“E aprendi que se depende sempre
de tanta, muita, diferente gente
toda pessoa sempre é as marcas
das lições diárias de outras tantas pessoas”.
Caminhos do Coração – Gonzaguinha

“Funcionários atuantes, que gostam do que fazem e ajudam um ao outro
a todo instante”, assim, a diretora, Amanda Camargo apresenta a equipe.

Basta entrar na escola e logo vemos Elisangela Ribeiro Coelho, Kassia
Regina da Silva Gomes e Lucimara Almeida do Nascimento, respectivamente, agente de apoio à inclusão, agente de portaria e professora
readaptada, montando kits para as crianças, separando livros e gizes,
afim de que os alunos tenham atividades no período de férias.
Há 7 anos na escola, Maria Dilma Santos Basílio, auxiliar de serviços
gerais, declara: “Na verdade gosto de tudo, de trabalhar com crianças,
a interação com os professores. Não sei dizer o que não gosto, o bom
daqui é que existe muita interação entre a equipe da cozinha, da limpeza, professoras e todos”.
O cuidado com o próximo, o saber que o outro é importante para o resultado coletivo são princípios do corpo escolar e reflete nas atitudes
dos alunos também. Para tanto, demanda tempo e trabalho intenso
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como todo dia nasce

do corpo docente, apesar disso e da faixa etária das crianças, podemos notar em simples gestos dos pequenos.

novo em cada amanhecer”.

Como na hora do almoço, momento em que cada aluno, após as refeições, separa seus talheres dos pratos em um recipiente, além de
separar os restos de alimentos.

Marcas do que se foi - Os Incríveis

Na relação entre eles também é possível notar esse cuidado. Como
o aluno Diogo que ajuda a amiga Janete a amarrar o tênis na sala de
aula, compartilhando o conhecimento que há pouco tempo adquiriu.

A festa de final de ano, que leva o nome de Festa da Família, está
chegando e contará com a presença dos familiares das crianças. Terá,
também, barracas de comes e bebes, além de muitas brincadeiras e
gincanas pelos corredores da escola.

Isso é de menina, isso é de menino?

Uma das apresentações promete muita emoção. Os alunos da pré-escola, Estágio II, cantarão três músicas em tom de despedida, pois, no
ano seguinte, eles mudarão de escola.

“Eu fico com a pureza da resposta das crianças,
é a vida, é bonita e é bonita”.
O que é, o que é? – Gonzaguinha

Dentre as diversas discussões da equipe pedagógica, como brinquedos estruturados versus brinquedos não estruturados, por exemplo,
a questão dos brinquedos de menina e brinquedos de menino já foi
resolvida, todos acreditam que não existe a divisão. O que, de fato,
existe são brinquedos de crianças.
Sob o olhar atento das professoras Ana Paula de Souza Costa, Neusa
de Souza Calado Farias e Vera Lucia Pereira da Silva Viana, as crianças do Berçário II demonstram, afinal, que quem denomina se um
brinquedo é de menina ou de menino são os adultos, pois para as
crianças são apenas brinquedos.

Cantar e cantar e cantar...
“Marcas do que se foi,
sonhos que vamos ter,

Agora, para que tudo ocorra como planejado, os alunos estão ensaiando e se divertindo muito. Tendo em vista que a apresentação irá exigir
além da voz para cantar Marcas do que se foi, Bate o sino e Feliz Natal, muita disposição para as coreografias.

Em cada canto um novo encanto
A diretora e a coordenadora com muito dinamismo buscam, sempre
que necessário, renovar os espaços da creche, visando o melhor aproveitamento destes pelas crianças.
“Em uma escola de Educação Infantil não deve faltar o brincar, por
isso nós investimos na estimulação do lúdico em cada espaço da
escola, atualmente pintamos a lousa no corredor que chamou muito
a atenção das crianças. Elas param para escrever constantemente”,
relata Patrícia Cavalcanti Araujo da Silva, coordenadora da escola.
Outro espaço que atualmente vem encantando as crianças é o Cantinho da leitura. Nele, elas são colocadas em contato com outras dimensões da linguagem oral e escrita, que serão importantes em seu
desenvolvimento.
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Elas estão no processo de aprendizagem no qual escrever não é só
desenhar, as crianças começam uma fase de tentar copiar as letras e
os símbolos que conhecem, por isso é importante o contato nessa fase.
“Neste cantinho a gente apresenta a escrita aos alunos e, como o espaço é novidade para eles, tornou-se o favorito da minha turma”, explica
a professora Iraildes Alves da Silva Pereira, do Maternal.

Espírito natalino

Compôs sua primeira canção aos 14 anos e dali em diante não parou
mais. Criou grandes sucessos como Grito de alerta, É, O que é, o que
é?, E vamos a luta, Eu apenas queria que você soubesse etc. Muitas
composições suas foram gravadas por grandes intérpretes da MPB,
como Maria Bethânia, Elis Regina, Simone, Fagner, entre outros.

Cleonice Furtunato da Silva, professora do Berçário I, tira fotos das
crianças vestidas de papai Noel ou mamãe Noel, o objetivo é entregar
aos pais um DVD de lembranças, como ela explica:

Ficha Técnica

“A ideia é entregar a foto acompanhada dos trabalhos realizados no
decorrer do ano, então, no DVD, terá também fotos das crianças fazendo seus desenhos e, também, no parque da escola, conhecendo
as funções de seu corpo e estabelecendo relações de movimento que
pertencem ao indivíduo, promovendo sua consciência corporal”.
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sim, foi criado pelos padrinhos Dina e Xavier, violonista das calçadas
de Copacabana, com eles aprendeu música e a dureza de uma vida
marginal e viu de perto a injustiça sofrida por uma grande parcela
da sociedade.

Além disso, a escola está enfeitada com o painel de Natal. Nele são
pendurados recados das famílias para as demais famílias e funcionários da escola.
O objetivo da escola é desenvolver, por meio dessas atividades, o espírito natalino nos alunos, propagando a alegria, esperança e confraternização.

Endereço: Rua São Geraldo da Piedade, s/nº - Jardim Jacy
Data de inauguração: 05/09/2009
Professores: 32
Assistente de Gestão: 1
Agente de Apoio à Inclusão: 2
Agente Escolar: 1
Equipe da Cozinha: 4
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 434
Atendimento: Educação Infantil [Berçário I e II, Maternal, Estágios I
e II]
Diretora Substituta: Amanda Camargo
Coordenadora: Patrícia Cavalcanti Araujo da Silva

Quem foi Gonzaguinha?
Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior nasceu em 22 de setembro de
1945 no Rio de Janeiro. Filho de Luiz Gonzaga, o rei do baião, e Odaléia Guedes dos Santos, cantora.
A mãe morreu de tuberculose aos 22 anos e o pai, por conta dos
shows, viajava pelo Brasil e não tinha como cuidar do menino. As-

Boletim nº 377 – 14 de dezembro de 2016
Reportagem: Eric Shibuya
Fotografia: Yve de Oliveira
Ilustração: Anna Solano
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Atividades na escola mesclam
aprendizado com diversão
Aproveitando a semana especial do dia das crianças, os professores
apresentaram novas brincadeiras aos alunos. Existe algo que as crianças gostem mais de fazer? Porém, a novidade foi o resgate de brincadeiras antigas, que fogem das viciantes telinhas. Será que aprovaram?
“Eles estão gostando muito mais do que as virtuais, esse resgate de
brincadeiras de rua, tendo em vista que as crianças atualmente não
brincam mais na rua. Eles estão eufóricos, as crianças com mochila
nas costas, no horário de irem embora e ainda fazendo o circuito”, diz
a professora Valéria Oliveira Ferreira de Jesus, enquanto pintava os
rostos das crianças.

Ela e as demais professoras do período da manhã apresentaram, aos
alunos do 2º, 3º e 4º Ano, o circuito que incluía estourar bexiga, carregar de ovo com a colher na boca, cambalhota e pegar bala na farinha
somente utilizando a boca, sendo uma criança por vez. Após essa epopeia divertida, as crianças escolhiam o desenho que queriam no rosto.
A aluna Bruna, do 3º Ano, quando questionada sobre a quantidade de
vezes que ela percorreu o trajeto, respondeu: “Quatro!” e, logo depois
de contar nos dedos, afirmou sincera: “Cinco!”, acompanhando um
sorriso puro e cheio de farinha.
No período intermediário as atividades foram bambolê, amarelinha,
monta-monta de madeira, argolas, corda e trilha. Driely Maria Medeiros
Navarro, também professora, explica a importância dessas atividades:
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“Elas desenvolvem raciocínio lógico, autonomia, socialização, respeito das regras, de convivência, coordenação e contempla o Corpo e
movimento do QSN.”

organização das turmas no refeitório, exerce papel fundamental na
educação alimentar das crianças. O cuidado referente ao desperdício
está em cada etapa na produção das refeições.

A professorar Lucia Carolina Juliano, acrescenta: “Temos que parar
com esse pensamento de que quando a criança vai para o Ensino Fundamental, ela tem que ficar enclausurada. A quadra também é um
ambiente de aprendizado. Aqui, ela está separando os bambolês; ali,
os meninos estão contando os números dos dados.”

Já o dinamismo e as iniciativas do Agente Escolar, Adônis Silveira
Sousa, impressiona. Ele, em parceria com o professor de Arte, Adriano Pereira Herold, promoveu o campeonato de damas na escola, com
o objetivo de estimular a matemática e aprimorar os alunos em uma
das modalidades do JEM – Jogos Escolares Municipais.

A dedicação intensa dos profissionais da unidade escolar é notável a
cada corredor, a cada degrau de escada, olhando as paredes decoradas com os projetos envolventes e que revelam as práticas dos alunos
em sintonia com as propostas dos professores.

O campeonato, na etapa inicial, foi realizado em cada turma do 2º ao
5º Ano, posteriormente tornou-se interclasse. Esse formato de disputa
possibilitou a aluna Julia, do 2º Ano, ganhar duas medalhas (melhor da
classe e do período), que ela exibe orgulhosa. Seus resultados demonstram a união da participação familiar com a escola, como ela revela:
“Treino com meu irmão, meu tio e às vezes com meu pai.”

Assim descobre-se o pontilhismo, uma técnica de pintura que a professora de matemática, Margaret Loureiro, trouxe para a escola, inspirada em um livro que encontrou na Bienal do Livro deste ano.

Participação da Comunidade

Pontilhismo e a Geometria

“Primeiro apresentei o compasso para os alunos e sua utilização na
área da matemática, depois veio a ideia de fazer os quadros com desenhos em círculos, concretos e abstratos, o preenchimento com base
na técnica de pintura pontilhismo com canetinha. Unindo, assim, a
matemática com a arte, contemplando a interdisciplinaridade.”       
O projeto foi desenvolvido com a turma do 4º Ano e exigiu paciência
e concentração. A novidade entusiasmou a aluna Kailany:
“Foi muito legal, uma experiência nova pra gente. Aprendemos muitas coisas, fizemos várias figuras geométricas e preenchemos com
pontilhados de diversas cores”.

O acompanhamento da família, além de impulsionar os projetos desenvolvidos, também possibilita aos pais, observar a dedicação dos
profissionais da escola. Como a Jeane, mãe da aluna Rafaela, evidencia:
“Ela estuda há três anos aqui e gosta bastante da escola. Principalmente inglês, canta músicas em inglês. Aí eu falo pra ela: ‘menina,
que língua é essa? ’ Ela tenta me ensinar até, mas pra mim é difícil
(risos). Já é a terceira filha que estuda aqui, o pessoal da secretaria é
excelente também.”

O cuidado e a proatividade

A comunidade tem participação ativa na unidade escolar. Além dos
alunos do Ensino Fundamental, a escola abre as portas para o Projovem, que busca fortalecer e estimular a relação de jovens com a comunidade, o retorno ao sistema de ensino e o desenvolvimento de
habilidades.

As ações que tem papel educativo não se restringem apenas aos professores. A equipe da cozinha, além de auxiliar as professoras na

Uma turma animada de 23 adolescentes frequenta a escola e lá, acompanhados do orientador social David Trindade da Silva, discutem
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esporte, música, políticas públicas, sexualidade e saúde; assim, são
potencializadas as capacidades dos jovens, como explica o orientador:
“Estou passando umas músicas para eles, umas bases de violão, pois
sei um pouco. Estamos tocando e os alunos gostam de rimar, de improvisar, não falta talento nesse grupo.”

Adônis, Adônis                                                    
O trabalho na área da educação torna-se engrandecedor quando existe carinho com a personagem principal, a criança. Quando vemos um
funcionário polivalente, que não mede esforços para qualificar cada
segundo que o aluno passa na escola é realmente motivador. Essas
características são fáceis de reconhecer em Adônis e basta uma conversa para esclarecer:
“Sempre gostei de trabalhar com crianças, sempre trabalhei na área da educação. Fiz alguns desenhos para as crianças pintarem no intervalo. Dou um
giz para eles pintarem e isso muda completamente o humor deles.”

248

Toda essa dedicação contagia e dá vida a escola, os alunos participam
ativamente: “Ficam felizes, sentem-se úteis, coloco todos para ajudar
nessas atividades da escola, falo pra eles: ‘ você corta, você cola, você
pinta e assim vai, pra eles é como uma terapia. A diretoria apoia a
gente completamente, temos acesso aos materiais, aqui o trabalho
flui. Do 1º ao 5º Ano, todo mundo pintou um pouco”.
Além destas atividades, do campeonato de damas, Adônis também
auxilia na área de informática, ou seja, quando alguém tem dificuldade ele está lá novamente.
“Tenho formação em informática, sendo assim, dou apoio quando
precisa, quando vieram os netbooks, pude ajudar os professores a
apresentar o conteúdo aos alunos através dos netbooks.”
O nome mais falado da escola, funcionário polivalente, acaba refletindo o espírito da equipe, além de promover nas crianças o sentimento
de cooperação, sintetiza na sua figura a energia que pulsa da escola.

Quem foi Graciliano Ramos?
Nasceu em Quebrangulo (AL), 1892, escritor da 2ª Fase do Modernismo no Brasil, conhecida também como geração de 30, caracterizada
pela mescla de temáticas nacionalistas com regionalistas e que, também, apresentava o realismo crítico, a crítica social e o pessimismo.
Tem como principais obras: Vidas Secas, São Bernardo, Angústia e
Memórias do Cárcere, que retrata o período que ficou preso durante
a Ditadura. Morreu em 1953.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Juramento, 582 – Silvestre Novo
Data de inauguração: 24/05/04
Professores: 43
Assistente de Gestão: 2
Agente de Apoio à Inclusão: 3
Agente Escolar: 2
Equipe da Cozinha: 4
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 1.009
Atendimento: Fundamental I e EJA
Diretora: Lucia Torres do Nascimento
Vice-diretora: Rosana Rossi Feitosa da Silva
Coordenadoras: Joana D’arc Dias Pastéis Santo Leh e Alessandra
Barbosa Rodrigues

Boletim nº 370 - 25 de outubro de 2016
Reportagem: Eric Shibuya
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Proposta incentiva o desenvolvimento
global dos alunos
“Palavras são coisas encantadas: quando
misturadas com o amor, fazem aquilo que dizem”.
Rubem Alves

Quando o gestor Jorge de Souza Lima assumiu a equipe da EPG Gracira Marchesi Trama em 2009, sua busca era promover uma educação
transformadora, alicerçada na geração de valores positivos e de esperança para a comunidade do Jardim dos Afonsos.
“A minha trajetória como educador começou na graduação de Histó-

ria. Foi a partir das minhas pesquisas que me dei conta do tamanho
da desigualdade social que estávamos imersos. Cursei Pedagogia e
nunca mais sai da área. No meu ponto de vista, a educação é um dos
meios mais eficazes para transformar o mundo”.
Com este sentimento transformador, a EPG Gracira vem desenvolvendo projetos que buscam o autoconhecimento, a humanização e a
valorização da capacidade dos alunos, como o projeto sustentabilidade, construída para referendar as atividades deste ano letivo.
“Quando começamos a escrever este projeto, primeiramente focamos
na ideia da sustentabilidade ligada ao meio ambiente, mas quando
nos deparamos com os fundamentos do sociólogo e antropólogo Edgard Morin, entendemos que mudar essa realidade depende primeiramente da nossa autotransformação, então, ampliamos a proposta.
Agora é só continuarmos executando com alegria!”.
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Educação Integral com qualidade social
A proposta curricular da Rede Municipal O Quadro de Saberes Necessários – QSN revela a importância de uma educação integral, onde
as dimensões psicológicas, emocionais, afetivas, cognitivas são potencializadas no processo ensino-aprendizagem. Na EPG Gracira, esses mesmos princípios são estendidos em todas as ações e envolvem
os alunos, e, também a comunidade do entorno.
“Para esta comunidade, a escola é uma referência de atendimento público gratuito, por isso, realizamos diversas parcerias com o posto
de saúde, por exemplo, para propiciar os atendimentos do Programa Saúde na Escola, além da oferta de palestras sobre prevenção à
violência e às drogas, com o projeto Guard, parceria com agentes da
Guarda Municipal da cidade”.

Recém-chegada na EPG, a coordenadora conta que desde que iniciou
a graduação em Pedagogia intencionou atuar na função que ocupa
atualmente.
“Na verdade, sempre ambicionei um cargo de gestão. Sempre tive
essa vontade de trabalhar com grupos. Tenho formação em clown
pela Organização Social Conta Gotas e acredito que ter boas ações influenciam muito o cuidado e a atenção com os alunos e suas famílias
no cotidiano. Como coordenadora, procuro dialogar bastante com a
equipe e demonstrar que podem contar comigo, para fazermos junto
o melhor para nossos alunos”.

Quanto mais massinha, mais imaginação

Jorge completa que a comunidade é muito acessível, disponível com a
escola e interessada em entender sobre educação, bem como na construção dos projetos.

“Ei, a gente tá brincando de massinha. Eu fiz esse dinossauro, o que
você achou?!”, questiona o pequeno Guilherme, de seus 3 anos e bochechas cor-de-rosa.

“Temos dialogado bastante com a comunidade, principalmente em
relação à importância da Educação Infantil. Procuramos esclarecer
que todas as atividades desenvolvidas para esta fase visam incentivar
as crianças a aprender e desenvolver aspectos globais do seu desenvolvimento, como a coordenação motora, autonomia, oralidade e a
socialização”, pontua.

A professora Diana Alice Alvarenga Onofre explica que a massinha
é um dos materiais mais utilizados na Educação Infantil. “Por meio
dela é possível experimentar texturas, trabalhar sentidos como o olfato, visão, porque são coloridas. Além disso, o seu uso incentiva a imaginação, percepção e a coordenação motora, já que com ela podemos
criar muitos mundos e personagens”.

A coordenadora pedagógica Danielle Granato Pereira conta que o vínculo com a comunidade oportuniza ainda, ouvir e orientar as famílias sobre problemáticas diversas questões do cotidiano, para além do quesito aprendizagem.
“Quando lidamos com educação, precisamos ser gentis no trato com
todos. Por isso, o nosso relacionamento com os alunos, equipe e comunidade preza a afetividade, a escuta e o respeito. Nesse sentido,
quando os pais trazem alguma dificuldade ou problemática no campo dos relacionamentos familiares, procuramos atender ainda com
mais carinho e acolhimento. Toda ajuda que se dá para as famílias
impacta no aluno, e esse é o nosso principal foco”.

Diana explica ainda, que além da massinha, procura desenvolver atividades de letramento que visam potencializar o desenvolvimento
integral das crianças desta fase.
“Além do potencial lúdico da massinha, todos os dias realizamos com
eles uma Chamada Viva. A partir dessa atividade, podemos apresenta-los as letras do alfabeto, a fim de identificarem o próprio nome grafado nos seus materiais e mochila. A maioria da turma já reconhece o
nome dos colegas e isso é um grande avanço para a idade deles! Também fazemos diariamente rodas de conversa, com temas variados e
contação de história. Eles adoram!”.
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Professora há 10 anos, Diana relata que a sua escolha pela área foi
inspirada na sua família de educadores.
“Meu pai era professor, todos os meus irmãos seguiram o mesmo
caminho, acredito que a minha decisão por ser professora tenha sido,
de alguma maneira, para corresponder à vocação e a expectativa deles. Cursei Biologia, cheguei a lecionar para o ensino médio, mas me
identifiquei mesmo com o maternal. O trabalho na Educação Infantil
é muito rico e como eles são maiores você consegue dialogar bastante,
estabelecer combinados, aplicar jogos e brincadeiras. Eu adoro o meu
trabalho e não pretendo mudar de sala não!”.

Essas são algumas das características para a elaboração de um poema, estilo literário escolhido pela Organização das Olimpíadas de
Língua Portuguesa de 2016, e, que abrilhantaram as aulas da professora Raquel de Sousa.
Raquel explica que, embora as Olímpiadas sejam realizadas prioritariamente com alunos do 5º ano, todas as turmas do Ensino Fundamental foram envolvidas em atividades relacionadas com produção
textual e estilos literários.
Sem a obrigação de apresentar um poema para competição as demais
turmas participaram de sessões de leitura deleite, realizadas pelos
alunos do 5º ano.

À mestra com carinho

“Fui preparando os alunos para o desafio aos poucos. Apresentei autores, recitei poemas de autores como Carlos Drummond de Andrade, Patativa do Assaré e Vinícius de Moraes e fomos realizando as
primeiras produções autorais”, destaca a professora.

“Eu tenho uma professora
Ela é muito legal
Ela é sensacional

A apresentação das crianças para os alunos do 3º ano causou ansiedade, mas também elevou a autoestima da turma que reconheceu,
a partir da leitura de sua obra, as suas capacidades de produção e
expressão literárias.

Ela se chama Raquel
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Métrica. Musicalidade. Versos. Redondilhas.
Sensibilidade. Rimas.

Parece que ela veio do céu
Ela é um mel

“Embora os alunos do 3º ano já fossem colegas conhecidos, foi impressionante a atitude respeitosa que tiveram com os meus alunos.
Você tinha que ver, o silêncio era mortal! Todos prestaram muita atenção e aplaudiram com euforia os pequenos poetas. Foi emocionante!”.

Ela ensina português, matemática
Ela é uma graça
Ela me dá uma lição
Eu faço com atenção

Raquel completa que o aprendizado durante a elaboração do poema
colaborou e, também, ampliou a sensibilidade e a leitura de mundo
dos alunos.

Eu fiz esse esquema
Em forma de poema
Para mostrar como ela é sensacional”.

“Fiquei muito surpresa com as produções. Principalmente porque o
poema tem essa característica de refletir um olhar que está para além
do concreto, daquilo que vemos mecanicamente no cotidiano. Incen-
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tivei-os a essa busca e a brincar com as palavras e deu muito certo.
Ah, teve uma coisa legal. Nesse processo, até eu escrevi um poema
sobre a importância da escola pra mim. Eu achei que ficou simples,
li para os alunos e esses adoraram! Essa experiência foi realmente
incrível para todos nós!”.
“Lembro-me de algo tão bom
Lembro-me do tempo da escola
Lembro-me dos cheiros, das cores
Das alegrias e dores
Lembro-me que sorri sem querer
E chorei sem saber o por que.
Lembro-me que cantei, que briguei, que gritei, e até me excedi
Só não lembro o porquê
Que na escola naquele tempo eu não gostava
Pois, afinal, não há lugar melhor para ser feliz!”.

Ficha técnica
Endereço: Rua Ivinhema, nº 1 - Jardim Santo Afonso
Inauguração: 4/09/1997
Professores: 20
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 2
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 317 alunos
Atendimento: Educação Infantil [maternal, Estágio 1 e 2 e creche] e
Ensino Fundamental.
Diretor: Jorge de Souza Lima
Vice-diretora: Rosangela Matos de Santana
Coordenadora: Danielle Granato Pereira
Boletim nº 354 - 6 de julho de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Quem foi Gracira Marchesi Trama?
Gracira Marchesi Trama foi uma professora primária brasileira. Nascida em Laranjal Paulista, Gracira mudou-se para Guarulhos em 1959
quando iniciou sua trajetória como profissional da educação.
Dentre as suas pautas, lutou pela existência de uma alimentação de
qualidade para as crianças, tendo exercido o cargo de “caixa escolar”.
A função, exercida durante toda a sua carreira gestava o fornecimento
de material e uniforma escolar para os alunos das escolas estaduais.
Gracira criou ainda um Conselho de apoio às famílias do Bairro do
Picanço, onde acompanhou de perto a construção da EPG Brasília
Castanho de Oliveira e a Escola Lares, para atendimento de crianças
com deficiência. Faleceu em 1987.
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Hamilton Félix de Souza
Projetos da escola abordam educação
humanizadora
“Se a educação sozinha não transforma a sociedade,
sem ela tampouco a sociedade muda”. Paulo Freire

Unir esforços e talentos em favor de uma proposta de educação emancipadora e humana. Essa é uma das características mais evidentes na
equipe da EPG Hamilton Felix, que valoriza as potencialidades humanas, a afetividade e uma relação gentil com a comunidade, por
meio de uma pedagogia de projetos.
O projeto político-pedagógico da EPG contempla uma dedicação ampla para a alfabetização na perspectiva do letramento, com atividades
lúdicas e fortalecedoras da alegria e do prazer em aprender.

“Quando temos amor pelo nosso ofício e acreditamos na capacidade
de aprendizado dos alunos, criamos uma relação de confiança com a
comunidade que fortalece o fazer pedagógico”, conta a coordenadora
pedagógica Maria Aparecida da Silva Campos.
Cida completa que a gentileza e o carinho também são atitudes que
fazem a diferença para essa aproximação. “Quando a pessoa percebe
que a tratamos com dignidade, como ser humano, ela adquire uma
confiança maior na equipe e nos nossos projetos”, destaca.

Empoderar pela Arte
“Ei, você já conhece a nossa exposição de arte? Gosta de paisagem?
Então vem ver o meu desenho!, convida entusiasmada a aluna Eloisa,
de 10 anos.
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A exposição com diversos retratos, paisagens, cartoons e releituras
em tela são algumas das obras da Mostra de Artes Visuais dos alunos
do 5º ano, localizada no pátio da EPG.
O professor Adriano Pereira Herold explica que a Mostra busca ampliar o conceito de arte dos alunos, bem como informar o processo de
elaboração de uma curadoria.
“A ideia é promover diversas exposições com todas as turmas do Ensino Fundamental. Os temas das produções são livres, mas o objetivo
é demonstrar na prática o funcionamento e a organização de exposições e as diversas expressões e manifestações artísticas contemporâneas”, explica.
Eloisa conta como foi o processo de criação de sua obra, uma paisagem de sol, céu azul e gaivotas. “Para fazer esse desenho eu usei lápis
prata, canetinha, e tinta. Quando o professor pediu para fazer um
desenho, eu quis fazer esse porque eu acho paisagens bonitas e que
desenhos assim podem deixar as pessoas felizes também”.
O professor destaca que o trabalho com arte potencializou a confiança, a autoestima e a capacidade de criação dos alunos.
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“Percebo que quando propomos o tema livre as crianças se sentiram
mais a vontade para produzir os trabalhos. Acredito que na medida
em que forem observando as demais exposições, as turmas irão tomar consciência da gama infinita de possibilidades do fazer artístico.
E que o acesso a Arte deve ser para todos. É uma satisfação enorme
vê-los tão empolgados.”

Uma escola de cara limpa
O aprendizado de valores e a reflexão sobre os fenômenos sociais
como a família, violência, drogas e a importância da amizade são temas prioritários da EPG Hamilton Felix, que são refletidos por meio
do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência –
PROERD, realizado em parceria com a Polícia Militar.
O soldado Israel Ferreira Vasconcelos explica que o PROERD é um

programa de educação preventiva ao uso de drogas, que tem por objetivo evitar que crianças e adolescentes iniciem o seu uso.
A gestora Maria Josefina Fagundes de Macedo Rocca, mais conhecida
como Jô, destaca que a parceria com a PM vem promovendo debates
e reflexões valiosas para os alunos do 5º ano, principalmente em relação às amizades, o vínculo familiar, o certo e o errado e a importância
de dizer não.
“O soldado é uma pessoa sensível e traz temas muito importantes para
as aulas. As crianças adoram porque veem nele um amigo com o qual
podem conversar, desabafar sobre situações do cotidiano e buscar soluções práticas para as questões de violência e drogas do seu entorno.”
O soldado explica que os instrutores são policiais voluntários, cuidadosamente selecionados e treinados, para atuar com a perspectiva de
humanização nas escolas.
“Uma das nossas maiores preocupações é mostrar para as crianças
que os policiais são pessoas nas quais podem confiar. Elas me procuram muito para conversar e pedir ajuda. Hoje, por exemplo, a aula
foi bem emocionante porque abordou a importância da família e
dos amigos de verdade em suas vidas. Muitos deles acabam indo ‘na
onda’ do que o colega diz para fazer, mas se esquecem de avaliar se
isso vai ser uma boa escolha para suas vidas.”
Uma das atividades fundamentais para esse apoio é a caixinha
PROERD, onde as crianças podem depositar questões de maneira
anônima, que serão respondidas por Israel, durante os encontros.
“Essa caixinha é um instrumento maravilhoso, porque por meio dela
podemos conversar sobre tudo sem constranger ninguém. Todos
temos problemas ou dúvidas sobre como agir em uma situação de
bullying, por exemplo, então aqui eles podem colocar as suas perguntas de forma anônima. Uma das perguntas, por exemplo, de hoje foi
bem impactante. “Meu pai bebe, como posso fazer ele parar? Você é
policial, mas é sempre legal com todo mundo? São temas que rondam
a mente deles e estamos aqui para orientá-los e apoiá-los em todos os
sentidos”, destaca.
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Com o pé na Terra e a cabeça na lua
Sóis, planetas, constelações, estrelas, missões espaciais são alguns
dos assuntos fascinantes abordados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA, realizado pela professora Raquel Gomes dos Santos.
A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA – e a
Mostra Brasileira De Foguetes são organizadas anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira [SAB] em parceria com a Agência Espacial Brasileira - AEB.
“Conheço esse projeto há 10 anos e sempre quis participar e neste
ano, conversamos com a direção e ficamos muito felizes, porque além
de estudarmos as constelações, o sistema solar e os planetas, também
pudemos realizar experimentos com foguetes e conhecer um pouco
mais sobre as missões espaciais”, conta.
A aluna Daniele completa que gostou bastante do assunto, principalmente por aprender a fazer os foguetes.
“Fazer os foguetes foi super legal. A professora explicou direitinho
como deveríamos fazer os foguetes. Teve uns amigos que fizeram
aqui na sala, outros em casa e foi bem divertido”.
Cida comenta que o projeto repercutiu muito positivamente com os pais.
“Teve pai que criou até um protótipo de foguete com motor. Outros
ajudaram as crianças com a exposição, elaborando os equipamentos
e as vestimentas típicas de um astronauta. Foi incrível ver os pais tão
envolvidos com um projeto!”.
Raquel ressalta que todas as atividades relacionadas ao OBA complementaram as ações do dia a dia de maneira interdisciplinar.

Cida ressalta que projetos como este referendam a necessidade de se
ter esperança na educação como forma de emancipação e transformação social.
“Sabe, todos os alunos são capazes de aprender. O que precisamos
é olhar para eles com amor respeitando a sua história, para, a partir daí, mostra-lhes novas aprendizagens. Sabe, quando uma criança,
por exemplo, traz uma lição amassada, antes de julgarmos como desleixo devemos questionar: Qual será a realidade desse aluno? Será
que ele tem uma mesa para fazer a lição? Recebe apoio familiar? Por
isso, a importância da aproximação da escola com a comunidade. Eu
falo isso e me emociono, porque nós somos humanos e precisamos
enxergar os outros como gente também. Só assim que o mundo pode
se transformar”.

Quem foi Hamilton Felix de Souza?
Hamilton Felix de Souza foi Professor de Língua Portuguesa, militante do Sindicato dos Professores, a APEOESP e presidente do PCdoB
em diversas gestões.
Militante destacado na construção da democracia na cidade de Guarulhos exerceu ainda a função de vice-presidente do Conselho Comunitário no Parque CECAP, participando ativamente de todas as lutas
pela melhoria das condições de vida de seus moradores.
Trabalhou em diversas escolas como EE. Vereador Antônio de Ré,
EPG Francisco Antunes Filho, EE. Sebastião Walter Fusco, EE. Prof.
Roberto Alves dos Santos, entre outras, empenhando-se na construção de uma escola pública laica, democrática. Faleceu em 12 de Junho
de 2012.

“Com o projeto, trabalhamos o conteúdo da turma de uma maneira
muito mais lúdica e interdisciplinar. Como tenho formação em Física,
me senti muito realizada e emocionada por poder trazer um pouco
mais desse tema fantástico para a sala de aula”.
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Ficha Técnica
Endereço: Avenida Atalaia do Norte, nº
544 – Jardim Cumbica
Inauguração: 05/09/2014
Professores: 37
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 836
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao
5º anos e Educação de Jovens e Adultos
– EJA]
Diretora: Maria Josefina Fagundes de
Macedo Rocca
Vice-diretora: Mariely Lima Giuntini
Coordenadoras: Flavia Mariana da Silva Queiroz e Maria Aparecida da Silva
Campos
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Boletim nº 296 - 27 de maio de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim / Anna Solano
Ilustração: Anna Solano
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Heitor Maurício de Oliveira
Escola incentiva o lúdico na formação de
pequenos cidadãos
A educação das crianças pequenas é sempre repleta de cor e ludicidade. Os olhares atentos às histórias das professoras, as risadas deliciosas que ressoam nos corredores da EPG Heitor Maurício de Oliveira,
são demonstrações claras do quanto os elementos como a alegria, a
vinculação afetiva e o cuidado podem potencializar os aspectos integrais da Educação Infantil na creche.
Para o fortalecimento desta ideia, a equipe da escola elaborou o projeto “Brincadeiras e Brinquedos na rotina escolar”, baseado no Quadro
de Saberes Necessários, que a partir de atividades lúdicas visa promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 3 anos.

“É por meio de brincadeiras, da arte e do convívio amoroso que os alunos vão sendo estimulados em todos os aspectos tanto físicos, cognitivos, como emocionais”, conta a coordenadora Rosane de Melo da Silva.

Entre chupetas e mamadeiras, muitas
brincadeiras
A professora de Educação Infantil Gislaine Aparecida Oliveira conta
que atuar no Berçário I e II é uma grande alegria, já que é possível
desenvolver múltiplas atividades a partir do lúdico.
“Trabalhamos muito o uso de fantoches, fantasias de personagens,
roda de música, de história e brinquedos de encaixar. Eles gostam
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muito e sem perceber, estão processando diversos aspectos da sua
fase de desenvolvimento, como a coordenação motora grossa e fina, a
autonomia e identidade”, afirma.
A professora Sueli Babbelg, que atua há 14 anos nos Berçários I e II,
conta emocionada o seu amor pela educação na creche. “Eu gosto de
trabalhar com crianças pequenas porque consigo sentir o resultado do
meu trabalho de forma muito rápida. Como eles chegam pequenos, vamos estimulando todos os seus sentidos; então, eles passam a gatinhar,
a andar, se alimentar de comidas sólidas, a falar, e é muito gratificante”.
A coordenadora comenta que os Berçários atendem crianças entre 7
meses e 1 ano e meio e que as múltiplas idades na sala favorecem ainda mais o aprendizado dos alunos. “Os mais velhos ajudam os mais
novos, se preocupam quando eles choram, fazem carinho, ajudam a
encaixar as peças dos brinquedos, dão chupeta para os ques estão
chorando, é uma graça!”, conta.

Combinados + Cuidados = Aprendizado
com amor
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- “Tia, você sabia que nós nascemos trigêmeos?”, conta Caio.
- “A gente veio da mesma barriga, mas de lugares diferentes”, afirma Enzo
- “Minha mãe mostrou pra gente na fotografia”, completa Vitor.
- E tia, a gente tá lendo os combinados do mural”, afirma Ana Clara.
“Converse sempre com os seus amigos”, “Respeite seus colegas”, “Jogue
o lixo no lixo”, “Não bata nos outros”, “Não estrague as atividades dos
outros amiguinhos”, são alguns dos combinados da turminha do Maternal das professoras Auriceia Leite Abilel e Andrea Alves de Jesus.
“Essa turma é maravilhosa, eu adoro ser uma das professoras deles,
afirma a professora Auriceia. Formada em pedagogia, psicopedagogia, alfabetização e letramento, a professora não se cansa de buscar
mais informações para aprimorar o seu trabalho.

A professora explica que as atividades que envolvem regras e combinados são muito importantes para que, desde cedo, as crianças
possam entrar em contato com o aprendizado de valores, bem como
limites para a harmonia das relações dentro da sala de aula e na vida.
“Acredito que a minha formação me permitiu ter um olhar mais atento e mais humano para as crianças, suas necessidades e especificidades”, conta.
Quando questionadas sobre o cumprimento das regras do mural, a
aluna Isabelly, de 3 anos, foi apressada em responder: sim!! “Tia, eu
sempre converso com meus amigos e não jogo lixo no chão”.

Senta, que lá vem a história...
- Quem vai ficar no som?
- A lua entra primeiro, mas, cadê a parede?
Euforia na Hora-atividade. A coordenadora esclarece: “Hoje é o último ensaio antes da apresentação da peça O Rato, baseada na música
do grupo Palavra Cantada. Uma vez a cada semestre, os professores
se organizam para apresentar uma peça de teatro para as crianças”.
Rosane explica ainda que a proposta de teatro já existe desde 2010, e é
um dos eixos do Plano de Ação da EPG Heitor Maurício.
“Dividimos o nosso Plano de Ação em alguns grupos de trabalho:
Teatro, Formação, Tenda da História e Mural Informativo. Assim,
cada equipe propõe ações para todo o coletivo, que aprova e discute
democraticamente os projetos”, explica.
Uma dessas propostas surgidas nas reuniões da equipe escolar foi
o “Dia da Família na Escola”, que nasceu da vontade de aproximar
ainda mais a comunidade da rotina escolar das crianças.
A professora de Educação Infantil Débora Gomes Apolinário, que
também interpreta a Rata na peça, afirma que o evento ampliou a
concepção que os pais tinham sobre a Creche. “Alguns pais tinham
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uma impressão mais assistencial do que educativa; mas, ao conviverem de perto, perceberam a importância do trabalho pedagógico que
realizamos na escola e da importância dessa proposta para o desenvolvimento das crianças”.
Débora esclarece que foi a partir deste evento que os pais passaram a se
interessar pelas atividades dos seus filhos, a participarem mais das reuniões, inclusive sugerindo temas de interesse como: chupeta e limites.
“É uma grande alegria fazer parte de uma equipe como a nossa. Todos os professores se envolvem com muita dedicação pelas crianças,
e isso é um grande incentivador para mim como coordenadora. Só faz
educação quem é apaixonado, e aqui todos somos muito apaixonados
pelo que fazemos”, afirma Rosane.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Guaratuba, nº 500 - Vila Flórida
Inauguração: Abril de 1989/ Ato de criação: 20/04/2007
Professores: 34
Funcionários administrativos: 5
Agente Escolar: 1
Equipe de limpeza: 4
Cozinheiros: 4
Agente de portaria: 4
Alunos: 276
Atendimento: Educação Infantil [Creche]
Diretora: Neusa Jorge Deligi
Vice-diretora: Clélia Regina Bolognesi Viegas
Coordenadora: Rosane de Melo da Silva

Quem foi Heitor Maurício de Oliveira?
Heitor Maurício de Oliveira nasceu em Guarulhos no dia 04 de setembro de 1914.
Foi Professor Primário no Município, no Grupo Escolar “Capistrano de
Abreu”, quando se demitiu para iniciar sua carreira como advogado.

Boletim nº 239 - 23 de abril de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano

Em maio de 1945, foi nomeado Prefeito Municipal de Guarulhos, Vereador à Câmara Municipal de Guarulhos, com expressiva votação
para a primeira legislatura 1948/1952.
Foi ainda colaborador na Empresa de Economia Mista “PROGRESSO
E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU”, em
três administrações, tendo exercido os cargos de Diretor Administrativo - Financeiro, Assessor Jurídico, Diretor Jurídico e Diretor Vice
- Presidente; Faleceu no dia 16 de setembro de 2004.
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Helena Antipoff
Escola incentiva a brincadeira
como expressão de cidadania

O início, o fim, o meio: A arte como caminho

A brincadeira, o sorriso, a voz e a imaginação são expressões naturais
de todas as crianças em todo o processo de desenvolvimento.
O jogo simbólico, por meio da arte e do faz-de-conta, também são estratégias pedagógicas importantes neste processo, onde as interações
lúdicas propiciam às crianças múltiplas aprendizagens prazerosas e
significativas.
Nesta perspectiva, a EPG Helena Antipoff elaborou o projeto “Descobrir o mundo por meio da arte: Construindo Valores e Cidadania”, como proposta educativa e humanizadora, com ações pautadas na busca da harmonia pessoal e
social, pela expressão da individualidade, do respeito, e da amizade.

De acordo com a proposta curricular da Rede Municipal, “O Quadro
de Saberes Necessários”, o ensino da arte tem como objetivo oferecer
às crianças oportunidades de se manifestarem artística e culturalmente, a fim de compreenderem a si mesmas, o mundo e as relações
sociais nas quais estão inseridas.
A partir desse ideal, a equipe docente vem oportunizando aos alunos
diversos espaços para a expressão de atividades artísticas.
A coordenadora Nubia Graziele Pereira de Souzaconta que a brinquedoteca e a sala de leitura são demonstrações de espaços onde o
aprendizado e o divertimento acontecem juntos.
“A brinquedoteca é um lugar extremamente lúdico, onde tudo convida a criança a explorar, a sentir, a experimentar e a fantasiar. E é por

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

263

meio dessa interação nos jogos e nas brincadeiras, que os alunos vão
adquirindo novos saberes e ampliando a sua leitura de mundo”.
Uma das atividades que as crianças mais gostam e que envolve o fazer artístico é a “Caixa de Músicas”. O aparelho, elaborado coletivamente pela equipe escolar, contém um fichário com desenhos e letras
de canções infanto juvenis.
“Funciona assim: cada ficha tem duas faces, uma que identifica a música por um desenho e a outra contendo a letra da música. No jogo,
os alunos por meio das imagens, tentam adivinhar qual é a música”,
exemplifica.
Por meio desta interação, as crianças cantam e dançam, se expressando, por meio de múltiplas linguagens e estímulos. “Por meio de atividades como esta é possível também, ampliar o repertório corporal
das crianças, principalmente a coordenação motora grossa, por conta
das danças e dos gestos expressados de cada música”, acrescenta a
coordenadora.

“Aqui na escola, desenvolvemos diversos projetos de leitura. Um deles é a Mala Viajante, elaborado pelos professores do Maternal que
propõe aos alunos a possibilidade de levar para a casa, semanalmente, um livro de literatura infanto juvenil e um caderno/diário de bordo
para ser preenchido em parceria com os familiares”.
A professora Elaine Cristina Belini da Silva relata que um dos principais objetivos do projeto é ampliar a participação dos pais na educação dos seus filhos.
“A parceria com os pais para o sucesso do projeto é imprescindível, já
que as crianças ainda não estão alfabetizadas.”, explica.
Nubia esclarece que os depoimentos relatados no Diário de Bordo
são importantes para incentivar o estabelecimento de um vínculo
afetivo saudável entre os pais e as crianças. “Quando os pais lêem
para os seus filhos, as crianças se sentem seguras e amadas, favorecendo ainda mais o processo de ensino aprendizagem na escola”.

Amor: Tempero de múltiplas aprendizagens
Ciranda, cirandinha vamos todos cirandar
264

A contação de histórias, uma das mais antigas estratégias de comunicação entre as pessoas, têm até hoje um papel importantíssimo no
desenvolvimento das crianças.
Mais que uma linguagem prazerosa e educativa, a ação de contar e
ouvir histórias possibilita o resgate da memória cultural e afetiva dos
alunos, propiciando o reconhecimento das individualidades, bem
como da expressão dos seus sentimentos e das relações que estabelecem com os colegas, professores e com a família.
“O contato com a linguagem escrita, pela criança pequena também
é um fator importante no seu processo de desenvolvimento”, relata
a coordenadora Nubia, que acredita no potencial de projetos como a
Ciranda de Livro, para o favorecimento do processo de alfabetização
e letramento dos alunos da Educação Infantil.

Cheirinho de comida caseira no ar. Olhinhos ansiosos aguardando o
cardápio preparado carinhosamente pela equipe da cozinha. É neste
clima gostoso e aconchegante que os alunos da EPG Helena Antipoff
aprendem e se desenvolvem com alegria e motivação.
A professora Kessia Karla Maria da Silva Felicianoacredita que a qualidade de alimentação impacta positivamente na aprendizagem das
crianças. “É sabido que crianças bem alimentadas aprendem mais e
melhor, e é comum que as crianças pequenas se precipitem ao afirmar
que não gostam de uma comida, principalmente de alguns legumes,
ou verduras”, afirma.
Neste sentido, tanto a equipe da cozinha quanto os professores buscam incentivar todos os alunos a degustação de uma ampla diversidade de alimentos.
“Um de nossos alunos, por exemplo, só gosta de comer arroz. A nossa
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proposta, neste caso, é oferecer a ele, mesmo que em pequenas porções, outras possibilidades de sabores, mostrando assim, que comida
saudável pode sim ser muito gostosa.”
A professora de educação infantil Elaine complementa o pensamento
da colega. “Esse incentivo é uma preocupação que vai além da aprendizagem, é ato de amor. E eu acredito que esse é um tempero a mais
que o professor tem que ter, além da vontade de realizar o seu trabalho. Eu estou aqui há sete anos e adoro a escola e tenho vontade de
continuar aqui”, conta emocionada.

Quem foi Helena Antipoff?
Helena Antipoff (1892-1974) foi uma psicóloga e educadora Russa, se
fixou no Brasil a partir de 1929, a convite do governo de Minas Gerais,
para realizar a operacionalização de uma reforma de ensino, conhecida como Reforma Francisco Campos - Mário Sacrossanta.   

Equipe de limpeza: 6
Agente de portaria: 4
Alunos: 831
Atendimento: Educação Infantil (Creche/ Estágio I e II), Fundamental (1° ano)
Diretora: Telma de Mendonça Emidio
Vice- diretora: Carmen Falconi de Melo
Coordenadoras: Nubia Graziele Pereira de Souza e Marcia Cristina
Maldonado Araújo

Boletim nº 234 - 19 de março de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

A Reforma, uma das mais importantes iniciativas de apropriação do
movimento da Escola Nova no Brasil, previa também, a implantação
de uma Escola de Aperfeiçoamento de Professores, dedicada à graduação de normalistas.
Grande pesquisadora e educadora da criança portadora de deficiência, Helena Antipoff foi ainda, pioneira na introdução da educação
especial no Brasil. Atualmente, o seu trabalho no Brasil é continuado
pela Fundação Helena Antipoff.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Telha, 45 - Jardim Monte Alegre
Inauguração: 13/02/2004
Professores: 48
Funcionários administrativos: 2
Agente Escolar: 2

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

265

Heraldo Evans
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Arte e música potencializam a
aprendizagem dos alunos

anos, oferecendo aos alunos a possibilidade de criar, ao mesmo tempo
em que desenvolvem sua criticidade e ampliam seu repertório cultural.

Apreciar, fazer, contextualizar. Por meio da interação das crianças
com a Arte e com os gêneros musicais de diferentes épocas, a EPG
Heraldo Evans proporciona aos alunos do Ensino Fundamental conhecimento das linguagens artísticas, com foco no desenvolvimento
de sua sensibilidade, percepção e imaginação.

Uma escola no Jardim Tranquilidade

Para propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, dois Projetos tomam à frente: Artistas Famosos na
Escola e Compositores Famosos.
A diretora Antônia Aparecida Acosta Fernandes Alves explica que
ambas as propostas vêm abrilhantando as ações da escola nos últimos

Um clima de tranquilidade, beleza e harmonia. Ao redor de toda a
escola, árvores preservadas como a paineira, macieira, pata de vaca e
pau brasil fazem parte do patrimônio histórico da escola, cujo prédio
é tombado pelo munícipio.
Com a chegada da Primavera, as árvores ganham beleza e atraem outros visitantes, como os sabiás-laranjeira, os bem-te-vis, as maritacas,
os canários, os galos do campo, os pardais, entre outros.
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Para compor esse cenário de encantamento, a magia dos quadros expostos logo na entrada do prédio é resultado de um belíssimo trabalho realizado pelos professores especialistas que passaram pela
escola, sobretudo da atual, Lucidalva Alves de Oliveira, que para dar
continuidade ao Projeto Artistas Famosos tem promovido momentos
de produção artística de telas com releituras de artistas.
“Estamos constantemente trabalhando a biografia dos músicos e artistas, e com a chegada da Primavera, os alunos do 2º ano vão conhecer a
história de vida de Tim Maia, e conhecer a música É primavera, composta por ele”, explica Márcia Maldonado. A professora conta que a
proposta é de encenação de uma peça, que já foi idealizada pela turma.

Atividades que incentivam a
autonomia dos alunos
Yamille, Isabella, Beatriz, Ana Clara, Bianca, Thais. Elas estão no 5º ano
e são as responsáveis por elaborar um seminário sobre a região Sudeste
e apresentar suas conclusões aos colegas de sala e à professora.
“Nosso grupo pegou a região Sudeste e nós tivemos que estudar música, folclore, culinária, população, geografia, vegetação e hidrografia”, explica Beatriz. Momentos antes da apresentação, as meninas
aflitas ainda organizavam suas ideias, comportamento bastante comum quando o que está envolvido é o ato de falar em público.
A professora Maria Cristina de Oliveira explica que o desenvolvimento da habilidade de argumentar é um dos objetivos da atividade:
“o que está em jogo é o processo de criação dos projetos e o modo
como chegam ao produto final”.
O trabalho das meninas também rendeu a elaboração de um vídeo, com
projeção de imagens de mapas e narração. Reunidas na casa de Thais,
elas próprias baixaram o editor de vídeo, selecionaram as imagens e
gravaram o áudio. “Elas se encontraram lá em casa e apesar de uma
brincadeira ou outra, elas estavam muito concentradas no trabalho que
estavam fazendo”, conta a mãe da aluna Thais, Girlen Barbosa Coutinho.

Aprender e ensinar música
O professor de música Charles Souza Pinheiro chegou à unidade no
começo deste ano e desde então está engajado em somar suas experiências com a musicalização e sensibilização musical de crianças
com a proposta do Projeto. Charles conta que ficou muito satisfeito
quando descobriu que a escola dá continuidade ao Projeto sobre compositores famosos.
“Nessa perspectiva, o aluno não vai deixar de gostar das músicas que
ouve; ele vai aprender a problematizar seus gostos musicais, a expressar suas impressões, vai aprender as histórias por detrás de cada
composição. Muitas músicas que ouvimos em aula já fazem parte do
cotidiano dos alunos, sejam nos filmes, nos desenhos animados e nas
propagandas de TV”.
Além das trilhas de cinema, Charles oferece aos alunos um repertório recheado de músicas eruditas de renomados compositores como
Tchaikovsky, Gioachino Rossini, Camile Saint Saens, Maurice Ravel,
Mozart e juntos também desfrutam de momentos de descobertas de
novas canções da música popular brasileira, como Quando amanhecer, nas vozes de Gilberto Gil e Vanessa da Mata.
Gabriel e Bruno Natham são alunos do 5º ano, têm 11 anos e contam
como são as aulas do professor Charles: “ouvimos muitas músicas e
o professor conta sempre uma história, para que a aula fique mais
interessante”, explica Gabriel. “Eu também gosto muito de dançar.
Nas aulas, a gente tenta perceber os sons e descobrir qual a diferença
entre os instrumentos”, completa Bruno.
Para Charles, um dos diferenciais da escola é o espaço que os gestores
dão para a realização do trabalho, possibilitando aos professores a
união de suas ideias: “a dinâmica das formações e a possibilidade de
apresentar os resultados no Encontro das Artes, na Mostra da Educação e no Acontece na Rede fazem com que as práticas dos professores
se aproximem”, comemora.
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Quando a matemática faz sentido para a vida
Ganha quem conseguir comprar mais mercadorias com a sua quantia
em dinheiro. Essa é a proposta do Jogo do Mercado, que a professora
Ângela Arcas Barbosa promove com os alunos do 4º ano: “uma das habilidades que mais conta é o empreendedorismo de cada um, para que
eles possam fazer as melhores escolhas na hora de comprar itens de uso
diário, como detergente, sabão em pó, ovos, leite, carne, margarina”.
O aluno José é um dos responsáveis por mediar e avaliar o desempenho dos colegas na hora das compras: “o grupo 2 já conseguiu comprar mais coisas, gastando menos; o grupo 1 comprou menos, porque
eles não querem gastar o dinheiro”.
Com um grande sorriso nos lábios, Ângela confessa verdadeira paixão pelos números: “eu vejo a matemática em tudo, e eu trago isso
para eles, mostro que há inúmeras relações com o nosso dia a dia e
que ela serve principalmente para a nossa vida”.
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Essa predileção pelos números vem rendendo um trabalho que une
matemática com Arte. Ângela explica que, para conseguir finalizar o
desenho, os alunos tem que saber os resultados das tabuadas, que são
reproduzidas em um círculo, com números de zero a nove alinhados: “a
proposta de introdução da Tabuada Artística é muito interessante, porque conseguimos desenhos diferentes a cada resultado. A que deixou as
crianças mais intrigadas e fascinadas foi a tabuada do cinco, porque eles
não se contentam em terminar no número 50 e vão até o 100, porque o
desenho fica exatamente igual do outro lado do círculo, explica”.
Professora e alunos fizeram um combinado: vão expor os desenhos
na sala de aula e chamar os pais para analisarem as obras: “eles vão
ter que adivinhar qual foi o sentimento dos filhos no momento em
que estavam criando aquela obra”, explica. A expectativa é de que, ao
final, os pais se surpreendam ao saber que aquele desenho é resultado do aprendizado da multiplicação.
Da ideia de trazer o Jogo do Mercado para a construção de um minimercado na escola foi um estalo. A professora do 4º ano Alzira Lopes

Ferreira explica que seus alunos estavam com dificuldades com as
quatro operações.
“Além da linguagem matemática, o mercadinho permite um trabalho
de alfabetização com alunos com dificuldade. A especialista de Língua Inglesa também se envolveu na ideia e enquanto aponta o nome
dos itens em inglês, eu abordo a diferença cultural entre os povos
falantes de diferentes línguas. Quando percebemos, já ultrapassamos
outros eixos e passamos a Natureza e Sociedade”.
Diante de uma proposta que percorre os saberes do QSN, os alunos
passam a lidar com problemáticas concretas. Nesse meio tempo, Alzira explica que a escola começa a receber alunos estrangeiros, como
haitianos, peruanos e bolivianos e, de repente, tudo passa a fazer bastante sentido para as crianças.

A arte de criar suspense ao contar histórias
A professora Ana Paula Rodrigues está na EPG Heraldo Evans há
5 anos. Nos últimos anos, ela vem propondo a produção de contos
de suspense e ilustração com as turmas do 5º ano, o que tem gerado
resultados muito positivos, principalmente no modo como os alunos
tem se apropriado das histórias, do perfil e postura e escritores.
“Tudo acontece em etapas: primeiro fazemos o estudo das características, estruturas e vocabulário do gênero, o que envolve um trabalho
gramatical com a linguagem, pontuação e ortografia. Em seguida, fazemos um primeiro esboço e a revisão, melhoramos o texto ao máximo até que, divididos em duplas, eles possam elaborar uma história
única com a ilustração. Todas as histórias são digitadas e os desenhos
digitalizados, e ficam prontos para virarem a publicação daquela turma”, explica Ana Paula.
Sua expectativa é de que, ao final desse projeto, uma média de 15 a 20
contos sejam produzidos pelos alunos. Além da leitura sistemática do
gênero em sala de aula a partir de títulos que fazem parte do acervo
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da escola, Ana explica que mantem uma coleção particular de livros
infanto-juvenis de suspense, disponível para os alunos lerem, como
Sangue de monstro, Acampamento fantasma, Bem vindo à casa dos
monstros, A história da minha cabeça encolhida, entre outros da coleção Goosebumps, do escritor Robert Lawrence Stine.

o cargo no período de 1948 a 1951. Em 1950, foi nomeado pelo então
prefeito, Fioravante Iervolino, para o cargo de Diretor da Fazenda.

“Quando os alunos se interessam pelo assunto, a coisa flui melhor.
Faço leituras interpretativas para eles e como alguns livros são longos, é comum interromper a atividade em determinado capítulo e
continuar no dia seguinte, estratégia que cria um gostoso clima de
suspense, prende a atenção e a curiosidade deles”.

Ficha Técnica

De acordo com essa atividade, Ana explica que o conto de suspense não é uma leitura para ser feitas às pressas: “a interpretação dos
textos tem certa intencionalidade, marcada pela pontuação, e é isso
que eles mais observam, como a pontuação é usada para criar esses
efeitos de suspense nos textos escritos”.
Diferentes manifestações artísticas como a literatura, arte e música
são necessárias para que as crianças possam expressar livremente
seu pensamento, manifestando por meio de suas produções coletivas
e individuais suas percepções acerca daquilo que aprendem. Sentimentos de alegria, felicidade e também tristeza. No contexto do trabalho elaborado na EPG Heraldo Evans, a Arte tem a função social de
resgatar histórias e de mudar a vida das pessoas.

Quem foi Heraldo Evans?

Heraldo Evans faleceu em 8 de agosto de 1986, aos 71 anos.

Endereço: Rua Francisco Foot, nº 9 - Jardim Tranquilidade
Inauguração: 07 de dezembro de 1993
Professores: 20
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 2
Alunos: 312
Atendimento: Ensino Fundamental
Diretora: Antônia Aparecida Acosta Fernandes Alves
Vice-diretora: Elza Maria de Oliveira
Coordenadora: Maria Bernadete Pinheiro da Silva
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Boletim nº 315 - 7 de outubro de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Uma singela homenagem a uma ilustre figura pública. Foi assim que
a EPG Heraldo Evans recebeu o nome do seu patrono, meses depois
de sua inauguração, em setembro de 1994.
Heraldo Evans nasceu em São Paulo, em 26 de julho de 1915. Filho
de Carlos Leal Evans e Edwirges Freire Evans, ingressou no serviço
público na Secretaria de Estado da Saúde, na década de 1930.
Em 1947, foi eleito vereador do município de Guarulhos, ocupando
Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede
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Herbert de Souza
Produção literária contribui com
formação para a cidadania

é oportunizar aos alunos o acesso à educação por meio da produção
literária e de valores humanos como respeito e fraternidade”, conta.

“Minha Escola é Boa. O nome dela é Herbert de Souza. Minha professora falou que o nosso patrono não aceitava ver pessoas em abandono”.
O fragmento do poema da aluna Evellyn, da EPG Herbert de Souza,
é um retrato dos muitos valores presentes no cotidiano dos alunos e
professores da escola.
“Neste ano, nossa atuação está voltada para o desenvolvimento de atividades em três eixos estruturais: Formação para a Cidadania, Alfabetização e Acesso à Cultura”, afirma o gestor Ronaldo de Jesus, que compreende a escola como um espaço de conhecimento e emancipação social.
“Desde o momento em que cheguei aqui, uma de minhas prioridades

Chega de Bullying!
“Alguns meninos viviam me chamando de girafa, só porque eu sou
alta e isso sempre me deixava muito triste. Um dia o menino ficou
me irritando, me incomodando mesmo, daí, eu não aguentei, e acabei
chamando ele de gordo!!”, desabafou Yuana, de 10 anos.
Histórias como a da aluna Yuana refletem um tema recorrente entre
as crianças e jovens da atualidade: o Bullying.
Para incentivar a formação de hábitos saudáveis nos relacionamentos
interpessoais, a coordenadora Michele Cristina Caraça explica que a

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

271

equipe docente vem elaborando um projeto específico sobre o tema.
“Primeiramente, procuramos realizar momentos de reflexão com os
alunos, por meio de rodas de diálogo, para aproximá-los do assunto.
Fizemos pesquisas e encontramos um material bem interessante da
campanha Chega de Bullying, do cartunista Maurício de Souza, autor muito apreciado pelas crianças”, conta.
A apresentação de um vídeo com o apresentador Serginho Groisman,
veiculado no Programa Altas Horas, também serviu como pano de
fundo do projeto e ampliou o olhar das crianças para os impactos
nocivos que o bullying promove, tanto na escola quanto na vida.
“Graças a essas ações positivas semeadas entre as crianças muita coisa
mudou. Hoje, todos procuram colocar aquele famoso provérbio de não
fazer para o outro o que não desejamos que nos façam, em prática. E
é nessa prática de valores de respeito e gentileza que o bem acontece.”

O lugar onde vivo
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“Uma dúzia e meia de coisas que deixam o 5º ano feliz: Riso de palhaço, ganhar um abraço, brincar de abraço, brincar de estudar, sair
pra dançar, rir até cansar. Fazer um poema, ter bastante pena, ter a
cara serena, ter um cachorrinho, brincar com o vizinho, comer lanche. Não cometer pecado, não ser baleado, dizer sempre obrigado,
passear na casa da vó, comer mocotó, dormir e só.”
O texto construído coletivamente integra o projeto de literatura da
EPG Herbert de Souza, que potencializou a sua proposta para a expressão das individualidades, por meio de poemas.
A professora Valéria Melo de Oliveira Santos explica que o interesse
pela poesia surgiu a partir da participação da escola na 4ª Edição da
Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro, promovida
pelo Ministério da Educação [MEC], em parceria com a Fundação Itaú
Social e coordenada pelo Cenpec — Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação Comunitária.

“Como o tema das Olimpíadas é O lugar Onde Vivo, começamos a
construir os textos a partir do mapeamento do bairro do entorno da
escola, buscando cenários, características e situações que fossem significativos para as crianças. Fiquei muito surpresa com a riqueza das
produções”.
A professora explica ainda que a partir desse movimento de criação,
foram realizadas diversas pesquisas sobre poetas brasileiros e internacionais e seus estilos literários.
“Pesquisamos os lugares onde os autores moraram, bem como as suas
motivações para a escrita dos textos; acredito que foram essas ações
que impulsionaram a realização das redações para a Olimpíada”.
Valéria conta ainda, emocionada, a sua alegria quando soube que
uma de suas alunas havia vencido a etapa escolar do evento.
“A Yuana produziu um texto muito sensível e criativo para a Olimpíada. Acho muito bonito quando ela fala sobre a cidade de Guarulhos
como um espaço de memórias ancestrais. Fico muito feliz que ela tenha sido reconhecida”, comenta sorridente.

Sociedade dos pequenos poetas
“Pra fazer um poema tem que ter inspiração, sentimento”. “Também
tem que ter ritmo e as estrofes podem ser regulares e irregulares”.
“Ah, é preciso também conter metáforas e figuras de linguagem,
como aliteração”, contam animados os alunos da professora Valéria.
Valéria explica que a pesquisa com os autores foi tão marcante para
as crianças que alguns alunos resolveram criar um clube de poesia.
“Quando iniciamos as produções, fizemos diversas entrevistas com
os funcionários da escola e qual foi a nossa surpresa quando descobrimos que a Marta, funcionária que trabalha na cozinha, na sua
infância, também foi líder de um movimento literário como esse. Inspiração pura para as nossas crianças.”
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“Quando eu comecei a escrever, eu tinha 9 anos. Eu achava tão bonito
o que eu lia nos livros, que comecei a ter vontade de escrever também.
Organizamos um clube do poema com algumas amigas e começamos
a construir caderno de poesias, que eu guardo até hoje como recordação”, conta Marta Aparecida de Lima Souza.
Marta, que tem uma grande admiração pelos poetas Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles, acredita ser muito o importante
o projeto de literatura na escola para incentivar a leitura, bem como
novos escritores.
“Esse projeto é muito importante porque com tantos brinquedos eletrônicos e desenhos animados, muitas crianças deixaram de lado a
companhia dos bons livros. Achei muito lindo as crianças me fazendo
perguntas, entusiasmadas em escrever e iniciando um clube, como o
que eu tive quando criança. Fiquei muito feliz com essa homenagem!”

Nascido em Bocaiúva, desde pequeno passou diversas privações,
principalmente por ter herdado hemofilia de sua mãe, e, mais tarde,
HIV em uma transfusão de sangue.
Betinho Cursou Ciências Sociais e Políticas. Viveu cinco anos na clandestinidade e 11 exilado no Chile, onde foi assessor do presidente Salvador Allende.
Betinho tornou-se conhecido nacionalmente por sua campanha contra a fome. Em 1993, organizou uma entidade governamental, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e uma não-governamental, a
Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida.
Recebeu também o Troféu Criança e Paz da UNICEF [Fundação das
Nações Unidas para a Infância].

Ficha Técnica

Olha o passarinhooooo
Para retribuir o carinho e a homenagem recebida pelas crianças, Marta foi a fotógrafa do dia, que acompanhou a equipe de reportagem do
Boletim Acontece na Rede.
Um pouco tímida, a cozinheira aceitou o desafio e clicou os alunos que
realizaram as primeiras entrevistas com ela sobre o projeto de poesias.
Marta escolheu o cenário, e com a colaboração do fotógrafo Alan Neves, realizou o belo registro.
Perguntada se estava feliz com o resultado, Marta afirmou: “Estou
muito satisfeita. Ficou do jeito que eu queria. Sabe, acho que eu vim pro
lugar certo. Eu gosto muito de crianças e adoro todos daqui também”.

Quem foi Herbet de Souza?
Herbert de Souza (1935-1997), o Betinho, foi um dos sociólogos brasileiros mais reconhecidos pela luta a favor da democracia e da equidade social.

Endereço: Rua da Creche, nº 97 – Jardim Guaracy
Inauguração: 05/09/2000
Professores: 57
Funcionários administrativos: 4
Equipe de limpeza: 5
Cozinheiros: 5
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 920
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º]
Diretor: Ronaldo de Jesus
Vice-diretora: Maria da Glória Palhano dos Santos
Coordenadora: Michele Cristina Caraça

Boletim nº 257 - 27 de agosto de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano
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Inêz Rizzatto Rodrigues
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Projeto destaca respeito à diversidade humana
Promover entre as crianças valores de respeito e admiração pela diversidade humana é uma das metas fundamentais do projeto Rostos do Brasil, ação desenvolvida com muita dedicação pela equipe da
EPG Inêz Rizzato Rodrigues.
“Estamos vivendo um momento onde se vê muitas manifestações
preconceituosas e de intolerância. Nesse sentido, é importante realizar atividades e propostas que reflitam a importância do respeito, da
igualdade é fundamental para a construção de uma nova sociedade”,
afirma a coordenadora pedagógica Maria Helenice Corrêa Luz.
Temas como racismo, bullying, sustentabilidade, identidade e cultura

de paz também estão presentes no cotidiano da EPG de uma maneira
leve, divertida e criativa, propiciando às crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental vivências importantes para a construção de
sua personalidade, além da aquisição de novos saberes.
“Esse tema surgiu da necessidade de aprofundarmos na pesquisa
da nossa identidade histórica, inclusive na realização de Estudos do
Meio. Por intermédio de relatos de antigos moradores, descobrimos
que a nossa região era um grande cinturão verde, de influência portuguesa e nordestina, mistura que nos trouxe uma herança cultural
riquíssima. Por isso, decidimos trabalhar diversas ações pedagógicas
com o foco no resgate da identidade, tanto dos alunos quanto do bairro, a fim de compreendermos de fato, qual é o ‘rosto’ da nossa escola”.
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Brasileirinhos: eu me amo
O desenvolvimento da autonomia e identidade são processos essenciais para a construção de novos conhecimentos, como para a ampliação da leitura de mundo das crianças pequenas.
Dessa forma, a EPG Inês Rizzato desenvolveu o “Projeto Brasileirinhos: eu me amo” que, por meio de atividades multidisciplinares e
lúdicas, vem formando pequenos agentes transformadores de seu
próprio ambiente, incentivando por meio de vivências lúdicas valores como: liberdade de expressão, respeito, tolerância, solidariedade
e afetividade.
“Inicialmente, o nosso foco foi trabalhar a questão da autonomia, porque muitos ainda estavam com dificuldades de deixar o uso da chupeta
e outros cuidados pessoais, a partir daí, ampliamos a proposta criando
o ‘Livro da Vida’, que trouxe reflexões importantes quanto à história do
nascimento dos alunos, suas características físicas e o respeito à diversidade, explica a professora Ana Paula Araújo de Oliveira.
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Para potencializar a experiência Ana Paula conta que foram entregues às crianças diversas bonecas, de diferentes etnias e gêneros,
para que junto com os pais pudessem compreender melhor aspectos
da afetividade e das fases de desenvolvimento humano.
“Expliquei o projeto aos pais e eles foram essenciais em todo o processo, principalmente na comunicação das experiências, compartilhando fotos das crianças em casa e suas descobertas em relação à
atividade. A partir desse movimento, realizamos diversas rodas de
conversa baseados nos relatos dos pais e foi muito interessante notar
as impressões das crianças em relação à aspectos de sua própria identidade que ainda não tinham percebido, como: que não eram mais
bebês para utilizar chupetas, fraldas e mamadeiras, além da questão
de gênero e étnico-racial”.
Para potencializar a reflexão quanto a questão étnica-racial foi elaborada a atividade “Qual a cor da sua pele”, onde foram realizados
móbiles com a figura humana em tamanho real, a partir do próprio
esquema corporal dos alunos.

“Quando estávamos fazendo o móbile, perguntei a todos qual seria
a cor que escolheríamos para pintar a pele das figuras. Para a minha
surpresa, muitos mostraram um lápis de cor rosa. E então esse foi o
mote para refletir em roda de conversa quais são as nossas características reais. Pedi para que todos se observassem e me dissessem como
eram e qual a cor de seus amigos, e, a partir desse momento, o projeto tomou uma dimensão maravilhosa com discussões riquíssimas e
grandes aprendizados”, explica.

Enquanto isso, na chácara do Tio Ivan...
“Tia, você conhece a casa do tio Ivan e da tia Help? Lá a gente planta
mandioca, milho, cuida das galinhas, faz adubo, reciclagem, mas, só
uma coisa por vez”, conta entusiasmado o aluno Cauã de 7 anos.
A professora do primeiro ano, Emanuela Vieira Santana explica que o
casal Ivan e Socorro, mais conhecida como tia Help, são vizinhos da Escola e parceiros há quase um ano do Projeto Meio Ambiente, que promove saberes e vivências de sustentabilidade, por meio do cultivo da terra.
“Ter a chácara como um espaço educativo é extraordinário porque
ali as crianças podem ter experiências e aprendizados riquíssimos.
Durante as atividades os alunos são divididos em 5 equipes que se
revezam em funções como cultivo da horta, reutilização de alimentos
e reciclagem de óleo, além da prática de compostagem e cuidado das
galinhas e saguis”, diz.
Emanuela esclarece que o projeto dialoga com diversos eixos da proposta curricular da Rede Municipal Quadro de Saberes Necessários –
QSN e vem ampliando de maneira impactante a consciência ambiental, bem como aspectos sociais como integração, carinho, gentileza,
além de adquirirem uma nova consciência alimentar.
“O projeto é uma experiência nova e já repercutiu de uma forma tão positiva que já estamos pensando em novas possibilidades de ampliação.
A ansiedade que é comum para a idade deles deu lugar a compreensão de que na horta, como na vida, há tempo certo para tudo, tanto
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para plantar, colher quanto para cultivar a terra. Além disso, pudemos
trabalhar diversas linguagens como natureza e sociedade, matemática,
artes e língua portuguesa de maneira interdisciplinar”, ressaltou.

e acolhem com muito carinho os nossos projetos, participando ativamente quando podem, inclusive na horta, e isso é fantástico!”.

Gestão Humanizadora = Comunidade Presente

“O carinho com que nos relacionamos aqui é maravilhoso. E é com
muita humanidade que queremos receber as crianças e suas famílias
e qualquer pessoa que acesse a ‘nossa casa’ de forma igualitária, com
muito carinho e respeito”, ressalta emocionada.

Crianças felizes. Professores comprometidos. Uma escola com profissionais apaixonados pelo que fazem. Essas são algumas das impressões de
quem caminha pelos espaços da EPG Inêz Rizzato, liderada com muito
empenho há 12 anos pelo diretor João Augusto Pereira da Silva Gomes.
“Quando cheguei aqui me identifiquei muito com a região e com a
comunidade. O Jardim Aracília fica na divisa do município de Arujá,
um bairro pequeno onde todo mundo se conhece, se ajuda e que respeita e reconhece a função social da escola para o desenvolvimento
de seus filhos”, afirma.
João avalia que muitas mudanças positivas como reformas de ampliação,
bem como a expansão do bairro foram estímulos para que novos projetos fossem implantados na escola, o intuito? Aproximar a comunidade da
vida escolar dos alunos, e do acesso à cultura, ao esporte e a arte.
“No começo da minha gestão fazíamos muitas festas e eventos com intuito de incentivar a participação das famílias da escola, e esse movimento foi muito importante para demonstrar a importância que os projetos
que fazemos têm para o desenvolvimento das crianças. Pra você ver,
buscamos tanto uma relação de proximidade com os alunos que muitos
nem me chamam de diretor, só de João, e nem por isso perderam o respeito comigo. Todas são muito educados, tranquilos e amorosos”.
A professora Emanuela, há 10 anos na escola e 12 na Rede Municipal,
acredita que o que torna a EPG Inêz Rizzato especial é o comprometimento de todos os profissionais, associado à participação ativa da
comunidade nas ações pedagógicas da unidade.
“No meu ponto de vista, todos os professores estão muito conectados
uns com os outros e sempre colaborando em ideias e projetos. E a comunidade então? Sempre estão abertos a entender a nossa proposta

Já para a coordenadora pedagógica Helenice, a afetividade é um dos
valores que mais se destacam entre todos.

O diretor João completa dizendo que para gestar bem uma escola é
preciso além de conhecer os aspectos pedagógicos e administrativos,
estabelecer um vínculo de confiança com base na sinceridade.
“Para ser um bom diretor é preciso saber lidar com as pessoas de
maneira sincera, verdadeira, porque as crises ou dificuldades podem
ser superadas com tranquilidade. Aqui, todos os professores tem bastante liberdade em relação ao pedagógico, porque penso que o conhecimento pode ser construído de múltiplas maneiras. Costumo usar
uma metáfora simples para explicar: Imagine oconhecimento como
uma pilha enorme de cds que saem aqui do nosso planeta e cruzam
todo o sistema solar. Então oriento assim: observe seus alunos, converse, veja o que eles precisam, então pegue o cd mais próximo dessa
necessidade e vá em frente”.

Quem foi Inêz Rizzatto Rodrigues?
Inêz Rizzatto Rodrigues nasceu em Atibaia, mas veio ainda muito pequena para Guarulhos onde construiu a sua carreira como professora
e advogada do serviço público municipal.
Casada com o ex-prefeito Rafael Rodrigues Filho foi fundadora da
Associação Guarulhense de Amparo ao Menor – AGAM, além de ter
liderado inúmeras campanhas de cunho beneficente.
Mãe de três filhos, Inêz dedicou toda a sua vida a causa da infância e
contribuiu para a instalação definitiva da AGAM no município.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua Padre Marcos, nº 437, Cidade Aracília
Inauguração: 12/09/1994
Professores: 22
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 554
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II] e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]

Diretor: João Augusto Pereira da Silva Gomes
Vice-diretora: Vera Regina Guaranez
Coordenadora: Maria Helenice Corrêa Luz

Boletim nº 317 - 20 de outubro de 2015
Reprografia: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

278

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Ione Gonçalves
de Oliveira de Conti
Espaço educativo potencializa a
autonomia e o respeito à diversidade
Crianças espontâneas, alegres e afetivas. Desenhos livres espalhados pelas salas de aula e pátio. Rastros coloridos que contam as histórias dos pequenos e grandes habitantes da EPG Ione Gonçalves de Oliveira de Conti.
Por meio das ilustrações também é possível notar a intencionalidade
do espaço educativo que potencializa a experiência da autonomia e o
respeito à diversidade humana.
“Você está vendo como eles chegam felizes aqui, brincando, alegres”,

conta a vice-diretora Beatriz Moutinho De Miranda Lima, enquanto
acompanha a nossa equipe de reportagem em um tour pela unidade.
“A criança quer ser vista. Quer saber que o que ela faz é importante e
tem relevância dentro do contexto educativo, por isso, os professores
são incentivados a valorizar a produção das crianças, suas ilustrações
e seu entendimento sobre as temáticas pesquisadas”, destaca.
Entre as diversas árvores frutíferas da escola é possível avistar a comunidade do Residencial Marcos Freire. O entorno é agradável, repleto de famílias gentis e trabalhadoras, que refletem, de alguma maneira, a formação e identidade das crianças, jovens e adultos da EPG.
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Quem conta um conto aumenta um ponto
“Ei Tia, nós já estamos inscritos na nova experiência, a das histórias!”.
O entusiasmo da fala do pequeno aluno Carlos tem nome. Chama-se:
Contos Simultâneos.
O projeto realizado pela primeira vez na unidade integra a programação do Abril Literário que visa aproximar as crianças de obras literárias diversificadas, bem como incentivar o prazer pela leitura deleite.
“Decidimos em hora-atividade que cada professora escolheria um
livro, de acordo com o seu gosto, para que fosse feita uma sessão simultânea de contação de histórias. Elaboramos também um painel
ilustrativo com a capa do livro e uma lista para a inscrição prévia das
crianças. E é muito emocionante ver a alegria deles durante a escolha”, explica a Coordenadora Luana Vieira De Oliveira.
“Quando nasce um monstro”, de Nick Sharratt, “Contos Tradicionais
do Brasil” do escritor Luís da Câmara Cascudo, “O fio da meada”,
de Roseana Murray e “Uma Zebra fora do padrão”, da autora Paula
Browne são algumas das histórias escolhidas para o projeto.
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“Esse livro da zebra parece legal, pelo menos o que dá pra ver na
capa! Vou escolher esse!”, fala Tainá de 9 anos.
Já “Quando nasce um monstro” foi o preferido da colega de sua classe
Samira. “É que eu já conheço a história. A professora me contou uma
vez e eu adorei!”.

Você tem fome de quê?
“A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A
gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. A
gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida. A gente quer a vida como a vida quer”. – Titãs
O cozinheiro Daniel Cerpa de Brito é um daqueles profissionais que
acredita que educar crianças, jovens e adultos com qualidade é compartilhar conteúdos que sejam úteis e significativos no dia a dia.

“Sou formado em nutrição e enfermagem, dou aula de biologia em
uma escola estadual, mas a minha paixão é a cozinha”, conta o profissional que aprendeu o ofício com a mãe.
“Nasci em Santa Catarina e desde que me entendo por gente minha
mãe trabalha como cozinheira em buffets. E como era pequeno, muitas vezes a acompanhava durante o seu trabalho e fui aprendendo,
conhecimento que me ajudou muito profissionalmente quando cheguei aqui em São Paulo”.
Há 12 anos na Rede Municipal, Daniel conta que já observou práticas
educativas emocionantes que provocaram aprendizados importantes
entre os alunos, principalmente em relação à alfabetização.
“Eu sempre conversava com o professor Michel e ele me inspirou
muito pela sua criatividade. Muitas vezes, o via ensinando geografia
para as crianças através do reconhecimento do bairro, dava aula de
matemática e ciências na feira até que um dia ele pediu uma sugestão
de receita para ensinar para as crianças e eu sugeri um mousse de
maracujá. Foi incrível! Ele mostrou para as crianças como aconteciam
as reações químicas do leite condensado com o maracujá e pediu que
as crianças copiassem a receita. E você sabe, que até aqueles que tinham mais dificuldade se interessaram pela aula por conta do interesse na receita! Com certeza, uma ótima maneira de ensinar!”.

Juntos somos melhores
“Quando os adultos ensinam, nós nos tornamos cientistas; aprendemos a ciência de dominar o mundo. Quando são as crianças que ensinam, nós nos tornamos sábios: aprendemos a arte de viver”.
O pensamento do teólogo e educador Rubem Alves, contida em seu
livro “O amor que acende a lua”, reflete a potencialidade generosa das
crianças da EPG Ione.
A aprendizagem amorosa proporcionada pelo alegre Diego, diagnosticado com paralisia cerebral, às Agentes de Apoio à Inclusão Educacional é, sobremaneira, um desses exemplos.
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“No começo tivemos um pouco de medo, porque era a primeira vez que
atuávamos com crianças com deficiência, mas a experiência vem sendo
cada dia mais maravilhosa!”, destaca Denise Carvalho do Carmo.
Sua colega de trabalho, Aline Aparecida Vieira dos Santos, conta ainda que Diego é muito social e adora música.
“É adorável vê-lo cantando, ele é uma criança muito feliz, adora brincar e nós somos muito felizes por estar junto a ele!”.
A coordenadora pedagógica Luana esclarece que a escola é polo de
AEE - Atendimento Educacional Especializado e que cerca de 30 crianças vem participando ativamente de uma vivência escolar satisfatória.
“Durante os planejamentos e projetos educativos buscamos potencializar o que cada professor e aluno tem de melhor. Alunos com ou sem
deficiência possuem capacidades que podem e devem ser desenvolvidas, independente de qualquer perspectiva engessada, percebo que
incentivar a liberdade dos fazeres no dia a dia vem integrando mais
as equipes em favor dos alunos. E é isso que vem fazendo a diferença
entre os nossos alunos”.

Enquanto isso, no chão da escola...
De repente, entre as folhagens das árvores do imenso pátio da EPG
Ione Gonçalves, uma bela mariposa branca é revelada pelas lentes do
fotógrafo da equipe Maurício Burim.
Símbolo da sorte e prosperidade, o delicado inseto encantou a nossa
alma e olhos de alegria e esperança.
Reza a lenda, que se uma mariposa branca entrar em sua casa, sua
sorte pode mudar para melhor. Que assim seja!

Já adolescente e estudante do curso Normal, conheceu Reynaldo seu
amigo da escola com o qual se casou.
No começo da carreira Ione lecionou em Escola Rural e anos depois nas
escolas Capistrano de Abreu, Homero Rubens de Sá e Paulo Nogueira.
Por sua trajetória na educação recebeu diversas homenagens e títulos
de honra ao mérito. Foi ainda conselheira, orientadora dos professores primários e participou de diversas atividades beneficentes do Rotary Guarulhos. Faleceu em 17 de dezembro de 1993.

Ficha Técnica
Endereço: Estrada Do Sacramento, nº 751 - Cidade Tupinambá
Inauguração: 16/09/1996
Professores: 43
Funcionários administrativos: 2
Equipe de limpeza: 4
Cozinheiros: 6
Agente de portaria: 4
Alunos: 945
Atendimento: Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
Diretor: Jovelino Alberto De Freitas
Vice-diretora: Beatriz Moutinho de Miranda Lima
Coordenadores: Luana Vieira de Oliveira e Ricardo César

Boletim nº 345 - 3 de maio de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Quem foi Ione Gonçalves de Oliveira Conti?
Ione Gonçalves de Oliveira Conti nasceu em 21 de junho de 1924 em
Lençóis Paulista. Desde criança, sempre foi muito querida pelos amigos, parentes, era sociável, meiga e estudiosa.
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Izolina Alves David
Equipe unida é diferencial que garante o
sucesso dos projetos
“Vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que
dois, pra melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o pão,
recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois”.

peza não economizam esforços para que a escola reflita, tanto no aspecto físico quanto no pedagógico, a excelência das ações que fazem
a escola brilhar.

Apaixonados pelo que fazem

Os versos da bela canção O Sal da Terra, do cantor e compositor Beto
Guedes, confirmam a materialização de uma proposta de construção
coletiva do conhecimento, que na EPG Izolina Alves David tem feito
uma diferença bastante carinhosa e especial, quando o que está em
pauta é a aprendizagem dos alunos da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental.

Música no ambiente e crianças lendo gibis, confortavelmente acomodadas no arejado pátio da escola. Essa cena de puro deleite, na qual
os alunos do 1º ano da professora Dilma Leandro Marques protagonizavam o saudável hábito de leitura, enche de satisfação os mais inclinados e simpatizantes de uma proposta de trabalho para além do
circunscrito espaço da sala de aula.

Unidos e engajados com a educação pública de qualidade social, gestores, professores, cozinheiras, agentes de portaria e equipe de lim-

Apaixonada pelo que faz, é assim que a profª Dilma se define ao confessar sua completa predileção e prazer em alfabetizar. A docente
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conta com bastante animação que, muito antes de partir para um trabalho sistemático com a relação entre letra e fonema, promove rodas
de conversa, dramatizações, contação de histórias e audição de músicas com os alunos.
“Para ensinar as sílabas complexas, faço uma brincadeira assim: pego
dois alunos, um vai representar a letra A e o outro a letra B. B e A
estão ali juntos quando, de repente, chega o parente distante, o R,
que tenta a todo custo se colocar no meio de B e A, mas é rejeitado.
Depois de muita confusão e risada, R é finalmente aceito na família,
então formamos a sílaba BRA. Quando levamos isso para a lousa, eles
já sabem, já entenderam como funciona essa junção entre as letras”.
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Eu sou o que Como tem um fino alinhamento com o Mercadinho da
Izolina, um espaço que conta com embalagens de diversos produtos,
disponíveis para os alunos simularem uma descontraída ida às compras e, assim, aprender a lidar com números e questões de consumo
enquanto exercitam uma atividade cotidiana.
“Com Pacto, o uso do Mercadinho ficou ainda melhor”, explica a professora do 3º ano, Audrey Celeste dos Santos. A cursista do módulo
de Matemática do PNAIC [Pacto Nacional para a Alfabetização na
Idade Certa], explica como a formação tem propiciado um trabalho
mais lúdico com essa área do conhecimento, deixando professores e
alunos muito mais entusiasmados.

O sucesso dessa metodologia já foi percebido no desempenho dos
alunos, que por meio dessa proposta lúdica já desenvolveram atenção
e noções de algumas regras. A professora explica ainda que já venceu
todas as etapas do ciclo de alfabetização previstas para o 1º ano: “eles
estão lendo e eu estou muito feliz”, comemora a docente com um lindo sorriso estampado de satisfação.

“Nosso foco com o mercadinho é estabelecer um paralelo entre o real,
o mundo lúdico e a matemática, buscando uma relação com essa disciplina que vai além da lousa”.

A gente aprende até quando vai ao mercado

O resultado da “ida ao mercado” ainda estava em cima da mesa dos alunos, já que a tarefa agora, ao retornar para a sala de aula, é de sistematização e relatório de todo o valor consumido. Os alunos Murilo e Vinicius
conseguiram adquirir vários itens e ainda voltaram com troco para a
sala: “eu comprei suco, refrigerante, Nescau, batatinha e panetone, não
comprei mais porque o dinheiro acabou”, contou Murilo satisfeito.

A incidência de crianças com problemas de obesidade, diabetes, pressão
alta e colesterol chamou a atenção de professores, gestores e cozinheiros.
Preocupados com esse diagnóstico, a equipe optou por desenvolver
o projeto Eu sou o que Como, iniciativa que faz parte do Programa
Saúde na Escola e contou com a parceria da Unidade Básica de Saúde
do Jardim Tranquilidade para medição do peso, pressão e orientações
quanto à elaboração de cardápio saudável, pleno de verduras, legumes e alfaces, importantes para o crescimento das crianças.
“Para mapear as preferências alimentares dos alunos e suas famílias,
pedimos aos pais e responsáveis que respondessem a um questionário, e esses dados são utilizados na elaboração das nossas ações,
como por exemplo, o projeto de construção da horta da escola”, conta
a coordenadora pedagógica Carla Alves Cândido.

Audrey também esclarece que, no mercadinho,eles usam uma espécie de “dinheiro de mentirinha”, problematizando desde o preço das
mercadorias, os valores nutritivos dos alimentos, à vida do profissional que trabalha no caixa.

A lista de compras dos alunos Felipe e Clelson continha alguns pedidos específicos: achocolatado, suco, leite, sabão em pó e refrigerante.
“Mas a gente só conseguiu comprar o refrigerante e o suco porque o
dinheiro não deu, a gente só tinha dez reais”, conta Clelson.

A água é a mãe de todas as coisas
A equipe da EPG Izolina Alves David também está envolvida com o
Programa Reágua, uma parceria com o Serviço Autônomo de Água
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e Esgoto [SAAE] que tem como um de seus objetivos a melhoraria do
consumo de água nas escolas, por meio de ações bastante pontuais,
como a troca de torneiras e biqueiras das mangueiras. “O resultado
aqui na escola foi incrível; nossa conta de água baixou e passamos de
um consumo por alunos de 28 litros por dia para 11 litros”, esclarece
Carla satisfeita.
Numa proposta completamente investigativa, os alunos saíram pela
escola para identificar outros pontos onde podem encontrar água na
escola, além da cozinha e dos banheiros.
Em sala de aula, professores e alunos realizaram leituras do hidrômetro
e interpretação dos campos da conta de água. “Foi curioso porque descobrimos que a conta de água mostra o nome da pessoa que faz a medição
dos metros cúbicos, você sabia disso?”, questionou Carla, curiosa.
A coordenadora também explica que o Programa forneceu curso de
formação de 100 horas para os professores, que atuam como multiplicadores dessa proposta na escola. A formação disponibilizou aos
professores materiais pedagógicos com metodologias e atividades
práticas para um trabalho efetivo em sala de aula.
Outra proposta que caiu no gosto de professores e alunos com inúmeras atividades interessantes é o Projeto Escola de Arteiros, iniciativa
que procura contemplar a Arte em suas múltiplas linguagens, passando pela música e pelas Artes Plásticas e Visuais.
Com os alunos do 4º ano, a professora Rosangela Matroni conta que
fez um trabalho de Arte Rupestre “Fiz uma proposta para eles: vamos
deixar de lado as tintas industrializadas e confeccionar nós mesmos as
tintas? A partir daí, utilizamos diversos tipos de materiais, como pó de
café, terra, urucum, açafrão. Usamos também cola e então eles criaram
algumas imagens, desenhos espontâneos e fizemos uma exposição”.
Formada em Artes e Psicologia, a docente fala também da importância
desse Projeto para o desenvolvimento das crianças: “elas são criativas e
muito visuais, então temos que usar a maior parte desse conhecimento,
dessa inclinação artística para o desenvolvimento da escrita”.

Valorizando a nossa cultura
A sergipana de Aracaju, Carmem Angélica Fontes, está em São Paulo
há sete anos e há dois na EPG Izolina Alves David. Ela conta encantada
sobre o modo como o Projeto Girando pelo Brasil envolveu professores
e alunos nesse universo de descobertas sobre a cultura do outro. “Articulamos diversos aspectos regionais com as experiências de convívio
dos alunos; eles próprios vêm de famílias nordestinas e é de extrema
importância que eles se respeitem e saibam lidar com as diferenças”.
Pela variedade linguística característica do seu estado de nascimento,
a forma como Carmem fala provocou estranhamento nas pessoas em
São Paulo: “há um choque no modo como as pessoas falam, então
isso foi um gancho muito rico para esse trabalho em sala de aula com
as crianças. Hoje, percebo que elas aceitam melhor as diferenças de
regionalidade e os aspectos culturais do outro”.
Um demonstrativo de todo esse trabalho tem espaço privilegiado no
Informativo Acontece no Izolina. Publicado anualmente, o Informativo
sistematiza a culminância dos projetos e atividades da escola ao longo
do ano letivo para mostrar um breve recorte das conquistas da equipe.
A coordenadora Carla esclarece que professores e alunos são os responsáveis pela seleção do material que vai compor a terceira edição da
publicação, que deve ficar pronta até o final do mês de novembro.
Carla explica também que, o material selecionado para o Informativo
possibilita que as famílias tenham uma ideia de todo a riqueza do
trabalho desenvolvido durante o ano: “nosso objetivo é dar visibilidade ao fazer pedagógico, a todas as conquistas dessa equipe maravilhosa”, comemora Carla, com um sorriso no rosto. A coordenadora
esclarece ainda que todas as famílias receberão o Informativo.

Um e um é sempre mais que dois
Em matéria de trabalho em equipe, professores e gestores da EPG Izolina dão um ótimo exemplo. Para a coordenadora Carla, a Hora-atividade
coletiva possibilita o diálogo e a elaboração de atividades em conjunto.
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Foi nesses encontros que surgiu a ideia de elaborar um Stop Motion
abordando a temática da água, proposta que foi batizada carinhosamente como De gotinha em gotinha, e elaborada pelas turmas das
professoras Marta Regina Balthazar, Elaine Bovo Tavares e Carolina
Nage para apresentar no evento da Mostra da Educação Municipal.
Com o Estágio II, Carolina está ensaiando a música Água do Meu
Filtro, do grupo Palavra Cantada. A animação conta também com a
confecção dos personagens da história com massinhas pelos alunos
do 4º ano da professora Marta. Os alunos da professora Elaine são os
responsáveis pelos desenhos que vão compor essa animação.
A diretora Lúcia Helena Palazzin Machado destaca o engajamento da
equipe em realizar um trabalho com perfeição: “o sucesso de todo o
nosso trabalho depende da vontade que a nossa equipe tem de realizar os projetos. Para isso, eles contam com respaldo e suporte da gestão, além de instrumentos e materiais pedagógicos que dão suporte à
prática em sala de aula”.
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Hannah Arendt já preconizava no começo do século passado que “A
educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele”. Nesse contexto de
ensinar e aprender, em que a dedicação e o amor dão o tom de todo
o trabalho realizado na EPG Izolina Alves David, o pensamento da
grande educadora alemã se alinha ao trabalho de excelência dessa
equipe brilhante.

Quem foi Izolina Alves David?
Nascida em Taquaritinga [SP] em 2 de fevereiro de 1911, Izolina Alves
David era filha de italianos e passou a maior parte da sua vida em Guarulhos. De origem humilde, conseguiu dar sustento aos seus filhos Natália, Wilson e Edson, com muito trabalho e dedicação.

Era na casa desses doentes que Izolina trabalhava, cuidando da higiene, lavando roupas e ajudando a diminuir o sofrimento daquelas
famílias. Por conta desse carinho e atenção com os doentes de hanseníase, Izolina era muito querida por toda a comunidade.
Seu falecimento aos 79 anos, em 16 de abril de 1990, causou muita
comoção em todos aqueles que Izolina cativou com seu amor e garra.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Diva, 245 – Jardim Eusonia
Inauguração: 12/11/1996
Professores: 19
Funcionários administrativos: 1
Equipe de limpeza: 3
Cozinheiros: 3
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 382
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II] e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretor: Lúcia Helena Palazzin Machado
Vice-diretora: Rosely Lopes Collares Trevisan
Coordenador: Carla Alves Cândido

Boletim nº 264 - 14 de outubro de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim

Na década de 1950, Izolina e sua família moravam no bairro Jardim Tranquilidade, região que abrigava doentes de hanseníase, que buscavam tratamento no hospital Padre Bento e fixavam residência nas proximidades.
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Jean Piaget
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Projeto tem foco na inclusão e na cidadania

Fazer o bem, não importa a quem

Práticas comuns do dia a dia, como ajudar um idoso a atravessar a
rua, fazer o descarte do lixo corretamente e respeitar as pessoas e sua
diversidade, mostram a importância da formação para a cidadania.

Este ano, o delicado olhar dos educadores da EPG Jean Piaget se volta
principalmente para a diversidade e a inclusão, considerando a rica
convivência entre todos os alunos.

Essas ações no contexto escolar contribuem para que os alunos desenvolvam a habilidade de reflexão e o senso crítico diante dos seus
direitos e deveres como pequenos cidadãos.

A escola possui uma sala de Educação Especial, com crianças que
têm as mais variadas deficiências, e que são atendidas por pessoal
especialmente treinado para dar suporte ao trabalho da professora
em sala de aula.

Diante do desafio de garantir meios para a construção de uma cidade
mais justa e mais fraterna, a EPG Jean Piaget vem promovendo ações
que ampliam a visão de mundo dos alunos do Ensino Fundamental,
em relação ao exercício da plena cidadania.

A Agente de Apoio à Inclusão, Monica Simone Teodoro, confessa sua
gratidão pelo trabalho realizado com as crianças com deficiência:
“tenho aprendido muito sobre a empatia e o respeito, sobre o olhar

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

humano para a pessoa com deficiência, ajudar é sempre gratificante,
acaba com o preconceito e mostra aos demais, tanto professores como
alunos, que essas crianças têm limitações e que precisam de um atendimento cuidadoso”.

Por um mundo melhor, começando pelo nosso
bairro

A pluralidade que nos habita
A escola é também polo do Atendimento Educacional Especializado e
atende os alunos da EPG Lino Ferreira de Oliveira, localizada no Jardim Acácio. “Eu quero primeiro é conhecer a criança”. A professora
do AEE, Maria de Fátima Pereira Silva, disserta com muita dedicação
sobre cada um dos alunos atendidos pelo Programa, suas deficiências
e limitações; o avanço e a alegria de quem consegue executar uma
atividade, depois de muito tempo dedicado.
Luara é uma das crianças atendidas pelo AEE. Ela tem 13 anos e sofre de uma deficiência rara, chamada de Síndrome de Dandy Walker,
mal formação congênita que afeta o cerebelo: “cada avanço é uma
conquista. A Luara gosta muito dos sons que são reproduzidos por
alguns instrumentos, e com isso ela está aprendendo a se comunicar,
a mostrar o que quer e o que não quer”.
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os professores que têm alunos atendidos pelo AEE com dicas de como
construir materiais simples, para que toda a turma possa participar
das atividades e ajudar os colegas deficientes”.

Maria de Fátima exibe um vasto acervo de materiais pedagógicos,
cuidadosamente confeccionados por ela para que as crianças atendidas possam ter acesso à leitura, escrita, jogos, brincadeiras e atividades que oportunizam a inclusão dos alunos no universo escolar.
Com a cabeça fervilhando de novas ideias, Maria de Fátima explica
que os materiais estão disponíveis para que os professores da sala regular realizem as atividades também no espaço da sala de aula, com
a participação dos demais alunos.
A coordenadora pedagógica da escola, Kilza Noriko Higa, conta que,
periodicamente, os professores se reúnem na sala do AEE, onde recebem orientações de uso dos materiais e aprendem a confeccioná-los.

Início do ano. Muita chuva. Expectativa de que os níveis de água das
represas se normalizem. Enquanto a ameaça da falta d´água assusta
as pessoas em todo o estado de São Paulo, as famílias vêm se organizando de outras formas, reduzindo o consumo e coletando água da
chuva, usando-a para lavar roupas, calçadas e aguar os jardins.
Se por um lado a alternativa se mostrou de grande eficiência, por outro, agravou o risco da proliferação do mosquito da dengue, que encontra na água limpa e parada o local ideal para colocar seus ovinhos.
Atentos ao aumento de casos de dengue veiculados nos noticiários,
os alunos do 5º ano da professora Maria de Lourdes Bornato, a Malú,
trouxeram para a sala de aula sua inquietação: “eles ficaram realmente preocupados, estamos guardando água, mas não sabemos como
armazená-la corretamente”.
Após essa constatação, começaram a observar no bairro e em suas
próprias casas alguns indícios do problema:
- “O que vocês encontraram?”
- “Depois da chuva, achamos tampas e garrafa de plástico, latinhas,
pneus velhos, pratinhos de plantas cheios de água”.
- “E o que vocês vão fazer?”
- “Vamos fazer cartazes para conscientizar as pessoas, sair e conversar com elas para que tenham cuidado com o mosquito da dengue”.

“Além do acompanhamento em sala de aula, Maria de Fátima ajuda
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Aprendendo a pensar fora da caixinha
E se você fosse um passarinho, o que você gostaria de fazer? Malú explica que o desenvolvimento de um pensamento que mobilize outros
elementos além do raciocínio lógico é o foco do trabalho realizado na
EPG Jean Piaget.
“Por isso, estamos em busca de respostas para além das óbvias, que
sejam criativas e com potencial de transformar e melhorar o mundo
em que vivemos”, conta a professora.
Além de cuidar da escola e da comunidade na qual estão inseridos,
os alunos são constantemente incentivados a se socializarem com os
colegas com deficiência e a ajudá-los nas atividades.
Para a professora Glauce Ribeiro dos Santos, os alunos são extremamente proativos e precisam de espaços apropriados para que eles
possam se posicionar: “nosso maior desafio é descobrir os talentos
e potencializar suas habilidade, aquilo que cada um faz de melhor”.
Glauce conta que a turma tem opinião formada: “eles são bastante críticos, curiosos e tudo isso enriquece ainda mais o trabalho realizado
em sala de aula”.
Professores bem preparados para instigar a curiosidade dos alunos.
Glauce explica que além de trocarem práticas e experiências com os
demais colegas educadores da escola nas horas-atividades, professores e alunos encontram no saudável hábito de pesquisa muitas das
respostas para temas atuais.
“Muitas vezes, as dúvidas extrapolam o que foi planejado para a aula, e
nesses momentos, vamos juntos buscar na internet. Isso mostra aos alunos que a tecnologia está muito além do uso das redes sociais e que é valiosa fonte de pesquisa para que eles possam encontrar o que procuram“.
O fato das crianças se mobilizarem para sair pela comunidade conscientizando e orientando a população quanto ao correto armazenamento da água e sobre os riscos de proliferação da dengue já demonstra que a unidade escolar promove o exercício de um pensamento que
vai além dos muros da escola.

Escapar do pensamento convencional e romper paradigmas. Na EPG
Jean Piaget o pensar “fora da caixinha” leva as crianças para a realização
de novas discussões e a conhecer outros lugares onde tudo aquilo que é
discutido em sala de aula tem uma relação simultânea com a realidade.

Quem foi Jean Piaget?
O suíço Jean Piaget (1896-1980) foi o nome mais influente no campo
da educação durante a segunda metade do século 20. Contudo, nunca
atuou como pedagogo. Piaget era biólogo e se dedicou à rigorosa observação do processo de aquisição do conhecimento, particularmente
da criança.
Filho de Arthur Piaget, professor de língua e literatura medievais, e
de Rebecca Suzane, uma das primeiras socialistas suíças, Piaget viveu sua infância e adolescência em Neuchâtel onde, aos onze anos de
idade (1907), publica o primeiro relato sobre um pardal albino.
Piaget criou um campo de investigação que denominou epistemologia genética, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança.
Estudou as concepções infantis de tempo, espaço, causalidade física,
movimento e velocidade, e concluiu que o pensamento infantil passa
por quatro estágios, desde o nascimento até o início da adolescência,
quando a capacidade plena de raciocínio é atingida.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Geraldo Jose de Moura 37 – Jardim Acácio
Inauguração: 15/03/2002
Professores: 30
Agente de Apoio à Inclusão: 4
Estagiários de Educação Inclusiva: 1
Instrutor de Informática: 1
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Funcionários Administrativos: 2
Agente Escolar: 2
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 6
Auxiliar Operacional: 1
Agente de Portaria: 2
Alunos: 722
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]

Diretora: Ana Rita Castanheira de Oliveira
Vice-diretora: Patrícia Cristiane da Silva Tavares
Coordenadora: Kilza Noriko Higa
Boletim nº 286 - 18 de março de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Jeanete Beauchamp
Práticas culturais valorizam histórias
e saberes dos alunos
Diversidade étnico-cultural. Um caldeirão de manifestações religiosas, artísticas e populares que enriquecem o trabalho e alimentam as
ideias daqueles que acreditam que é na diferença que se encontra o
tempero exato para o sabor daquilo que de mais prazeroso fazemos
na vida.   
É em meio a esse universo de efervescência que a EPG Jeanete Beauchamp desenvolve o Projeto Brasil Cultural como forma de enriquecer os saberes da Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários,
mostrando a relevância das histórias de vida dos alunos na construção de seus próprios saberes.

A escola atende crianças do Ensino Fundamental [1º ao 5º ano],
além de jovens e adultos da EJA, que cursam a 2ª etapa do Ensino Fundamental. Em sua maioria, as atividades do projeto promovem e estimulam a imersão dos alunos em atividades de
leitura, escrita, dança e canto, objetivando manter as tradições populares que foram transmitidas no passado por meio da oralidade.

Da oralidade para as páginas do caderno
As coordenadoras pedagógicas Anna Carolina Solano Gomes e Eliane Soares da Silva esclarecem que o Projeto Brasil Cultural está voltado, entre outros aspectos, para a valorização das manifestações culturais dos alunos da escola.
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Anna e Eliane explicam ainda que, quando surgiu a ideia, em 2011, o
projeto focalizava apenas a música popular brasileira. “A ampliação
da proposta foi fundamental para que pudéssemos trazer para nossa
prática as características das regiões de onde nossos alunos e seus
pais nasceram”, comenta Eliane.

sobre suas histórias de vida e que fotos e desenhos são essenciais para
mostrar e evidenciar aspectos dessa etapa da vida escolar: “diferentes
leituras, emoções, fantasias e imaginação também contribuem para
que as crianças protagonizem e organizem suas experiências enquanto alunos”.

Anna complementa, chamando a atenção para o aspecto vital da fala:
“além de valorizar as diferenças regionais dos alunos, as atividades
do projeto incentivam o exercício da oralidade”.

Os alunos da EJA e suas histórias de vida

Com os alunos do Ensino Fundamental, o Projeto Brasil Cultural contempla diferentes objetivos e etapas distintas para cada ano. Com as
turmas do 1º ano, por exemplo, os professores estimulam a continuidade das tradições populares por meio de cantigas de rodas populares.
A cultura culinária e brincadeiras populares também são aspectos
que denotam hábitos e modo de vida próprios de cada uma das regiões do país. Dentre as atividades desenvolvidas com os alunos do 2º
ano, centradas na alfabetização lúdica e na vivência das brincadeiras
de outrora, a professora Kety de Campos José da Silva destaca a Mala
Viajante de Brincar, que vai de casa em casa com os alunos, promovendo a interação das crianças e seus pais com o brincar.
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A diversidade da fauna brasileira também é parte da herança cultural brasileira, verdadeiro patrimônio que precisa ser, em caráter de
urgência, preservado. Foi pensando nisso que os professores destacaram a realização de estudos sobre animais em extinção como objetivo
do projeto com os alunos do 3º ano.
Com os alunos do 4º ano, a professora Meire Fátima Savian esclarece
que o trabalho está centrado no estudo sobre as paisagens do litoral
brasileiro. “Muitos não conhecem a praia e essas rodas de conversa
são riquíssimas para despertar o interesse e curiosidade sobre as diferentes paisagens do Brasil”, conta a docente.
Fotos, desenhos e histórias compõem o acervo de materiais produzidos pelos alunos do 5º ano. A coordenadora Eliane explica que o grupo de professores pediu às crianças a produção de gêneros narrativos

Além de angariar elementos para enriquecer o Projeto Brasil Cultural,
contar as histórias de vida dos alunos da EJA da EPG Jeanete Beauchamp permite resgatar acontecimentos a partir de seus relatos orais,
histórias que se confundem com o processo de desenvolvimento do
próprio Bairro dos Pimentas. “Vim para Guarulhos em 1987, comecei
a trabalhar e logo comprei um terreno. Em 1990, construí uma casa
e me casei com a namorada que tinha deixado lá na Bahia”, conta o
aluno Ivo de Jesus Lopes [51], morador do bairro há 42 anos.
Há duas versões para a origem do nome do Bairro dos Pimentas. Muitos acreditam que o nome pelo qual o bairro é hoje conhecido se deve
ao cultivo de pimenta pelos índios do bairro dos Pintos, que atualmente corresponde ao Jardim Guilhermina. Contudo, a hipótese mais aceita pelos historiadores é que a origem do nome venha do sobrenome
do proprietário da antiga fazenda da Pimenta, conhecido como Nhô
Pimenta, de onde se originou os loteamentos do bairro Pimentas.
José Joaquim de Santana [65] também investiu na compra de um terreno na região: “logo que vim para São Paulo, eu morava na Vila Maria, juntei dinheiro para viajar, mas decidi comprar um terreno aqui
em Guarulhos. Naquela época, em 1978, só a Juscelino era asfaltada”.
O bairro promove uma ligação entre as rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra, e teve sua expansão entre as décadas de 1970 e 1980. A
partir daí surge a necessidade de implantação de serviços públicos,
como educação, saúde, saneamento básico, asfalto, etc.
Com medo da violência que assombrava a capital paulistana, a aluna
Petrucia Ribeiro da Silva [60] conta que conheceu a cidade de Guaru-
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lhos por meio de um panfleto: “morávamos de aluguel no Ipiranga e
eu morria de medo de uma avenida, por causa das crianças. Um dia,
passou um carro de som anunciando a venda de loteamentos e eu
peguei um cartaz. Era só mato e a promessa de uma vida tranquila”.
O crescimento populacional ainda hoje atrai investimentos na área da
habitação, saúde e educação, como a fundação do campus de humanidades da Universidade Federal de São Paulo e o hospital Municipal
dos Pimentas.
A memória dos alunos jovens e adultos é instrumento valioso, rico em
detalhes para a reconstituição de seu passado e leitura crítica do presente. Pensando no aspecto de sua identidade e pluralidade cultural, a
professora de Ciências Márcia Mendes Pereira elaborou um trabalho
com os alunos que os colocou como co-criadores de suas histórias.
“Existe um conceito de que o Meio Ambiente é só a floresta, e por isso
é importante conscientizá-los também para a preservação e conservação do ambiente que eles habitam”, explica a jovem professora.

Numa proposta pautada na oralidade, as professoras dos ciclos I e II
da EJA, Edna Maria Batista e Maria dos Santos Souza Silva, contam
que o trabalho com os alunos também priorizou a identidade e as
histórias de vida dos alunos. Elas pediram que eles trouxessem fotos
de suas cidades de origem e a partir daí estabeleceram relações e comparações entre o passado e a época atual.
“Quando o assunto é passado, alguns alunos se mostram bastante reservados; outros, porém, são bastante confiantes e desejam falar sobre o lugar de onde vieram”, comentam as docentes.

Que se faça a luz!
Quando chegou à EPG Jeanete Beauchamp, em julho deste ano, o professor especialista de Artes, Wellington Moriconi, já trazia em sua
bagagem a proposta que foi incorporada ao Projeto Brasil Cultural.

Márcia esclareceu também que foi por meio do relato de suas próprias vivências que os alunos puderam compreender conceitos como
Meio Ambiente e espaço físico, social e biológico.

Com o objetivo de permitir aos alunos uma formação social, política, profissional e cultural para que possam atuar de forma crítica na
sociedade, o Projeto Luz, mais Luz reúne os eixos e elementos que
fazem a diferença da Educação de Jovens e Adultos no município.

Foi seguindo essa mesma proposta de valorização da identidade cultural dos alunos e releitura dos espaços físicos que a professora de
Língua Portuguesa, Danielle Teixeira Bertolli, trouxe para os alunos
debates acerca dos poemas A Casa, de Vinícius de Moraes, e Cidadezinha Qualquer, de Carlos Drummond de Andrade. “O trabalho com
a identidade cultural dos alunos permite que eles possam trazer elementos de sua terra natal, associando-as à vivência em Guarulhos”.

O Projeto que culminará com uma apresentação dos alunos na 4ª Mostra da Educação Municipal, evento anual realizado pela Secretaria de
Educação. Nesta performance, que conta com figuras de tangran em
3D fluorescentes, construídas pelos próprios alunos, será demonstrada a magia que luz e forma adquirem. “O Tangran é um jogo criado
na China e é importante que os alunos conheçam outras culturas que
estão associadas à sua”.

Analisar a herança cultural que a Civilização Clássica deixou para as
sociedades ocidentais também promove a observação sobre o modo
como as cidades se transformaram ao longo dos tempos. O professor
de História, Washington Ribeiro de Macedo, esclarece que “as relações entre o presente e o passado são bastante significativas para que
os alunos possam compreender sua história local”.

Wellington e os alunos da EJA têm construído sistematicamente
formas de tangran para dar cor e identidade cultural à EPG Jeanete
Beauchamp. Os alunos e os professores receberam bem a proposta;
trabalhos dos demais períodos também foram expostos e isso motivou o grupo nessa busca das características e particularidades da
escola.
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A gestora da unidade escolar, Andreia Paixão, entende a arte como
uma das dimensões que potencializam o desenvolvimento sócio-histórico-cultural dos alunos: “as manifestações artísticas têm um significado bastante completo no desenvolvimento da pessoa jovem e
adulta, e principalmente da criança. Nesse sentido, a proposta do professor Wellington veio ao encontro das propostas que o grupo idealizou no projeto Brasil cultural.

Eu, bisneto de lobisomem?
Narrada pelo professor de Artes Edmilson Ávila, a história que você
vai ler a seguir vai mexer com seu imaginário. Melhor: ela vai te levar
para um mundo surreal de fantasia, em que a realidade se mistura
à ficção. Morador do Bairro dos Pimentas, o jovem professor Edmilson Ávila é especialista em despertar a curiosidade daqueles que o
escutam, e não é para menos... a história que se segue chega a ser
horripilante...

Quem foi a professora Jeanete Beauchamp?
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Ficha Técnica
Endereço: Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas
Criação: 27 de agosto de 2010 // Funcionamento: fevereiro de 2011
Professores: 29
Funcionários Administrativos: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 4
Agente de Portaria: 2
Alunos: 768
Atendimento: Ensino Fundamental I [1º ao 5º ano] e Educação de
Jovens e Adultos [ciclos I, II, III e IV]
Diretora: Andreia Paixão
Vice-diretora: Katia Aragão Garcia Pontes
Coordenadoras: Anna Carolina Solano Gomes e Eliane Soares da Silva

Boletim nº 212 - 16 de outubro de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim

Jeanete Beauchamp foi professora de Português da rede estadual de
ensino de São Paulo, diretora de Assuntos Educacionais (1987-1989) e
Secretária Geral (1989-1996) da APEOESP (Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), Secretária de Educação
dos municípios de Mauá (1997-2000) e Embu (2001-2003), Diretora do
Brasil Alfabetizado (2003-2004) e Diretora de Políticas de Educação
Infantil e Ensino Fundamental (2004-2008), da Secretaria de Educação
Básica/Ministério da Educação.
Com o olhar voltado para a educação humanitária, Jeanete reorganizou a rede educacional das cidades onde atuou.
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João Álvares
EPG Padre João Álvares conta e costura
histórias
Contar histórias é uma arte milenar e desde sempre se constitui como
uma forma de transmitir crenças, saberes e culturas através das gerações. Muito além do prazer de encantar e enredar acontecimentos de
modo fantástico e criativo, essa arte é uma estratégia bastante eficaz
para a formação de leitores e futuros contadores.
A contação de histórias na EPG Padre João Álvares é um espaço que
convida as pessoas para participarem de um movimento gostoso de
acolhimento, no qual não falta, inclusive, bolinho de chuva feito pela
diretora da escola, dona Carmita.
Lugar em que todos que ali passam compartilham fábulas, contos e

memórias, alguns contam histórias de vida; outros, narrativas que
conheceram ainda na infância, e, que marcaram sobremaneira, a forma como encaram o mundo. Em meio a esses inúmeros fatos, há avós,
avôs, mães e pais que não tiveram oportunidade de estudar, falando
às crianças sobre suas trajetórias, de uma vida muito dura no sertão.
Fundada em 1958, a EPG Padre João Álvares foi a primeira escola
construída pela Prefeitura de Guarulhos pelo então prefeito Fioravante Iervolino, marcando o início de um projeto educacional que
vem se fortalecendo ano após ano e que visa garantir uma escola com
qualidade social verdadeiramente para todos.
É nesse universo de biografias e narrações que se costuram e se completam que a EPG Padre João Álvares se consolida e se mistura como
parte da própria história da cidade de Guarulhos.
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Meu filho, meu mundo
Contar a história do filho Lucas [5] foi decisivo para que sua mãe,
Deise de Andrade Santos, conseguisse transmitir aos professores,
gestores e demais profissionais da escola aquilo que eles certamente
demorariam algum tempo para descobrir.
Lucas é autista e há cerca de dois anos, quando Deise o matriculou
na EPG Padre João Álvares, ela trouxe consigo uma agenda, na qual
narrava aos professores quem era o Lucas: o que ele gostava de comer
e fazer e como ele se expressava quando tinha sede ou queria algum
brinquedo. A opção em escrever em primeira pessoa como se fosse
o próprio Lucas fez com que todos se afeiçoassem de modo bastante
especial por mãe e filho.
A coordenadora pedagógica Sonia Regina Valentim conta que Deise
é uma grande parceira da escola e que sempre compartilha saberes e
bibliografias especializadas sobre o autismo e outras deficiências com
os professores e gestores.
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A EPG Padre João Álvares é polo do AEE [Atendimento Educacional
Especializado], responsável pelo atendimento no período do contraturno dos alunos de 10 escolas da Rede Municipal da região. O AEE,
atendimento especializado em salas multifuncionais, implantado em
escolas regulares, é uma modalidade de ensino transversal a todos os
níveis, etapas e modalidades de forma complementar ou suplementar
à formação dos alunos da educação especial.
A professora de Educação Especial do AEE Valéria Catandi Lermi de
Freitas conta que Lucas avançou bastante desde que chegou à escola
em 2011: “antes, ele rasgava tudo e adorava picar papel; hoje, Lucas
gosta muito de brincar e interagir com os professores, colegas e com
o parque”, conta Valéria.
O desafio da professora Márcia Arjona, do estágio II, turma da qual
Lucas faz parte, é registrar por meio de fotos todas as atividades da
qual ele participa: “o hábito de picar papel foi deixado de lado e ele
mostra grande habilidade com o manuseio da massinha; hoje, Lucas
está muito mais carinhoso”.

Para a estagiária Luciane de Oliveira Garcia, que atua na sala de aula
de Lucas e graduanda do curso de Pedagogia da Anhanguera Educacional, a oportunidade de se inserir no dia a dia da escola é fundamental para sua formação: “não tem outra maneira de aprender senão
no estágio”.

Contar, recontar e costurar histórias
O Projeto Colcha de Retalhos é um dentre os vários projetos desenvolvidos pela escola para potencializar a participação da comunidade
e agregar mais fatos e histórias à rotina de contação. Com foco na valorização da oralidade, na identificação e manifestação de sentimentos e opiniões, o projeto conta com a parceria de pais, responsáveis e
educadores, entre outros, que colaboram na contação de histórias aos
alunos no Centro de Incentivo à Leitura da escola.
“Os pais são constantemente convidados a participarem do projeto”,
conta a coordenadora Sônia. Geisa Barros Batista, mãe do aluno Luiz
Fernando, do 1º ano, é uma dentre os vários parceiros nesse projeto
de contação.
Na continuidade do projeto em 2013, Geisa escolheu contar para as
crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental a história de
dois ícones da cultura brasileira: Cascatinha e Inhana, famosa dupla
sertaneja, autores de sucessos como Índia e Meu primeiro amor. Além
de verídica, a história da dupla tem um enredo agradável, pois ao
contrário de muitos contos e fábulas, eles se casaram e viveram muito
felizes. “Contar histórias foi o jeito que encontrei para perder a timidez e participar da vida da escola”, conta Geisa bastante animada.
Na confecção da Colcha de Retalhos, cada pedaço representa a participação daqueles que vieram contar uma história. “Pegamos pedacinhos de retalhos com a data e o nome de quem veio contar a história,
e vamos costurando um retalho no outro. Ao final do ano, esses retalhos se transformam numa colcha que é sorteada entre aqueles que
participaram da contação”, conta a coordenadora Sonia.
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Histórias que avivam a memória

Querida e especial

Fabíola Moreira da Costa, Coordenadora de Programas Educacionais
do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas da Secretaria de Educação foi aluna da ‘escolinha da prefeitura’, em 1969.
Conhecida como “escola dos bombeiros”, uma referência à localização vizinha à Brigada de Incêndio da Avenida Monteiro Lobato, Fabíola conta que a EPG Padre João Álvares sempre foi pequena e que
tinha um rio que passava próximo.

Quando questionada sobre o que faz da EPG Padre João Álvares uma
escola querida e especial, a diretora Dona Carmita ressalta que foi
agraciada com uma equipe de pessoas honestas, corretas e empenhadas em fazer o melhor.

A professora do parquinho, como a creche era conhecida naquela
época, alertava os alunos sobre o perigo de brincar prto do rio, dizendo que ali havia uma bruxa. É interessante observar que as designações ‘parquinho’ e ‘escolinha da prefeitura’ remetem a um período
em que as escolas para crianças tinham um caráter associado ao cuidado, longe da proposta apresentada pela Lei de Diretrizes e Básicas
da Educação Nacional nº 9394, em 1996.

Para atender a comunidade e prestar-lhes todo o auxílio necessário,
Dona Carmita conta com a Apoio Administrativo Celene de Freitas
Petrangelo e aprofessora reabilitada Margaret Silveira Zanin. O trabalho integrado e eficiente dessas duas profissionais torna mais fácil
a rotina administrativa: “tratamos as pessoas com amor e elas voltam
pelo carinho, pelo respeito e pelo diálogo que estabelecem conosco”,
conta a diretora.

Quem foi o padre João Álvares?

Entre as memórias de Fabíola, as olfativas são as mais marcantes: ela
se lembra do aroma da comida que era servida na escola e do lanche
que sua mãe preparava carinhosamente para ela todas as manhãs e
que deixava um cheiro inesquecível em sua lancheira.

A EPG Padre João Álvares foi a primeira escola construída pela Prefeitura de Guarulhos pelo então prefeito Fioravante Iervolino, marcando o início de um projeto educacional que vem se fortalecendo
ano após ano.

“Para mim, minha vida começa ali, porque não me lembro de nada
antes dos cinco anos. Minha professora, dona Ivani, foi quem me inspirou a ser professora. A sala de aula era muito organizada e dona
Ivani já fazia, naquela época, muito daquilo que discutimos serem
ações necessárias para o desenvolvimento das crianças, como rodas
de conversa e contação de histórias”.

O padre João Álvares é mencionado no hino da cidade como fundador da Cidade de Guarulhos. Contudo, em 1983, a Câmara Municipal
oficializou o nome do padre Manuel de Paiva como fundador.

Mais de vinte anos depois, Fabíola retornaria à EPG Padre João Álvares, agora na condição de professora. Para ela, não apenas a dona
Ivani, como todas as memórias e lembranças de uma infância que
florescia, fizeram a diferença para sua escolha.

De acordo com informações que constam na Revista de Educação Patrimonial da Secretaria de Educação de Guarulhos, João Álvares “era padre da Companhia de Jesus e proprietário de uma fazenda em Itaquaquecetuba onde fundou, em 1624, a Capela de Nossa Senhora D’Ajuda.
Os indígenas, sob regência do Padre João Álvares, eram ‘encapelados’,
ou seja, estavam a serviço da capela: nem escravos, nem absolutamente
livres”. [Revista de Educação patrimonial, Ano 1, nº 5, nov/2012]
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Ficha Técnica
Endereço: Avenida Estilac Leal, 325 – Vila das Palmeiras
Inauguração: 4 de maio de 1974
Professores: 22
Apoio Administrativo: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 3
Agente de Portaria: 4
Alunos: 283
Atendimento: Educação Infantil (estágios 1 e 2); Ensino Fundamental
(1º ao 5º ano), PROEJA-FIC (ciclos III e IV)*
Diretora: Maria do Carmo Garcia Damas
Vice-diretora: Maria Goreti Damas Rangel
Coordenadora: Sonia Regina Valentim
* Os alunos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade Educação de Jovens
e Adultos – Formação Inicial e Continuada [PROEJA-FIC] cursam os
ciclos III e IV no Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos
[Avenida Salgado Filho, 3501 – Vila Rio].
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Boletim nº 189 - 9 de maio de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
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João Balbino Filho
EPG João Balbino intensifica formação em
Hora-atividade
Por um longo período de tempo, no Brasil e no Mundo, o atendimento
das crianças com idade de creche foi marcado por um caráter assistencialista e filantrópico.
Em função do desenvolvimento industrial e comercial, bem como
com da inserção feminina no mercado de trabalho, as creches configuraram-se como locais de acolhimento, guarda e proteção das crianças, filhas de operários, que ali ficavam durante o período em que
seus pais se dedicavam ao trabalho.
A partir da década de 80, com a homologação da Constituição Federal
e com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB nº 9394/96, o atendimento das crianças em idade de creche pas-

sou a ser enxergado para além do cunho meramente recreativo, conquistando também o caráter de primeira etapa da Educação Básica.
No sentido de garantir que a Creche se constitua legitimamente como
um espaço educativo, a EPG João Balbino vem propiciando ambientes privilegiados de formação, identidade e autonomia das crianças do
berçário e maternal, a partir do projeto: “Integração – Escola e Família”.

O espaço educativo da Creche
Segundo a LDB, a Educação Infantil temcomo finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, numa ação complementar entre família, escola e sociedade.
Neste sentido, cuidar e educar devem ser ações integradas e indissociáveis na Creche, e que podem ser desenvolvidas numa perspectiva
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mais ampla, a partir da participação da comunidade.
Para promover essa articulação, a escola desenvolveu o projeto “Conhecendo o nosso Bairro”, que visa resgatar a história do bairro, bem
como conhecer a trajetória sociocultural, das crianças, a partir da pesquisa e dos relatos da comunidade.
Para a coordenadora pedagógica, Carolina Canedo Vicari, a construção da identidade é um dos fatores primordiais para as crianças em
idade de Creche. “É neste espaço que a criança vai se desenvolvendo
e reconhecendo as suas potencialidades, ampliando o repertório cognitivo, psicomotor e afetivo”, afirma.
Dentre as ações pedagógicas que se desdobram do projeto principal,
“Conhecendo o nosso bairro” possibilita aos pais o compartilhamento de histórias, lembranças e fotos com as crianças, incentivando-as
na descoberta de si mesmas e do seu papel na sociedade, a partir da
história de seus antecessores.
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desenvolvimento de habilidades como: noção de espaço, da lateralidade, da coordenação motora, autonomia e interação com o grupo. “A
criança aprende brincando, por isso, a arte e a brincadeira dirigida
ocupam lugar de destaque na escola”, afirma Ivonilda.

Hora-atividade: espaço privilegiado
de formação
Com o objetivo de promover uma educação de qualidade social, a
EPG João Balbino utiliza o espaço da hora-atividade semanal para
realizar diversas ações formativas com o corpo docente.
“Essas atividades geram conhecimentos e reflexões sobre as fases de
desenvolvimento das crianças, bem como novas metodologias para a
Educação Infantil que vão refletir positivamente no aprendizado dos
pequenos”, afirma Carolina.

Outro eixo do projeto, “Narrando as nossas histórias”, aborda a importância e a valorização das rodas de histórias de literatura infanto-juvenil tradicionais, e amplia o espaço para que os pais e demais
pessoas da comunidade possam narrar as suas próprias histórias e
experiências de vida.

Carolina comenta que, dentre os autores que subsidiam as discussões e permeiam o planejamento pedagógico da equipe escolar, estão:
Antonio Nóvoa, José Pacheco, Lev Vygotsky, Paulo Freire, e Henry
Wallon, além de documentários como “Ser e Ter”, do diretor Nicolas
Phillibert e o filme brasileiro “Território do Brincar”.

“Para as crianças, a hora da história é sempre um momento mágico
e muito divertido, principalmente quando elas podem interagir com
outros elementos lúdicos como os fantoches”, conta Carolina.

A coordenação pedagógica busca ainda incentivar a equipe a discutir
a importância da função social do professor de Educação Infantil e da
gama de possibilidades de intervenções pedagógicas que podem ser
realizadas com os alunos nesta etapa da Educação Básica.

Outro ponto forte da EPG João Balbino é o projeto “Quem canta seus
males espanta”, que promove atividades de musicalização e expressão corporal, por meio de instrumentos musicais e cantigas de roda.
A vice diretora Ivonilda Aparecida da Silva Cremon, explica que as
professoras do Berçário e Maternal introduzem os conceitos de musicalização por meio de rodas de dança e música, que contam com
instrumentos como: chocalho, tambor e flauta.
Nessa perspectiva, oportunizar condições e possibilidades de criação, expressão e comunicação musical para as crianças promove o

A vice diretora Ivonilda explica que, embora as crianças sejam pequenas e a educação ocorra por meio de brincadeiras, é importante que
a equipe compreenda quais são as habilidades e competências que
estão sendo desenvolvidas para cada faixa-etária, em cada uma das
atividades.
Para dinamizar os encontros formativos, a coordenadora pedagógica
resolveu inovar e criou um grupo virtual em uma rede social. “Por
meio desse instrumento, conseguimos otimizar o tempo das reu-
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niões, sugerindo vídeos e textos para conhecimento prévio”, comemora Carolina.
Outra estratégia da equipe escolar para potencializar a aprendizagem
das crianças é a integração da comunidade nas atividades pedagógicas da escola.
Para que os pais conheçam as necessidades de cada fase de desenvolvimento das crianças, na faixa etária de 6 meses a 3 anos, gestores e
professores aproveitaram os projetos e o espaço da reunião de pais
para informá-los, discutindo temas e apresentando respostas de atividades que podem favorecer ainda mais a aprendizagem das crianças.
Carolina comenta que, ao término de uma reunião, um dos pais presentes a procurou para agradecer a proposta: “ele achou muito importante a iniciativa da escola, e apesar de julgar-se leigo, mostrou-se
ansioso para saber mais”.

A experiência da Creche na pesquisa científica
Com o objetivo de fundamentar a importância dos profissionais da
Educação Infantil que atuam nas Creches, a professora do Berçário I,
Paula Aparecida Geraldelli, realizou uma pesquisa de para conclusão
do curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Paulo, com o
tema: “Identidade Profissional de Professores de Creche do Município de Guarulhos”.
Em entrevista para o Boletim Acontece na Rede, a docente Paula fala
de suas motivações para a realização da pesquisa, da importância do
registro para o acompanhamento das crianças e das atividades desenvolvidas na EPG João Balbino:
Acontece na Rede: O que te motivou a realizar uma pesquisa sobre a
Creche e tendo a rede como objeto?
Paula Aparecida Geraldelli: Meu objeto de pesquisa é o professor de
Creche. Escolhi o município de Guarulhos porque, desde que ingres-

sei na Rede Municipal de Educação, busco valorizar esta etapa e os
professores que nela atuam. Por isso, minha pesquisa está vinculada
a minha prática e aos meus ideais.
Acontece na Rede: Quais são os seus maiores desafios na Creche enquanto educadora?
Paula Aparecida Geraldelli: Como a minha experiência é só na creche, penso que meu maior desafio é refletir sobre minha prática, mantendo o olhar sensível às necessidades e especificidades dos meus
educandos. Tenho também de estar alinhada às ações com as demais
professoras com as quais trabalho. No Berçário I, por exemplo, o desafio constante é a elaboração de atividades que levem em conta a diferença de idade dos educandos, já que tenho crianças de onze meses
a dois anos.
Acontece na Rede: O que você considera mais fascinante nessa etapa
de ensino?
Paula Aparecida Geraldelli: Vários elementos! O desafio e a dinâmica, pois nenhum dia é igual ao outro. Apesar de estarmos inseridos
em um espaço escolar formal, a ação educativa tem grande autonomia para trabalhar os saberes de forma lúdica. Podemos observar as
formigas no jardim, brincar com folhas secas, entre outras ações. É
importante observar e compreender as demandas das nossas crianças, o que elas querem, quem são e o que sabem.
Acontece na Rede: Como você avalia a importância da coordenação
do trabalho pedagógico no encadeamento dos projetos e da prática?
Paula Aparecida Geraldelli: Depois de sete anos em uma mesma
escola, mudei para o João Balbino e me identifiquei muito com a proposta da coordenadora, pois compartilhamos os mesmos propósitos
sobre os pequenos.
A coordenadora é extremamente comprometida com a nossa formação. Desde que começou, não ficamos sem a sua presença e contribuições na H.A. Sua sensibilidade com as crianças e respeito com o nosso
trabalho é admirável.
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Acontece na Rede: Conte-nos uma experiência marcante sobre o desenvolvimento das crianças que te marcou:
Paula Aparecida Geraldelli: São várias. Todos os dias acontece algo
que me marca!
Bem, demorou quase quatro meses para que nossas crianças tivessem
autonomia física e emocional e também de apropriação da rotina e
espaços da creche, afinal são crianças muito pequenas.
Durante um momento em que eu contava uma história, uma criança
que atualmente possui um ano e quatro meses, reagia à narrativa fazendo várias expressões. Quando o personagem da história sofria, ela
fazia cara de sofrimento; quando o alívio aparecia, ela também ficava
aliviada. Eu não conseguia parar de olhar para ela durante toda a história, pois suas reações confirmavam aquilo que penso sobre o bem
que a contação de histórias pode proporcionar às crianças.
Em hipótese alguma deixo de propor ações para minhas crianças com
a justificativa de que “elas não entendem”, desde o menor de onze meses até o maior de dois anos, todos estão inseridos na rotina.
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Acontece na Rede: Qual a importância do registro para a Educação
Infantil?
Paula Aparecida Geraldelli: Por meio do registro, os educadores e
educadoras podem compartilhar experiências e, ao mesmo tempo,
avaliar as práticas desenvolvidas. Quando registramos, também avaliamos. Avaliamos as aprendizagens proporcionadas às crianças e o
trabalho realizado. Por meio do registro, é possível explicitar melhor
os objetivos que orientaram as atividades propostas, além de estabelecer relações entre o trabalho realizado e o referencial teórico que o
sustentou a cada momento.
Acontece na Rede: O que diferencia a EPG João Balbino das outras
escolas da Rede?
Paula Aparecida Geraldelli: Penso que a estrutura pedagógica da
EPG João Balbino é um dos grandes diferenciais. Planejamos e nos

organizamos, pensando exclusivamente em nossas crianças. Considero a nossa sala “linda”, é um ambiente pensado para os bebês, com
móbiles do teto ao chão que agradam e divertem as crianças.

Quem foi João Balbino?
João Balbino Filho nasceu em 29 de dezembro de 1940 na cidade de
Monte Belo, em Minas Gerais.
De família simples, o jovem João Balbino teve de trabalhar desde muito
cedo para complementar a renda familiar, composta pelos pais e 11 irmãos.
Veio para São Paulo no início da década de 60, e ingressou na Polícia
Militar do Estado de São Paulo, onde se aposentou como 1º Sargento.
Foi casado com Terezinha Mariz Balbino com quem teve 3 filhos. Faleceu em 07 de junho de 2001.

Ficha Técnica
EPG João Balbino
Endereço: R. Barão de Cotegipe, nº 40 – Jardim Munhoz.
Professores:16
Funcionários administrativos: 1
Agentes de Portaria: 4
Cozinheiras: 2
Equipe de limpeza: 2
Alunos: 129
Modalidade:Educação Infantil – creche.
Diretora: Maria Cecília Jorge
Vice Diretora:Ivonilda Aparecida da Silva Cremon
Coordenadora: Carolina Canedo Vicari

Boletim nº 198 - 10 de agosto de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
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João Guimarães Rosa
Projeto identidade promove construção do
conhecimento
“Oh, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo”. Inscrição no oráculo de Delfos, atribuída a Platão - contida no
livro Apologia de Sócrates.
O jeito de ser, de falar, andar. A personalidade, o comportamento,
a maneira de olhar e de ver a vida. O que nos identifica como seres
únicos em meio a tantas pessoas na Terra?
Para Lev Vigotski, referência na psicologia e na educação, cada ser humano é uma individualidade que traz consigo características, capacidades e
potencialidades que, quando reconhecidas e valorizadas, revelam talentos e incentivam o protagonismo, promovendo a transformação social.

O mundo em que vivemos, para o autor, é também reflexo dessa construção coletiva, produzida pelas diversas individualidades que o habitam.
Inspirada neste princípio, a EPG João Guimarães Rosa elaborou coletivamente um projeto pedagógico que valoriza a descoberta da identidade, a fim de oportunizar a geração de novos conhecimentos e experiências ligadas ao conhecimento de si mesmo, à autonomia, o respeito
à diversidade e à socialização das crianças da Educação Infantil.

Ora Bolas, onde estou nesse mundo?
“Oi, oi, oi, olha aquela bola. A bola pula bem no pé no pé do menino.
Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho! Onde ele mora?
Mora lá naquela casa! Onde está a casa? A casa tá na rua! Onde está
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a rua? Tá dentro da cidade! Onde está a cidade? Do lado da floresta!
Onde é a floresta? A floresta é no Brasil!”
Bola, menino, casa, cidade, Brasil. Essas palavras da canção Ora Bolas, do
grupo Palavra Cantada fazem parte da proposta realizada pela professora Sonia Cristina do Nascimento Petrocino, com a turma do Estágio II.
“Essa música foi a nossa referência porque ela contextualiza de forma
muito simples a questão da identidade, a partir de um jogo de bola,
e vai refletindo sobre a construção pessoal e geográfica das nossas
crianças, principalmente quando pergunta: Quem é esse menino?
Onde ele mora? Onde fica a sua casa? Como as crianças se identificaram muito com a letra da música, passamos a ampliar essas questões
em rodas de conversa e passeios pelo bairro”, explica.
Sonia comenta que o projeto teve início no período da Copa do Mundo de Futebol, portanto a música e o futebol foram temas que ganharam muita força entre os alunos, que ficaram entusiasmados em
conhecer a sua própria história, bem como a do mundo onde vivem.
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“A visita pelo bairro foi uma atividade muito importante do projeto.
Inicialmente, decidimos levantar as expectativas dos alunos em relação ao que encontrariam pelo entorno, por meio de uma lista. Os
alunos ficaram muito surpresos quando descobriram que conheciam
pouco as características da sua própria vizinhança. O entusiasmo pelas novas descobertas foi geral”.
A professora relata que também foram realizadas atividades de coleta de
lixo e limpeza urbana voluntária pelos alunos que, munidos de sacos de
lixo, colaboraram com a limpeza de alguns espaços próximos à escola.
“Quando falamos em limpeza do bairro também abordamos a questão da colaboração coletiva para a construção de um mundo melhor.
É importante que eles também percebam que o lugar onde vivemos
vai além do nosso corpo, do nosso bairro, da nossa cidade, e que até o
nosso planeta tem uma identidade, uma história que pode ser modificada, a partir de nossas ações”, comentou a professora.

Entre coelhos, sapos, princesas e borboletas
O sapo que não lava o pé, a borboleta que faz chocolate para a madrinha, o coelhinho de olhos vermelhos e pelos branquinhos, são algumas das cantigas infantis que ultrapassaram as marcas do tempo e
permaneceram no imaginário das crianças.
“A musica do coelho é legal, mas eu gosto mesmo é a da Chapeuzinho
Vermelho e do Lobo Mau”, conta sorridente o aluno Riquelme.
A professora Ângela Arcas Barbosa, do Estágio I, conta que privilegia
leituras e cantigas infantis em suas atividades diárias.
“Geralmente eu conto uma história, e problematizo com eles algumas questões a partir do título, refletindo sobre as expectativas dos
alunos, os rumos que ela está seguindo e o que eles esperam para o
final. As crianças adoram essa possibilidade de interferir na história
e, a cada aula, as experiências se tornam mais ricas, principalmente
no processo de alfabetização e letramento”.
A pequena Caroline, de 6 anos, conta o quanto o livro E o dente ainda
dói, da escritora Ana Terra, contribuiu com a sua paixão pelos livros.
“Eu adoro ouvir histórias. Esse a minha mãe já leu pra mim. Fala de
bichos, e dos bichos que vão chegando pra ver o jacaré que estava com
dor de dente. O mais legal é o final, quando ele espirrou e o dente
voou longe”.
Ângela completa que, na rotina da sua turma, sempre realiza a leitura
de um livro infanto-juvenil.
“As crianças já estão tão acostumadas que toda vez que voltamos do
almoço elas já se sentam em círculo para a roda de leitura. Então,
todas às sextas-feiras, combinamos de recontar a história que mais
gostaram, através de uma votação”.
A coordenadora pedagógica Paola Jamilla Deusdit explica que a escola também se utilizou deste processo de escolha democrática para
identificar qual dos personagens das cantigas infantis seria o responsável em trazer as lembrancinhas do Dias das Crianças. Entre os indicados estavam o coelho, a borboleta e sapo.
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Os alunos, que primeiramente tiveram acesso às músicas e histórias
dos candidatos a mascote, elegeram com 70% dos votos o coelho como
seu representante oficial na entrega de doces.

Glória completa que todo o trabalho desenvolvido pelos professores
da Creche também está baseado no conhecimento adquirido na proposta curricular da Rede O Quadro de Saberes Necessários - QSN.

Riquelme conta a importância de participar de uma decisão tão importante para a sua escola. “Eu votei no coelho e achei bem legal participar da votação. Ele é divertido e a música dele era a mais animada”, afirmou.

“Sempre baseamos as nossas atividades nos eixos do QSN. Qualquer
ação, da mais simples a mais complexa, está referendada nessa base
teórica, buscando sempre ampliar o olhar e a leitura de mundo de
nossos alunos”.

A coordenadora esclarece também que o projeto de leitura da EPG Guimarães Rosa contempla o Projeto Ciranda de Livros, que às sextas-feiras propicia que as crianças levem um livro infanto-juvenil pra casa.

Já as professoras do Berçário Carolina Rosa Lima da Silva, Ivone Borges dos Santos e Maria dos Reis Teixeira dos Santos decidiram focar
o projeto da turma na construção e reconhecimento da identidade na
história de vida dos alunos.

“Essa é uma das muitas ações de incentivo a leitura que desenvolvemos. A participação das crianças neste universo mágico é muito
importante. A cada dia, percebemos o quanto este projeto vem fortalecendo o processo de aquisição de leitura e escrita das crianças. O
crescimento e o interesse de todos por aprender mais é lindo e com
certeza muito gratificante para nós”.

Criança Pequena também tem vez
Denise Ribeiro Ferreira e Maria da Gloria Pinheiro dos Santos são
exemplos de professoras que não poupam esforços para proporcionar
atividades lúdicas e criativas para as crianças.
“Dentro da rotina da Educação Infantil acredito ser imprescindível o
estabelecimento de atividades prazerosas que instiguem o interesse e
a participação das crianças”, conta Glória.
Denise explica também que todo o planejamento da equipe visa facilitar aos alunos a aquisição da leitura e da escrita.
“Trabalhamos com a proposta de chamada viva com cartelas coloridas, com formas geométricas, e sempre incentivamos às crianças a
identificarem nas rodas de conversa as letras que formam o seu nome
e de seus colegas. Eles adoram!”

Além das atividades relacionadas à alfabetização, a partir da inicial
do nome das crianças, o grupo desenvolveu um questionário para os
pais sobre a história de vida dos seus filhos, com características físicas, significado do nome, fotos, fatos inusitados, entre outros.
“Achamos que seria muito importante para as crianças terem acesso
a sua própria história de vida. E quem melhor para contá-las senão
seus próprios pais, não é mesmo? Então, com as informações que
obtivemos, escrevemos a história de cada criança e dispomos num
painel na sala de aula. Agora, todos os dias escolhemos uma criança
e fazemos uma roda para socializar essas experiências. Tem sido fantástico”, relata Ivone satisfeita.
A mãe do pequeno Lucas de 3 anos, Adileuza dos Santos Azevedo,
conta emocionada a alegria do filho em conhecer tantas histórias
curiosas sobre si mesmo.
“Meu filho é muito pequeno, mas sempre chega em casa comentando
alguma coisa que aprendeu na escola. Ele está encantado de se ver
nas fotos e já sabe identificar até a letra do seu nome. Achei essa atividade muito importante, principalmente para a valorização de todos.
É lindo, vê-lo crescendo e aprendendo o mundo desta maneira”.
A professora Glória conta emocionada a felicidade de participar de
uma equipe comprometida com a formação de uma sociedade mais
digna e humanizada.
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“Nós queremos formar crianças autônomas, livres, questionadoras. E
trabalhar aqui é um prazer imenso, porque recebemos muitos incentivos tanto da gestão como da coordenação que são excelentes. Ver todos imbuídos na construção desse trabalho é realmente gratificante!
Eu sempre afirmo que, se depender de mim, eu não saio mais daqui.
O meu céu está aqui dentro”.

Vice-diretora: Nedicéia de Souza dos santos Oliveira
Coordenadoras: Paola Jamilla Deusdit e Sandra Regina Barali

Boletim nº 265 - 22 de outubro de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Quem é João Guimarães Rosa?
João Guimarães Rosa foi um dos mais importantes escritores de todos
os tempos. Os contos e romances escritos por Guimarães Rosa ambientam-se quase todos no chamado sertão brasileiro.
A sua obra destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo marcada pela influência de da linguagem popular e regional que,
somados à erudição do autor, permitiu a criação de inúmeros vocábulos a partir de arcaísmos e palavras populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas.
São destaques da sua obra clássicos como Sagarana, Grande Sertão:
Veredas, Noites do Sertão, Corpo de Baile, Magma, entre outros.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua João Roberto Miranda, 299- Parque Continental 1
Inauguração: 28/07/2006
Professores: 57
Funcionários administrativos: 2
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 5
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 852
Atendimento: Educação Infantil [Creche, Estágios I e II] e Ensino
Fundamental [1º ano]
Diretora: Luciani Maria Fernandes
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Jocymara de Falchi Jorge
Conheça melhor a EPG Jocymara de Falchi Jorge
A partir desta edição, o Boletim Acontece na Rede abre mais um espaço [Essa é a minha escola] para destacar as ações e as atividades
desenvolvidas pelas Escolas da Prefeitura.
Toda semana a reportagem do Acontece na Rede irá se deslocar até
uma das 138 Escolas da Prefeitura com o objetivo de mostrar um pouco mais do trabalho que é desenvolvido na Educação da cidade de
Guarulhos. Aparentemente, toda escola é igual, porém, sempre há
algo diferente, um projeto, algo que torna aquela escola única.
E é este diferencial de cada escola da Rede Municipal que o Boletim
Acontece na Rede irá destacar. Sugestões de pauta podem ser encaminhadas à reportagem pelo Fale Conosco do boletim e ainda pelo tele-

fone: 2475 7336. Ligue, escreva. Sua escola poderá ser a próxima a ser
destacada no espaço “Essa é minha escola”. Aguardamos seu contato.

EPG Jocymara de Falchi Jorge
Para a matéria de estreia, a equipe de comunicação do boletim Acontece na Rede foi recebida pelos gestores, funcionários, professores,
alunos e comunidade da EPG Jocymara de Falchi Jorge. A equipe conversou com algumas pessoas, em busca daquilo que faz desta unidade escolar um local de muito trabalho, de ensino e aprendizagem,
mas também, de alegria e amor imensos.   
O universo escolar por vezes já indicou que o sucesso de muitas ações
passa, necessariamente, pelo comprometimento e dedicação dos pro-
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fissionais que atuam na escola. No entanto, de nada adianta um professor ou professora cheio de ânimo e ideias, se a gestão da escola não
lhes permite discutir com seus pares a forma de transformar o ideal
naquilo que é possível.
A gestão democrática, definida na EPG Jocymara de Falchi Jorge no
modo como a diretora Lhoco Okamura Goto fomenta a participação
de todos, é o elemento que faz toda a diferença. Na escola há 18 anos,
Dona Rosa, como ela é conhecida por todos, fala da ampliação da escola e das mudanças no bairro. “Não tínhamos oficina de informática,
nem quadra. Quando comecei aqui no bairro, não havia nenhuma rua
asfaltada. Hoje, nossas ex-alunas vêm nos visitar e trazem seus filhos.
Eu dou minha vida por essa escola, pegamos os alunos com dificuldade e ajudamos a alfabetizá-los”.
Na Secretaria da escola, em meio ao atendimento de pais, alunos e
professores, a Apoio Administrativo Vanderli Angela confessa sorridente sua paixão pela escola e pela educação. Aluna do 3º ano do
curso de Pedagogia da Universidade Metodista de São Paulo, ela fala
com orgulho da bolsa de 100% que conseguiu do PROUNI, demonstrando que o prazer por estudar pode envolver a todos.
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Nossa equipe decidiu partir em busca de outras pistas desse caráter
democrático, desse todo amoroso e alegre ambiente que faz da escola
um lugar onde todos querem estar. E foi na cozinha da escola que a
equipe encontrou Fagner Chaves de Albuquerque, morador do bairro
que trabalha como cozinheiro na EPG Jocymara de Falchi Jorge há
três anos. Ele observa com muito bons olhos a importância da escola
para a comunidade da Vila Carmela que, para ele, é bastante participativa e muito próxima da diretora Rosa.
Para sua colega de ofício, Marcia Klann, o trabalho na cozinha da
escola é muito gratificante: “lembro no final do ano passado quando
fizemos pudim de leite para as crianças. Algumas nunca tinham experimentado e eu fiquei muito feliz em oferecer algo que com certeza
todos iam adorar”, comemora. Vera Lucia Sozzai é da equipe da limpeza e trabalha na escola já há 11 anos. Ela conta animada que passou

em outro concurso, mas decidiu continuar na escola por causa do ambiente de trabalho que, segundo ela, é muito acolhedor.
E se a intenção é colher boas sementes, o Livro Digital Baile das Letras, elaborado pelos alunos da professora do 5º ano Maria de Fátima
Fernandes, é apenas uma dentre outras realizações da unidade escolar. Com o auxílio dos netbooks do Programa Um Computador por
Aluno- UCA, os alunos escolheram gêneros textuais com os quais se
identificavam, criaram histórias e, por fim, utilizaram o recurso da
internet para publicar suas histórias no BLOG do PROUCA [http://
ucausp.wordpress.com].
Esse clima de alegria pelo trabalho bem feito também é sentido na
sala de aula da professora Daniela Coelho. Neste espaço, as cadeiras
não estavam convencionalmente enfileiradas uma atrás da outra e os
alunos trocavam suas experiências durante a aula da professora Mariana, de Artes. Daniela conta que um trabalho como esse, em que especialista e professor de sala atuam em parceria, só é possível quando
todos entendem que o espaço deve ser usado pelos alunos e para que
eles se sintam felizes. “Amo o que eu faço, então para mim, tudo o que
fazemos aqui é divertido”, comemora.
A pesquisa ainda não estava completa, era preciso saber dos próprios
alunos, protagonistas mais atuantes deste espaço, se realmente a escola em que estudavam era um lugar de alegria. Quando questionado
sobre o que mais gostava de fazer na escola, o aluno do 4º ano Leonardo [9] não vacilou: “eu gosto mesmo é de estudar e a matéria que
eu mais gosto é matemática”. Sua companheira de sala, Milleny [9],
também se confessou uma grande estudiosa; sua matéria preferida
é Ciências e, como ela almoça todos os dias na escola, Milleny diz
adorar almôndegas e pudim de leite. Milleny e Leonardo disseram
ainda que gostam muito das aulas de Educação Física, momento de
jogos e brincadeiras.
Por fim, nossa equipe concluiu que o diferencial da EPG Jocymara de
Jorge Falchi são as pessoas que fazem desse espaço um lugar agradável e prazeroso, e esse clima de amor por aprender e ensinar ecoa nas
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palavras do filósofo Jorge Larrosa Bondia: “Eu cada vez tenho mais
certeza de que o bom professor é aquele que ama aquilo que ensina. Portanto, para mim, o professor não é apenas um profissional da
aprendizagem, senão alguém que ama aquilo que ensina”.

Uma história
Foi na sala de aula, como professora do 1º ano do ensino fundamental,
que Andreia Gomes da Costa, atualmente Coordenadora Pedagógica
da EPG Jocymara conheceu Michelly Nascimento. Desde então elas
nunca mais ‘se largaram’. Michelly cresceu, mudou de escola, começou a trabalhar, porém, a amizade entre as duas continuou. Andréia
e Michelly encontram-se com freqüência, como no almoço de sextafeira [1], dia em Michelly completou 16 anos.
Pedimos à Michelly que nos enviasse um depoimento sobre a amizade que
mantém com Andréia, a quem ela chama carinhosamente de ‘madrinha’.

Depoimento de Michelly Nascimento
Nossa amizade começou há nove anos quando eu comecei a estudar. Ela foi minha primeira professora em 2004. Foi a primeira pessoa que tive um laço muito forte de amizade... a pessoa que foi me
ensinando praticamente tudo pois eu entrei direto na primeira série.
Só nos afastamos um pouco quando ela saiu de licença maternidade. Quando passei a estudar de manhã, com ela dando aula à tarde,
eu ia ajudá-la com os alunos. Dava tanta saudade do tempo em que
ela me dava aula... tinha muita recordação do ano em que estudei ao
lado dela... foi um ano muito produtivo, de muitas coisas novas . O
mundo escolar pra mim era novo. Foi uma experiência muito gostosa,
aquela época foi a melhor. Era tudo totalmente diferente de hoje em
dia, pena que passou. Como estudava na mesma escola em que ela
trabalhava, eu sempre a via. Me apego muito fácil. Quando mudamos
de escola eu ia até a outra escola falar com ela. Hoje em dia vejo ela

como uma mãe, amiga e uma das pessoas mais importantes  da minha vida. O tempo passa e a gente vê que nada é por acaso ....Sempre
que pode ela vem onde eu trabalho, quando dá eu vou no trabalho
dela. Trocamos mensagens no Facebook, telefonemas... às vezes eu
vou na casa dela e às vezes ela também vem na minha. Temos um laço
de amizade muito forte. Toda vez que saímos sempre fazemos algo
diferente, uma aventura nova... rs. A gente vai ao shopping com a Lu
e o Gui [filhos dela], pega cineminha, vamos passear. É bem bacana...
nunca é igual, cada dia é diferente... rs. Não largo mais ela por nada...
ela é única e insubstituível. Quando preciso sei que com ela eu posso
contar sempre!

Quem foi Jocymara de Falchi Jorge?
Neta de Giovanne de Falchi, amigo e sócio do ex-prefeito Paschoal
Thomeu, Jocymara era uma jovem bela e estudiosa. Desde pequena,
ela frequentava a chácara da família, que ficava na região da Água
Azul. Jocymara foi crescendo e da amizade com o filho de um dos
funcionários da chácara surgiu um grande amor. Apaixonados, os jovens foram proibidos pelos pais de se falarem; Jocymara entrou em
profunda depressão e, no dia 31 de março de 1994, deu fim à própria
vida. Moradores do bairro contam que, atualmente, aquele que foi
o grande amor de Jocymara ainda mora numa casa do bairro Vila
Carmela e que nunca se casou. A EPG Jocymara de Falchi Jorge foi
inaugurada dois anos depois do incidente, em 1996.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua Flor da Serra, 314 – Vila Carmela
Professores: 36
Número de funcionários administrativos: 6
Agentes de portaria: 4
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza 4
Estagiárias: 2
Toque de Letra: 2 professores e 1 monitor
Alunos: 1042
Atendimento: Educação Infantil (Estágios I e II) e Ensino Fundamental I (1ª ao 5º ano)
Diretora: Lhoco Okamura Goto
Vice: Márcia Cristina Fernandes Marques
Coordenadora: Andreia Gomes da Costa

Boletim nº 180 - 7 de março de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
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Jorge Amado
Alfabetização na EPG Jorge Amado tem
fundamento em pilares da UNESCO
Garantir a alfabetização das crianças até os oito anos de idade é meta prioritária do Ministério da Educação, que implementou, neste ano, em todo o
Brasil, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC.
Segundo relatórios das atividades dos encontros de mobilização para
a educação, bem como do Censo 2010, 15,2% das crianças brasileiras,
em idade escolar, ainda não sabem ler nem escrever.
Preocupada em oportunizar aos seus alunos uma educação integral,
a EPG Jorge Amado, da Rede Municipal de Educação, estabeleceu um
plano de metas para alfabetização e letramento baseada nos quatro
pilares da educação da UNESCO.

Aprender a aprender
“Aprender a aprender”, “aprender a conviver”, “aprender a fazer” e
“aprender a ser”, são os quatro pilares fundamentais de aprendizagem, baseados no Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI da UNESCO.
O documento, editado sob a forma do livro “Educação: Um Tesouro a
Descobrir”, propõe uma educação significativa, voltada para a construção do conhecimento, da autonomia do aluno e do reconhecimento das capacidades pessoais.
A vice-diretora da EPG Jorge Amado, Patrícia Belloti, afirma que a
meta da escola para o letramento dos alunos é ousada e otimista: “esperamos alcançar, até o final deste ano, o total de 95% de alunos alfa-
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betizados até os 8 anos de idade”.
Patrícia explica que para cumprir a meta, os professores realizaram, a
priori, sondagens de escrita, que ajudam a identificar os conhecimentos que as crianças já possuem sobre a construção das palavras.
“Nestas sondagens, por exemplo, conseguimos perceber se a criança
já consegue associar a junção da letra e do som para a formação das
sílabas das palavras”.
A partir dessas avaliações, os professores planejaram diversas atividades, visando a superação desses desafios para a aquisição da leitura
e da escrita, tanto das crianças, como dos jovens e adultos.
A vice diretora argumenta, que a leitura de fruição, a ciranda de livros, a contação de histórias e a utilização de jogos que desenvolvam
o raciocínio lógico, são estratégias pedagógicas importantes na efetivação do processo de ensino aprendizagem.
“Cada estratégia de ensino desenvolvida apresenta situações pautadas na própria vivencia da criança, utilizando materiais que lhe ofereçam a oportunidade de identificar a escrita, relacionando-a com o
cotidiano”, esclarece.
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O equipamento conta também com diferentes níveis/desafios, que
possibilitam aos professores escolherem as atividades mais adequadas para cada grupo de alunos.
Este é o caso da professora do 2º ano,Bernadete Namur, que utiliza o
equipamento para intensificar e tornar mais prazeroso, o processo de
ensino aprendizagem do aluno Iury, que é autista.
Bernadete explica que o autismo é uma síndrome proveniente de causas ainda desconhecidas, mas com grande contribuição de fatores genéticos. Os sintomas giram em torno de comprometimentos na comunicação, dificuldades com na interação social, em atividades restritas
e repetitivas e com mudanças.
A estagiária de pedagogia, Ana Paula Santos, esclarece que apesar
dessa resistência, os autistas também mantêm rotinas e rituais próprios. “Na sala de aula, o Iury tem o cantinho dele, com os objetos,
brinquedos que gosta, assim, ele se sente mais confiante e tranquilo
para realizar suas tarefas”.

Inclusão e Letramento

Para conquistar a atenção de Iury, a docente explica que foi necessário
mergulhar nos seus interesses, desejos e músicas que mais gostava:
“como ele adora dançar, cantar e usar equipamentos eletrônicos, a
mesa alfabeto acabou se tornando uma grande parceira pra ele, e uma
importante aliada para nós”.

Na busca pela promoção da melhoria no processo de aquisição da
leitura, escrita e letramento de alunos com dificuldades de aprendizagem, a Rede Municipal de Educação implementou, em 2010, o projeto
“Alfabetizando e Letrando”.

O vínculo afetivo e a motivação também são fatores essenciais para
uma inclusão com qualidade. “Nós cuidamos em estreitar uma relação positiva e afetiva com ele, criando um ambiente de confiança
entre nós e os colegas de sala”, esclarece a estagiária Ana Paula.

Na EPG Jorge Amado, as intervenções pedagógicas com a Mesa Educacional Alfabeto é uma das estratégias utilizadas para potencializar
a aprendizagem das crianças com dificuldade.

A professora Bernadete narra emocionada a evolução do aluno, que
hoje é uma criança que canta, dança, interage com as outras crianças.
“Ser professora do Iury é um trabalho de muito amor e dedicação. E
ter uma parceira como a Ana Paula, dedicada e competente, faz toda
a diferença. Sem ela esse trabalho não seria possível”.

Patrícia explica o funcionamento da mesa: “os alunos encaixam blocos coloridos com letras em um grande painel eletrônico. À medida
que são encaixadas, as letras são reconhecidas por um software e aparecem na tela do computador”.
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Supermercado Jorge Amado

CEU e Escola: Educação com Qualidade Social

A alfabetização e o letramento são processos de aprendizagem contínuos e fundamentais para que possamos desenvolver novos conhecimentos na vida.

Segundo a Proposta Curricular da Rede Municipal, o Quadro de Saberes Necessários, “a educação é um direito social fundamental e tem
como desafio construir uma prática pedagógica que ultrapasse preconceitos e barreiras sociais”.

“Na escola realizamos diversos projetos, como o Supermercado Jorge
Amado, que proporcionam aos alunos vivências quanto a utilização
dos conceitos linguísticos e numéricos na prática social”, conta Patrícia.
O Mercadinho Jorge Amado foi o resultado de uma sequencia didática,
realizada com todas as turmas de primeiro ano. O professor Marcelo
Martins explica que o objetivo da proposta foi abordar gêneros textuais
diversificados, a expressão oral dos alunos, a interpretação de textos
[problemas matemáticos], raciocínio lógico e o sistema monetário.
“As crianças trocaram informações sobre o funcionamento de um
supermercado e de como acreditavam que os produtos eram comercializados. A partir daí, deram inicio a elaboração do projeto e à construção do mercadinho da escola”, conta.
A equipe da cozinha também colaborou com o projeto cedendo caixas de madeira dos produtos de hortifrutigranjeiros, que foram transformados em prateleiras do mercadinho dos alunos.
Também foi solicitado aos alunos que trouxessem embalagens vazias
de produtos para serem utilizadas como mercadorias, que foram etiquetadas com preços.
Utilizando como referência os folhetos de supermercados do bairro,
as crianças criaram cartazes com promoções e organizaram todos
os itens na prateleira. “Foi uma vivência riquíssima, que acabou se
tornando um cantinho de brincadeira nos intervalos”, conta Patrícia
entusiasmada.
Patrícia acredita que o letramento se concretiza a partir da realização
de atividades como esta: “quando vivenciamos os conceitos teóricos,
ampliamos a leitura de mundo dos alunos e desenvolvemos habilidades, tornando o aprendizado mais significativo”.

A EPG Jorge Amado integra o complexo do CEU Presidente Dutra,
que atende também a EPG Zélia Gattai.
“Fazer parte do CEU Presidente Dutra é fantástico, porque os alunos
podem usufruir de tudo o que o CEU oferece em cursos, projetos e
atividades”, comenta Patrícia.
Atualmente, os alunos participam das aulas de xadrez, de sessões de
cinema, contação de histórias, palestras, atividades esportivas e ainda, usufruem do Centro de Incentivo à Leitura.
“É perceptível o impacto positivo que a presença do CEU Presidente
Dutra gerou na comunidade, inclusive quanto à valorização da proposta da escola”, acredita a vice diretora.
Patrícia esclarece ainda que aos poucos a integração do CEU com a
escola vem revelando aos pais e educadores a importância do desenvolvimento integral da criança, principalmente o valor da participação da comunidade nesse processo.
“Para incentivar essa participação, realizamos na semana do dia das
mães, diversas oficinas, como fuxico, scrapbook, estamparia com lixa
e boneca com tecido. Todos os cursos foram ministrados pelos professores, a partir de suas habilidades. Foi incrível”.
A presença da comunidade também pode ser percebida pelo envolvimento dos alunos da EJA no projeto “Revelando a História do Bonsucesso”.
A proposta que integra o Plano de Ação da escola, visa à promoção
de pesquisa sobre a história do bairro na publicação homônima da
Secretaria de Educação, por meio da memória oral dos moradores
mais antigos, de estudos do meio e palestras com o historiador Elton
Soares de Oliveira.
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“Acreditamos ser muito importante para a formação humana, em
qualquer etapa de ensino, o reconhecimento de si próprio, da sua
identidade, e isso só acontece quando conhecemos e preservamos a
nossa história enquanto nação”, argumenta a gestora.
“Nós também estamos construindo uma linda história. História de
generosidade, amizade e dedicação. Aqui todos cuidam do espaço
com muito carinho e eu me sinto muito feliz por trabalhar nesta equipe”, afirma Patrícia.

Quem foi Jorge Amado?
Jorge Amado, escritor baiano, nasceu em 10 de agosto de 1912 e iniciou
sua carreira com obras de cunho regionalista e de denúncia social.

Agente de Portaria: 4
Alunos: 871
Atendimento: Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
Diretora: Paula Maria Nascimento
Vice-diretora: Patricia de Cassia da Silva Belloti Lacerda
Coordenadora Pedagógica: Katia Regina Venancio Lopes

Boletim nº 202 - 8 de agosto de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim

Aos 14 anos, fundou a “Academia dos Rebeldes”, grupo de jovens que,
juntamente com o “Arco e Flecha” e o “Samba”, desempenharam importante papel na renovação das letras baianas.
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Foi o 23º membro da Academia Brasileira de Letras, correspondente
da Academia de Ciências e Letras da República Democrática da Alemanha, da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia Paulista
de Letras e membro especial da Academia de Letras da Bahia.
São alguns dos seus livros: Capitães de Areia, Mar Morto, Terras do
Sem-Fim, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus Dois Maridos,
Teresa Batista Cansada de Guerra e Tieta do Agreste.

Ficha Técnica
Endereço: Rua João Bassi, 36 - Jardim Presidente Dutra
Inauguração: 26/02/2011
Professores: 33
Funcionários Administrativos: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 4
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Josafá Tito Figueiredo
Unidade é um dos polos do
Projeto Escola Bilíngue

tunidades, por meio de aulas de LIBRAS para os alunos surdos, alunos
ouvintes, professoras, gestores, funcionários, famílias e comunidade.

Uma escola que conta com professor especialista de Libras e intérpretes em tempo integral em sala de aula para auxiliar os alunos surdos.
Não, isso não é um sonho! Essa é a realidade que professores, alunos
e comunidade do entorno da EPG Josafá Tito Figueiredo, no Jardim
Belvedere, vivem em meio ao Projeto Libras nas Escolas.
A escola, que a partir deste ano passou a contar com a parceria da
ONG Mais Diferenças com a Secretaria de Educação, está preparada
para receber a demanda de crianças surdas da região, construindo
projetos pedagógicos que contemplam o bilinguismo.
O Projeto também contribui com o processo de equiparação de opor-

Ensinando e Aprendendo Libras
“Crianças surdas e ouvintes do Ensino Fundamental têm aulas de Libras
com o professor Leandro, e isso é muito importante nessa fase do desenvolvimento cognitivo para que, na fase adulta, todos possam se comunicar”, esclarece o intérprete Sérgio Luiz Gonzaga, da Mais Diferenças.
Sérgio mostra bastante entusiasmo ao falar da experiência desafiadora: “estamos em meio a uma estrutura que caminha para uma escola
verdadeiramente bilíngue”. Sérgio acompanha a aluna do 2º ano, Rebeca, que nasceu com surdez total.
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“Como a Rebeca veio de outra escola da região que também fazia parte do projeto, sua família já está inserida no universo da língua de
sinais. É muito importante que seus pais e irmãos, e a própria Rebeca,
pratiquem Libras em casa, para que não percam a fluência”.
Em meio aos alunos ouvintes, Rebeca mostra-se bastante desinibida e
atenta às atividades em sala, revelando o sucesso dessa parceria que
contribui para diminuir a diferença entre a dificuldade e a possibilidade de comunicação dos alunos surdos com a comunidade escolar.
A amiguinha de Rebeca, Ive, foi convidada pelo fotógrafo Alan Neves
para fazer o registro fotográfico daquilo que mais gosta. Ive não pensou duas vezes: “quero fotografar o professor Sérgio e a professora
Cássia. Gosto muito deles pelo que eles fazem, por ensinar as pessoas
e ajudar. Eu gostei de tirar foto, é muito divertido! A gente tira foto e
vê se elas ficam legais”.
A professora do 1º ano, Jane Ferreira dos Reis Souza, explica que a relação dos alunos surdos Alan e Ashley com os colegas ouvintes é bastante intensa: “eles participam de todas as atividades, gostam muito
da intérprete Soraia, e todos nós estamos aprendendo muito com as
aulas do professor Leandro”.
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Com o auxílio dos intérpretes Sérgio e Soraia, o especialista em Libras, Leandro Ortega, conta que utiliza estratégias diferentes para
ensinar Libras para as crianças: “as crianças aprendem muito mais
rápido e com elas utilizamos histórias e atividades visuais”. Leandro
está bastante satisfeito com o trabalho realizado com as Escolas da
Prefeitura: “gosto muito do nosso trabalho aqui no Josafá, porque todos têm a oportunidade de aprender Libras de verdade”.
A coordenadora da escola, Maria Aparecida de Fátima Vieira, esclarece que o Projeto Libras na Escola responde aos objetivos do Projeto Vivendo Valores, que há 3 anos faz parte das ações da unidade escolar.
Fatima esclarece que a inclusão dos alunos surdos nas salas regulares
permite melhor qualidade de vida a todos: “estamos realizando um
trabalho no qual prevalecem os sentimentos de afeto, fraternidade,
solidariedade, união e amor”.

E o que é viver valores?
Para o professor do 5º ano, Gabriel Brito, viver valores vai muito além
de desenvolver a autonomia dos alunos durante as refeições ou de
mostrar-lhes que vivem numa sociedade com regras.
“Durante os Jogos Escolares Municipais, por exemplo, criamos um ambiente de reflexão para que eles percebessem que perder e ganhar faz
parte da vida, que existem ganhadores e perdedores, mas que cada um
tem sua habilidade e que todos somosbons em alguma coisa”.
Para Gabriel, um exímio contador de histórias, é muito importante
que professores e alunos conversem sobre sentimentos que não são
bons, como inveja, medo e raiva. “Diante dos conflitos, costumo ler
fragmentos d’O Livro das Virtudes para Crianças, cujas histórias
mostram temas como honestidade e humildade. As próprias crianças
reconhecem e solucionam os conflitos”.
“Orientamos as crianças para que elas vivenciem na escola valores
que vão levar para seu convívio em casa com suas famílias”. Para a
dedicada gestora da escola, Benedita de Azevedo, conhecida carinhosamente como Didi, valores como paz, humildade, respeito e solidariedade, estão refletidos no ambiente calmo, limpo e bem cuidado da
escola.
Didi não exagera. Repleta de plantas por todos os cantos, a escola exala um clima amistoso, em plena harmonia com a saudável algazarra
que as crianças fazem naturalmente. Com as turmas de volta às salas,
depois do intervalo ou da troca de períodos, o som que se escuta no
iluminado pátio revela a predileção da gestora pela música clássica,
que toca ininterruptamente durante o período das aulas.
Atentos aos cuidados com as plantas da escola, os alunos do 3º ano
Alex, Gustavo, Tayane e Alanna, todos com 8 anos, contam que também são responsáveis por mantê-las regadas. “A professora explicou
que temos que molhar a terra e não as folhas”, conta Allana.
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Sempre alerta!
Valores como solidariedade, união e parceria também são vivenciados pelo Grupo Escoteiro Josafá Tito Figueiredo, que se reúne todas
as manhãs de sábado na unidade escolar para o exercício do respeito
ao próximo. O Grupo é composto por Lobinhos, crianças de 6 a 10
anos, e Escoteiros, cuja faixa etária vai dos 11 aos 14 anos, e é aberto
a todas as crianças da comunidade, sejam alunos da escola ou não.
O chefe dos escoteiros, Weverson Carlos Almeida,acredita no grande potencial dessa prática com as crianças: “nosso desejo é que eles
tenham uma vida independente, com direitos e deveres, onde eles
aprendam a respeitar o Meio Ambiente e, sobretudo, o próximo”.
A aluna do Estágio II, Camila, tem 5 anos. Junto com a amiga Vitória,
que está no 1º ano da escola e tem 6 anos, conta o que aprenderam
desde que se tornaram Lobinhos no Grupo: “aprendemos a obedecer
a mamãe e o papai, a sempre fazer a lição de casa e a pensar primeiro
nos outros e depois em nós”.
O Escoteiro Josué tem 10 anos e está no quinto ano do Ensino Fundamental da EPG Josafá. Ele compara sua experiência em meio ao Grupo de Escoteiros com a vida no dia a dia: “tanto aqui no grupo como
lá fora eu sou um Lobinho, então procuro me comportar sempre do
mesmo jeito, tanto aqui como nas ruas”.

Quem foi Josafá Tito Figueiredo?
Josafá Tito Figueiredo nasceu em 1949, em Flórida Paulista. É o sexto
filho de uma família de 7 irmãos. Era filho do alfaiate José Tito Figueiredo e da feirante Leonidas Palachine Figueiredo, mãe carinhosa conhecida pelos amigos e vizinhos como Dona Nega. Josafá e sua
família se mudaram para a cidade de Guarulhos na década de 1950,
onde passaram a trabalhar com artigos alimentícios nas feiras do município. Nessa época, com treze anos, Josafá conheceu sua futura esposa, Vera Lucia de Poli Figueiredo, que contava com 11 anos de ida-

de. Apaixonados, Josafá e Vera se casaram anos depois e o casamento
seguiu feliz até o falecimento de Josafá.
Na década de 1980, ele deu início ao curso de Direito na Faculdade
Integrada de Guarulhos, trabalhou como despachante e comerciante.
Teve intensa participação na coordenação da campanha política de seu
irmão, o ex-vereador Joel Figueiredo, tornando-se muito conhecido.
Entre 1984 e 1985, Josafá e seus irmãos foram proprietários da antiga
Casa de Saúde de Guarulhos, localizada na região do Gopoúva. De
acordo com seu primogênito, Josafá Junior, ele tinha um coração que
não cabia no peito, ajudava as pessoas sem medir esforços.
Josafá faleceu em Guarulhos, em 15 de março de 1992.

Ficha Técnica
Endereço: Rua João Simão, 159 – Jardim Belvedere
Inauguração: 17 de abril de 1992
Professores: 36
Intérpretes: 2
Funcionários administrativos: 2
Agente Escolar: 2
Equipe de limpeza: 5
Cozinheiros: 4
Agente de portaria: 4
Alunos: 823
Atendimento: Estágios I e II e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Benedita A. de Azevedo
Vice-Diretora: Luiza Elena Toledo Brotério
Coordenadora pedagógica: Maria Aparecida de Fátima Vieira
Boletim nº 244 - 28 de maio de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano
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José Carlos da Silva
Projeto aborda qualidade de vida dos
profissionais da escola
Refletir sobre questões que influenciam no bem estar do servidor,
considerando-o em sua dimensão humana, seus sentimentos, pensamentos e emoções.
Esse é um dos objetivos da EPG José Carlos da Silva com o Projeto
Servidor de Bem com a Vida, iniciativa que busca harmonizar as relações de trabalho em um ambiente de confiança, companheirismo,
convivência produtiva e respeito, que tem impactado positivamente
tanto a equipe escolar quanto os alunos, os pais e a comunidade.
“Somos uma família, não estamos aqui só pelo trabalho, e por isso
os profissionais têmque estar bem para poder lidar com as crianças e
suas famílias”, explica a diretora Tânia Costa e Silva.

As práticas humanizadoras da unidade aliadas ao clima alegre e descontraído, endossadas pelo sorriso cativante e sincero das pessoas
indicam que a aposta na valorização do servidor tem resultado em
melhor qualidade de vida para todos e, consequentemente, num trabalho pedagógico cujo foco é a aprendizagem dos alunos.

Mente quieta, espinha ereta e o coração
tranquilo
Como podemos contribuir para que o servidor tenha melhor qualidade
de vida? Como atingir positivamente os servidores para que esse benefício pudesse chegar às crianças e às suas famílias? Esses eram alguns dos
questionamentos da equipe gestora diante da necessidade de estabelecer
um vínculo de trabalho mais humano com os profissionais da escola.
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“O profissional bem motivado apresenta maior criatividade, vontade
de realizar coisas novas, alegria e bem estar, paz interior, o que resulta numa melhor convivência dentro da escola com seus pares, com
os alunos e com as famílias”, explica a vice-diretora Edilene Ribeiro
Brandão Monteiro.
Foi um curso sobre Life Coachingque permitiu que Edilene sistematizasse com a equipe os espaços de discussões coletivas sobre qualidade
de vida que já aconteciam na escola com a participação de todos os funcionários. Tudo isso, agregado ao conhecimento da diretora Tânia como
expositora nas Casas André Luiz, fortaleceu ainda mais a proposta.
Embasada pela Lei Municipal nº 6833/2011, a iniciativa tem como objetivo promover ações articuladas entre educação e saúde por meio
de pesquisas e estudos que possam promover a saúde emocional dos
servidores.
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Professores, cozinheiras, assistentes de gestão, agentes de apoio escolar, coordenadores, funcionários da limpeza e agentes de portaria,
toda a equipe escolar se envolveu com a iniciativa do Projeto, que
utiliza textos, vídeos, dinâmicas, oficinas, reflexões e muito diálogo
acerca de temas como medo, ansiedade, saúde, alimentação, virtudes,
fraquezas, entre outros.
Os funcionários estão muito satisfeitos com as atividades e são unânimes em afirmar que, emocionalmente mais equilibrados, conseguem
trabalhar melhor.
Parcerias com a Unidade Básica de Saúde, com a Guarda Civil Municipal e com o Centro de Terapias Naturais, são algumas das ações
que fazem parte do Projeto. Edilene explica que a proposta que visava num primeiro momento aproximar as pessoas, já alcançou outros
resultados: “diminuição do número de faltas e de afastamentos por
doenças, além disso, os professores estão mais calmos e conseguem
mediar os conflitos de forma mais tranquila”, observa.
“Esse espaço é muito importante para cuidarmos da nossa saúde,
para relaxarmos e adquirirmos consciência do nosso corpo. Na escola

tudo é muito corrido, e dedicar esse tempo de cuidado conosco é uma
forma de aliviar nossas tensões”, explica o assistente de Gestão Escolar Norberto Carlos Bezerra.
Caminhada, troca de receitas, massagem, leituras. Para cultivar laços de amizade cada vez mais estreitos, os servidores extrapolaram
o tempo em que permanecem trabalhando e têm se encontrado sistematicamente em parques e bosques da cidade.
Alguns desses encontros são dedicados à prática de musicoterapia
aplicada, no qual os funcionários relaxam, escutam música, fazem
massagem relaxante, mantêm a mente tranquila: “esses momentos
que temos para cuidar de nós mesmos tem nos dado mais calma, mais
tranquilidade, e isso reflete tanto na vida profissional quanto na vida
pessoal”, aponta a professora Simone Sales.
Patrícia Alves Silva não tinha participado dos encontros de musicoterapia até que decidiu experimentar: “são tantas as questões que temos
que lidar no nosso dia a dia, e a terapia tem me ajudado a organizar
melhor os pensamentos e a buscar o equilíbrio”, explica a professora.
Muito mais que um momento de desabafo, a terapia vem permitindo
que as pessoas adquiram formas de superar questões pessoais, que
podem atrapalhar seu desempenho profissional: “vivenciei algumas
dificuldades e a musicoterapia tem sido um momento fantástico como
se eu estivesse renovando as minhas energias e isso tem sido muito
importante para mim”, explica a professora Vanuzia Carvalho.

Uma semana dedicada à Arte
“A convivência produtiva, pautada no respeito e na confiança, é fundamental nas relações humanas em geral, e no interior da escola em
particular”. Orientados pela Proposta Curricular Quadro de Saberes
Necessários, a coordenação pedagógica da EPG José Carlos da Silva
comemora o envolvimento dos professores na realização das atividades que vão culminar com a Semana da Arte.
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Uma caverna bem grande com desenhos de animais nas paredes. A
inspiração que veio da arte rupestre encontrada em cavernas como
Chauvet, no sul da França, encontrou na escola uma equipe de professores criativa, que com muito papelão, folhas de jornal, cola e tinta deram vida a essa ideia. E é isso que a turma do Berçário II está
construindo para expor durante a Semana da Arte, evento que vai
acontecer na escola no final do mês de novembro.
Os professores Paulo Carlos Pereira dos Santos e Veridiana Vilar Gonçalves explicam que o foco dessa iniciativa que envolveu as crianças e
suas famílias foi a arte rupestre, reconhecida como uma das mais antigas manifestações estéticas do homem ao longo de toda sua história.
“A Arte não tem idade. Ela vem lá da pré-história, era feita nas paredes das cavernas, onde os povos retratavam seu cotidiano por meio
de desenhos dos animais que caçavam para se alimentar ou se proteger, das lutas que travavam, da sua organização familiar”, explica o
professor Paulo. Ele conta que, para ajudar seus filhos, os pais fizeram
pesquisas na internet, e descobriram um universo incrível de informações sobre a arte feitas nas cavernas.
Para Veridiana, a realização desse trabalho com as crianças e suas
famílias resultou em experiências surpreendentes: “os pais se identificaram com a proposta de reprodução da arte rupestre, principalmente porque o modo como os povos antigos desenhavam está muito
próxima da garatuja que é feita pelas crianças”.
“Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num
instante imagino uma linda gaivota a voar no céu”. É com esse espírito de aventurar-se no mundo da arte que as professoras Valéria
Bernegosso, Patrícia Clara Marquezin Machi e Valquíria Fernanda
Martins Silva criaram a Maleta Viajante, instrumento com o qual incentivam a participação dos pais também na elaboração de material
artístico que vai ser apresentado durante a Semana da Arte.

a atividade, no qual as famílias vão relatar como foi a experiência de
criarem juntos uma obra de arte”, explica Valéria. “A produção é livre
e a música ajuda os pais e as crianças a soltarem sua imaginação”,
observa Patrícia.
Era uma vez um gato xadrez. A releitura da história do livro de Bia
Villela pela turma do Berçário I das professoras Alessandra Augusta
Pereira, Alice Priscila Rocha e Mariana Dourado Salvaterra Degrande é um dos resultados de experiências sensoriais, que conta com o
manuseio de tintas e exploração de formas: “eles próprios estão trabalhando na elaboração dos trabalhos que serão expostos na Semana da
Arte, e como eles são pequenininhos, estamos fazendo tudo isso bem
devagar”, conta Alessandra.
As professoras também apontam a interação como um dos aspectos
relevantes desse trabalho com os alunos: “eles aprendem a dividir
com o outro, a dividir materiais, a perceber que os colegas também
participam da atividade junto com ele”, observa Alice.
Trabalhando em parceria, as professoras do Estágio II Cristina Aparecida de Souza e Silvana Alves aproveitam as contribuições do artista Ivan Cruz, resgatando brincadeiras de roda, pião, amarelinha,
bolinhas de gude, bolinhas de sabão, peteca, cabra cega, pular corda
e muitas outras.
“Para a Semana da Arte, nosso desejo é apresentar um trabalho essencialmente voltado para as brincadeiras infantis. Nessa perspectiva, o livro Folclorices de Brincar, de Ivan Cruz é ideal porque une a
arte com a brincadeira”, explica Cristina.
A proposta das duas professoras rendeu a elaboração de um kit, no
qual as turmas confeccionaram alguns brinquedos referendados pelo
autor. Cristina conta também que os alunos ficaram intrigados quando descobriram a diferença entre futebol e pelada. “Estou desconfiado que meu pai joga pelada”, disse um aluno a ela.

“Aqui dentro vai um CD com a música Aquarela, do Toquinho, pincel, tinta, cartolina e um caderno de registro com orientações sobre
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Entre a letra maiúscula e o ponto final, um
universo de ideias
Trocar e compartilhar informações, vivências e experiências com os alunos do Ensino Fundamental da EPG Dr. José Maurício de Oliveira, escola
que fica ali, no Jardim dos Afonsos, bem pertinho da EPG José Carlos da
Silva, que fica no Jardim Adriana. Essa é uma das propostas do Projeto
Cartas que tem como objetivo estreitar as relações dos alunos da Educação Infantil e do 1º ano com os colegas da outra unidade escolar.
“Além de possibilitar o contato com um portador de texto diferenciado, o foco desta ação é mostrar aos educandos de ambas as escolas
que as cartas também são um meio de comunicação eficiente”, esclarece a coordenadora pedagógica Silvana Alvarenga Procópio.
Como ainda estão em processo de alfabetização, as crianças capricham em outras formas de registro, como desenhos, recortes e colagens, não deixando escapar essa grande oportunidade de se comunicar com os amigos virtuais.
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“Uma das turmas da Creche abusou da criatividade e criou uma caixa estilo Sedex, utilizando material reciclado”, explica a coordenadora
pedagógica Letícia Aparecida Fernanda Honda. Letícia também conta que os alunos dos Estágios I e II e os primeiros anos tiveram seus
professores como escriba: “os alunos participaram com suas opiniões,
desde a criação da mensagem à confecção dos envelopes e selos”.
Esse é o caso da turma do Estágio II da professora Clarice Gil Pereira,
que contam com certa autonomia de escrita e a mediação da educadora
para auxiliá-los. “São muitos os fatores envolvidos: eles sabem que estão se comunicando com alunos de outra escola, cada um tem a chance
de dar sua opinião e existe a possibilidade do ano que vem estudarem
lá, o que aumento o interesse e a curiosidade quanto à atividade”.
Clarice comemora a realização do Projeto Cartas, que para além das
correspondências que habitualmente recebemos e a exemplo do uso
que é feito das redes sociais e aplicativos pela internet, também têm a
função de comunicação.

“Observamos e debatemos sobre diversos tipos de cartas, desde aquelas que são enviadas pelos bancos com contas para pagar às que eram
comumente enviadas quando não existia a internet”.
O resultado dessa experiência comunicativa e ao mesmo tempo lúdica é esperada com grande ansiedade pelos alunos da escola. A aluna
Graziela, de 7 anos, é aluna do 1º ano. Na carta que ela e a amiga
Mayara escreveram há, além de palavras, muito carinho para agradecer a visita que os alunos da EPG José Maurício de Oliveira lhes
fizeram há poucos meses.
“Nós agradecemos a apresentação de dança e os convidamos para voltarem mais vezes”, explica Graziela. A aluna também conta que gostou
tanto dessa experiência que já escreveu uma carta para sua tia: “minha
tia ficou muito agradecida e me deu um beijo. Espero que os alunos
também gostem das cartas e que venham visitar a gente de novo”.
A ideia de escrever cartas para destinatários distantes é algo encantador e essa temática envolveu de tal forma o escritor chileno Antonio
Skármeta, que em 1985, ele escreveu o livro O carteiro e o poeta, obra
baseada na vida do poeta Pablo Neruda, que anos mais tarde ganhou
belíssima adaptação para as telas de cinema.
Se depender de todo o trabalho pedagógico realizado pela equipe da
EPG José Carlos da Silva, não vai faltar repertório de ideias para as crianças concretizarem aquilo que, segundo Neruda, é muito fácil: escrever.

Quem foi José Carlos da Silva?
José Carlos da Silva nasceu em 9 de fevereiro de 1959, em Guarulhos.
Casou-se com Fátima de Assis, um ano antes de se formar em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarulhos.
Teve dois filhos: Luciano Carlos da Silva e Adriano Carlos da Silva.
Trabalhou desde os 14 anos. Em 1993, começou a lecionar Matemática
na EE Professora Hilda Prates Gallo. Em 1992, concluiu o curso de
Engenharia Civil na Universidade Guarulhos.
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Concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores, em
1996. Nesse mesmo ano, iniciou a função de coordenador pedagógico
e, no ano seguinte, a função de diretor escolar. Faleceu em 10 de julho
de 2003, de ataque cardíaco.

Ficha Técnica
Endereço:Rua João Gomes, 367 – Jardim Adriana
Inauguração: 6 de setembro de 2003
Professores: 57
Assistente de Gestão: 1
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 6

Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 3
Alunos: 1200
Atendimento: Educação Infantil e Ensino Fundamental [1º ano]
Diretora: Tânia Costa e Silva
Vice-diretora: Edilene Ribeiro Brandão Monteiro
Coordenadoras: Letícia Aparecida Fernanda Honda e Silvana Alvarenga Procópio

Boletim nº 318 - 27 de outubro de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Engajamento e dedicação, marcas registradas de
uma equipe fantástica
“Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz, Coragem, coragem, eu sei que você pode mais”. Raul Seixas
Profissionais comprometidos com a formação de futuros cidadãos,
conscientes de suas ações e influências na vida dos sujeitos. Na EPG
José Jorge Pereira, salta aos olhos o comprometimento e engajamento
da equipe de gestores, professores e demais funcionários, gente que
não poupa energia, bom humor e atitudes positivas para superar as
dificuldades e garantir a realização de um trabalho de excelência e
um ambiente educativo.
Com foco na humanização das relações, a escola acredita que a edu-

cação é consciente de sua capacidade transformadora e criativa e que,
por meio do diálogo com diferentes conhecimentos, pode questionar
e direcionar expectativas para a formação integral.

A livre e prazerosa expressão dos alunos
Pega Pega Beijo. Pega Pega Bruxa. Pega Pega Fruta, Esconde esconde,
Estatua. No refeitório, logo depois do almoço, Yasmin, Caio e Rafael
estão a todo vapor, num bate papo sem fim com Lucas, Nicole e Kimberly. Comunicativos, eles contam que todos têm seis anos e falam
das brincadeiras que mais gostam.
“Quando a Nicole tá com a bruxa e me pega, ai eu viro a bruxa e saio
correndo atrás de todo mundo”, explica Yasmin, divertida.
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As professoras do Estágio II Fábia Costa e Patrícia Maia de Salvo
contam que o trabalho realizado com as crianças permitiu que
elas fossem preparadas adequadamente para a fase seguinte, de
alfabetização.
Atividades para um trabalho efetivo com diferentes saberes e materiais pedagógicos adequados potencializam as práticas das professoras. Ambas enfatizam que o ensinar é um ato coletivo e por isso
compreendem cada criança em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.

Brincar, cantar, aprender
Formar um ser humano íntegro, ciente de seus deveres e direitos, com
todo o seu potencial cognitivo, afetivo e espiritual desenvolvido. Esse
também é um dos objetivos da EPG José Jorge Pereira.
“Qual é o seu nome? E o nome dele? E o nome do seu pai, da sua mãe,
do seu irmão, da sua tia e do seu cachorro?” Exercitando sua curiosidade, Murilo Davi está atento a tudo, e como sabe o nome de todos, é
ele quem apresenta com destreza os amigos e as professoras.
A Criança e o Mundo é um dos projetos da turma do Maternal que
tem como princípio o desenvolvimento de habilidades de comunicação, expressão e autonomia dos alunos, considerando as singularidades quanto ao tempo e o modo como cada um aprende.
“No Maternal, as atividades cotidianas promovem a interação por
meio das brincadeiras e objetivam o desenvolvimento da autonomia
e da identidade das crianças, desde a elaboração de tarefas comuns,
como ir ao banheiro, aos momentos de escovação dos dentes”, explica
a professora Gilmara Andreza Rocha.
Ela e sua parceira de turma, Railda dos Santos Felinto, destacam em meio
às atividades a elaboração do livrinho João e o Pé de Feijão, uma coletânea divertida que oferece aos alunos desenhos e histórias sobre a fábula
para que possam contar e recontar, ao seu modo, em casa ou na escola.

Bom dia, como vai sua tia?
As relações entre professores, alunos e os demais sujeitos são pautadas pelo respeito mútuo e respeito ao próximo. Na EPG José Jorge,
todos são sujeitos de direitos e deveres.
“Bom dia, como vai sua tia?” A saudação carinhosa dos alunos do 1º
ano tem um motivo: a dedicação da professora Angela Duarte Preto,
que apesar de ter chegado à escola este ano, já conquistou muitos corações.
“Logo percebi que podíamos fazer brincadeiras diferentes: cantamos
músicas e cantigas de roda, parlendas, poemas, trava-línguas e quadrinhas, e isso faz com que as crianças fiquem contentes, além de desenvolverem plenamente a oralidade”. Dessas gostosas brincadeiras
surgiu o Caderno de Leitura, com músicas e histórias de diferentes
gêneros textuais, proposta lúdica e prazerosa que potencializou ainda mais as habilidades orais dos alunos.
Além da sessão do filme A Era do Gelo que as crianças da EPG José
Jorge Pereira curtiram juntas numa saída para o cinema, Angela e
os alunos falam de momentos marcantes que gostariam de destacar,
como os passeios que fizeram para o extraordinário Theatro São Pedro, localizado na região central de São Paulo, onde assistiram à Ópera Senhor Couve Florido, de Jacques Offenbach, e a inesquecível Festa
do Dia das Crianças, que aconteceu há poucas semanas, no Buffet Be
Happy, na Vila Augusta.

O mundo não é, o mundo está sendo
A educação é norteadora do processo de humanização pelo qual todos os seres passam. É assim que, passo a passo, as crianças vão se
apropriando e interagindo com o mundo ao seu redor.
No próximo ano, a turma do Berçário II das professoras Miriam Kimie Mine Melo, Renata de Godoi Carneiro e Michelle Tambroni Correia da Silva seguem para o Maternal.
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Na fase em que os alunos se encontram, já é bem visível o desenvolvimento da fala e compreensão de novas palavras, o desfralde e autonomia no momento de se alimentar, de conhecer seus corpos e sentidos.

Quando elas receberam o aluno Sã Claudio na turma, ele ainda não tinha
seis meses. Desde o começo, a turma o recebeu muito bem; sua deficiência,
a Síndrome de Down, não o impede de interagir e aprender com os colegas.

Michelle conta que todas as conquistas e aprendizagens das crianças
ao longo deste período foram sistematizadas numa pastinha, que foi
customizada com fotos pelas mães: “Além das atividades, a pastinha
traz informações sobre a vida delas, relatos dos pais, como nasceram,
quanto pesavam, a árvore genealógica da família, o que gostam de
comer, o que as deixa felizes, seus brinquedos favoritos, se têm animais de estimação”. Para as professoras, esse registro é importante
para que os pais percebam o quanto a participação das famílias é fundamental.

Cintia e Claudia contam que o pai de Sã é angolano. Não se sabe se
por fé ou obra do acaso, o nome escolhido para o menino significa
saúde. Carinhosas, verdadeiras guerreiras, elas observam com orgulho os primeiros dentinhos do menino e falam das inúmeras dificuldades que ele enfrenta, das complicações com sua saúde às pequenas
conquistas do dia a dia:

Envolver as famílias nas atividades da escola é um dos desafios que
gestores e professores enfrentam, pois acreditam que essa participação também garante a aprendizagem das crianças.
Depois de pronta, cada criança leva sua pastinha para casa, uma espécie de portfólio que revela o quanto aprenderam. A riqueza de trabalhos e atividades, de acordo com as educadoras, contribuíram decisivamente, ao longo do ano, para o desenvolvimento das crianças.
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Educação para a vida na perspectiva da inclusão
Michelle, Miriam e Renata também explicam que outra forma de
acompanhar e avaliar a aprendizagem dos alunos é a sistematização
feita no Registro Síntese, onde todas as informações, problemas, soluções e características sobre seu aprendizado são registradas, sobretudo, na parte descritiva, dados que vão ajudar o professor do próximo
ano a compreender as habilidades que alcançaram.
As professoras do Berçário I Cintia Gonçalves Borges e Claudia Soares Gomes também destacam a importância da parte descritiva do
Registro Síntese, sem a qual alguns aspectos diários do desenvolvimento dos alunos passariam despercebidos.

“Ensinamos o Sã a comer, a mastigar, a ir em busca de objetos, a sentar, coisas que parecem simples, mas que para ele representam importantes vitórias”, conta Claudia. “Hoje, ele bate um prato enorme
de arroz e feijão”, brincam.
Elas também comemoram com alegria muitas das conquistas de todos os alunos do Berçário, sobretudo nos aspectos da coordenação
motora e lateralidade: “Todo aprendizado é prazeroso; nesse momento, eles começam a reconhecer cores, já contam até 7 ou 8, aprendem
e cuidam uns dos outros, são sempre muito curiosos”, explica Cintia.

A semente que eu ajudei a plantar já nasceu
Valquíria Andrade, professora do 5º ano, vive um momento de despedida, pois no ano que vem, seus alunos vão para o 6º ano, em outra
escola. Para prepará-los adequadamente para o que vem pela frente,
Valquíria organizou Cadernos de Estudo, com propostas de produções textuais e inúmeras atividades, que objetivaram um trabalho rigoroso com gêneros textuais e saberes de diferentes eixos.
“O QSN nos ajuda muito no dia a dia, é um valioso norteador das
nossas práticas e caminha junto com o livro didático das crianças”.
Valquíria também ressalta que a Proposta Curricular também serve
como referencial padronizador de uma educação de qualidade estabelecida para todas as unidades escolares.
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A proposta dos Cadernos de Estudo também considera valores como
cidadania, direitos humanos, relações igualitárias e justas, valores
que devem ser, constantemente, ressaltados e potencializados no ambiente escolar.
Para Valquíria, o conhecimento deve ser construído, reconstruído e
abordado de maneira processual e continuamente, por isso espera
que, no próximo ano, os alunos continuem perseguindo seus sonhos,
desenvolvendo ainda mais suas potencialidades.
“Tenho certeza do sucesso deles, que muitos vão fazer faculdade, alguns vão se tornar professores, engenheiros, bombeiros, estou certa
de que nunca vão me esquecer”.
Para a diretora Zilda Mori Gianini, todos enfrentaram grandes dificuldades e desafios quando vieram para a unidade: “Acredito que o
diferencial do grupo é essa grande capacidade de superação que nos
uniu ainda mais, principalmente para quem já era da escola”.
A vice-diretora Marcia de Oliveira Maldonado também concorda que
a grande riqueza da equipe é um trabalho feito com excelência por
todos, da cozinha à sala de aula: “São todos profissionais colaboradores e engajados com a educação, que não deixaram de acreditar na
Educação e lutar por seus ideais e sonhos”.
Educar, cuidar e permitir a livre expressão dos alunos em processo
de formação. Na EPG José Jorge, a educação assume caráter contínuo
e ininterrupto em todos os aspectos do desenvolvimento psíquico, social e emocional dos alunos.

Quem foi José Jorge Pereira?
José Jorge Pereira nasceu em 19 de março de 1954 na cidade de Pesqueira, no estado de Pernambuco. Ainda criança, mudou-se para
Guarulhos com a família, vindo a residir na antiga Rua Floresta, atual
Rua Tibet, na vila São Rafael.

Em 1976, participou ativamente da Fundação da Casa de Cultura Paulo Pontes, marco importante da organização cultural e politica da cidade. Através da Casa de Cultura, engaja-se no pensamento de Paulo
Freire e na luta pela alfabetização de adultos. José Jorge ministrou
aulas na comunidade Vila Flora, no bairro de Itapegica.
Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, participou da
comissão provisória municipal e do primeiro diretório eleito, ocupando a função de tesoureiro. Foi candidato a vereador em 1982 e candidato a deputado Estadual em 1990. Faleceu em 15 de dezembro de 1995.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Mato Grosso, 264 - Cidade Brasil - Guarulhos-SP
Data de inauguração: 29 de abril de 2005
Professores: 27
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 3
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 149
Atendimento: Educação Infantil [Berçário I e II, Maternal, Estágios I
e II] Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Zilda Mori Gianini
Vice-diretora: Marcia de Oliveira Maldonado

Boletim nº 376 – 7 de dezembro de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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José Maurício de Oliveira
A alegria de voltar a estudar dos alunos da EJA
da EPG José Maurício
Respeitar a integralidade do sujeito e o seu direito de construir sua
própria trajetória educativa. Esse é o principal objetivo da Educação
de Jovens e Adultos no município de Guarulhos, que desde 2001 contribui com a formação de profissionais e cidadãos, cujos conhecimentos e habilidades para o trabalho sejam partes constituintes de um
projeto em que se articulam as experiências de vida dos alunos.
É em meio a essa concepção de formação integral que professores,
alunos e gestores da EPG Dr. José Maurício de Oliveira construíram o
Projeto De Bem com a Vida, delineando uma série de ações, sequências e atividades que congregam tanto as crianças do 1º ao 5º ano do

Ensino Fundamental, quanto os jovens e adultos dos ciclos I e II [Alfabetização] e ciclos III e IV [anos finais] da EJA.
De acordo com a concepção expressa na Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários, a constituição da EJA no município de
Guarulhos tem por objetivo transpor os limites de um atendimento
assistencialista de suplência que marca, sobremaneira, os cursos noturnos oferecidos aos alunos que não concluíram a escolarização na
idade apropriada.
A EJA vai demonstrar um tratamento diferenciado a esses jovens e
adultos que finalmente chegaram aos bancos escolares, reconhecendo nessa modalidade um direito à cidadania e a uma educação com
qualidade social. Essa é a resposta positiva a uma dívida social que o
município tem para com seus cidadãos.
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De bem com a vida
Para contemplarparte doprojeto com as turmas do ciclo IV da EJA, a
equipe elaborou o Projeto Prevenir: Métodos e Ações da Prevenção ao
Uso de Drogas, considerando a necessidade de chamar a atenção para
um problema frequente e bastante comum em diversas comunidades.
A iniciativa teve uma abordagem interdisciplinar, na qual os saberes
da Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários [QSN] foram
tratados de modo objetivo e contaram com a elaboração de cartazes,
produção de slogans, exibição de filmes e vídeos sobre a temática,
além de aulas expositivas e debates.
O Plano de Ação da escola ofereceu grande oportunidade aos professores e gestores de realizarem abordagens curriculares para que
os alunos pudessem superar dificuldades com as quatro operações
matemáticas, bem como na resolução de exercícios-problema.
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Dosília Espírito Santo Barreto, professora de Matemática, explica
que utilizou tabelas e gráficos para analisar e quantificar dados sobre drogas lícitas e ilícitas. “Os saberes matemáticos, as pesquisas em
revistas e na internet foram importantes para a conscientização dos
alunos”, esclarece a docente, que atua com os ciclos III e IVda modalidade em Guarulhos desde 2007.
Isabel Adriana Gomes Ribeiro Martins, coordenadora pedagógica
da EJA, conta que o depoimento de alunos que já foram usuários de
drogas enriqueceu a discussão: “eles se mostram abertos ao tema e
às atividades propostas, o que é fundamental para a efetivação do
projeto”, comemora Isabel.
A proposta ousada de abordar tema tão polêmico com os jovens e
adultos surpreendeu a professora de Ciências, Edivânia Alexandre
da Silva. Para debater sobre a lei estadual de internação compulsória
de usuários de drogas, os alunos do ciclo IV foram divididos em dois
grupos, de acordo com sua opinião.
Para que pudessem ter mais informações e fundamentar seus argumentos, eles também realizaram pesquisas na internet e em centros

de internação. Para o encerramento, os alunos organizaram um júri
simulado no qual debateram a questão.
O engajamento e dedicação dos alunos superaram todas as expectativas: “além de pesquisarem sobre a postura de advogados e promotores para serem convincentes em sua apresentação, eles formaram opinião de forma critica e reflexiva sobre o assunto de modo a convencer
o júri, que decidiu pela internação”, conta Edivânia.
“Eu fui a favor da internação”, conta a aluna Dielda Nascimento Barros Souza [35]. Dielda explica ainda a importância do projeto: “depois
que fizemos as pesquisas, passamos a conhecer um pouco mais sobre
o assunto e a realidade das pessoas que vivem essa situação”.
Com os ciclos de alfabetização, as professoras Jussara de Campos e Silvana Pontes Abraão Souza trabalharam temas relacionados à alimentação
eà saúde dos alunos e da comunidade em geral. Dentre as atividades,
todas elas com foco na promoção das habilidades de interpretação, leitura e escrita, estão: leituras relacionadas à alimentação, classificação dos
alimentos, cardápios regionais, obesidade, preço dos alimentos, etc.
A pedido dos próprios alunos dos ciclos I e II, a professora de Artes
Musicais, Adriana Rolin, trouxe canções com letras que incentivam a
uma vida melhor e mais agradável, fazendo-os refletirem sobre sua
parcela de responsabilidade quanto a isso. Uma dessas canções é “A
festa do milho”, de Luiz Gonzaga.

Conflito de gerações? Na EPG José Maurício, não!
A imagem de jovens e adultos estudando juntos se configura como
um desafio aos professores, que lançam mão de inúmeras alternativas para transformar os conflitos, próprios da modalidade, em resultados positivos e gratificantes.
Estudos no campo da EJA demonstram que a modalidade vem passando, nos últimos anos, por um processo de franca juvenilização,
causado por inúmeros fatores, dentre os quais, a fixação da idade mínima para a certificação no Ensino Fundamental em 15 anos.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Jovens que precisam trabalhar para ajudar no sustento da família encontram nas salas de EJA a única alternativa para retornar aos estudos.
Henrique Dias [18], aluno do ciclo IV da EPG Dr. José Maurício, também
parou de estudar por causa do trabalho. Ele conta que, no começo, foi
difícil se enturmar com os colegas de sala, principalmente com os mais
velhos: “antes eu tinha muita vergonha, me sentia sozinho e com saudade lá da outra escola. Agora já fiz amigos”, conta Henrique sorridente.
“Antes de vir para cá, passei por muitas situações lá na minha cidade,
em Ilhéus. Minha vida era um inferno, mas agora que vim para cá,
estou mais calmo e aprendi a respeitar as pessoas e suas diferenças”,
conta Yan Victor Trindade [16], que mora em Guarulhos há pouco
menos de dois anos.
A coordenadora Isabel explica que é bastante comum que os conflitos
se estabeleçam logo no início do ano. Os jovens desejam seu espaço e
os adultos querem silêncio. A ideia que ambos trazem na memória é
de uma educação excludente, na qual o professor é detentor do saber
e os alunos, meros memorizadores de conteúdos.
Para superar a “concepção bancária da educação” [Freire, 1983, p.66],
professores e gestores da escola promovem, já há alguns anos, a efetiva participação dos alunos na produção do seu próprio conhecimento.
“Os projetos são fundamentais para que os alunos se sintam responsáveis por aquilo que estão aprendendo, e isso faz com que eles busquem,
pesquisem, se envolvam de uma forma muito especial”, conta Isabel.
Para as alunas Lúcia Alves de Almeida [56] e Fátima Aparecida Ferreira [42], os projetos são importantes porque unem a sala rumo a um
objetivo comum. “O entrosamento com o Henrique foi demorado, ele
era muito arredio; mas depois do projeto, a sala ficou muito mais unida, porque tivemos que pesquisar todos juntos”, contam as alunas.
Com o objetivo de promover ainda mais a interação entre os alunos
e funcionários da escola, a professora de Língua Portuguesa, Mônica
Vilela de Lima, realizou uma atividade bem interessante, na qual os
alunos escolhiam um colega e, sem revelar quem era, descreviam a
pessoa, por meio de uma produção escrita.

“Observei nessa atividade momentos de curiosidade, descontração e
interação, essenciais ao convívio em grupo. Foi interessante perceber
como o outro nos vê e quais são nossas características mais marcantes”, afirma Mônica, contente por mais essa conquista para o rompimento de barreiras entre os alunos da EJA.

Pensando no futuro das crianças
O projeto De Bem com a Vida da EPG Dr. José Maurício de Oliveira tem
um olhar muito especial para as crianças do Ensino Fundamental I.
Entre os objetivos a que o grupo de professores e gestores se propõe
está a conscientização dos alunos quanto à valorização da alimentação adequada, fator essencial para o crescimento e desenvolvimento,
bem como para prevenção de doenças como desnutrição, anemias,
cáries, obesidades, entre outras.
“Em nossa escola, observamos que poucos alunos conhecem os benefícios de se ter uma boa saúde”, afirma a coordenadora pedagógica,
Sonia Benedita Castro de Carvalho Gimenez.
Sonia explica ainda que, além de trabalhar a autoestima dos alunos, o
projeto abrange o conceito de saúde e práticas alimentares saudáveis,
tanto com as crianças quanto com a comunidade.
Durante o desenvolvimento do projeto, algumas etapas e atividades
foram priorizadas, como o levantamento dos conhecimentos prévios
que a crianças possuem sobre os alimentos, oficinas culinárias e degustação, implantação da coleta seletiva com separação de resíduos
orgânicos e inorgânicos, elaboração de pirâmide alimentar, etc.
“O Projeto de Bem Com a Vida está vinculado ao Programa Saúde na
Escola e todas as nossas ações priorizam a qualidade de vida de um
modo abrangente, conscientizando as crianças para que elas tenham
uma vida adulta com muito mais saúde”, explica a vice-diretora Ângela Maria Monteiro Costa Felippe.
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Um olhar sensível para a modalidade

Ficha Técnica

A diretora Rosalina Keiko Ishiy Yamada se confessa uma apaixonada
pela Educação. Para ela, não há valor maior que poder transformar
pessoas, ajudá-las, fazendo descobrir seu potencial.

Endereço: Rua Orixá, 111 – Jardim dos Afonsos/Cocaia
Inauguração: 8/12/1974
Professores: 31
Funcionários administrativos: 4
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Auxiliar Operacional: 1
Alunos: 632
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano] e EJA.
Diretora: Rosalina Keiko Eshiy Yamada
Vice Diretora: Ângela Maria Monteiro Costa Felippe
Coordenadora: Sonia Benedita Castro de Carvalho Gimenez
Coordenadora: Isabel Adriana Gomes Ribeiro Martins

Quando questionada sobre o trabalho que já realiza há mais de 10
anos com os alunos jovens e adultos da Rede Municipal, Rosalina é
enfática: “trabalhar na educação é trabalhar com energia, com alegria
e na EJA podemos descobrir ainda mais esses sentimentos”.
Com um olhar bastante sensível para essa modalidade, ela continua:
“O brilho no olhar das pessoas antes analfabetas, que agora começam
a descobrir o poder da leitura e da escrita é algo que não tem preço.
A EJA vem despertar a esperança dos que deixaram os bancos escolares devido aos vários percursos em sua vida e trazer uma luz de que
é possível transformar sua vida, mostrar que é possível transformar
sonhos em realidade, não somente terminando o Ensino Fundamental e o Médio, mas levando muito de nossos alunos a sonharem com
uma melhora profissional no Ensino Superior. Creio que a EJA na
Educação de Guarulhos, é a ponte da esperança para muitos alunos”.
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Boletim nº 204 - 21 de agosto de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim

Quem foi o Dr. José Maurício de Oliveira?
Casado com a professora Cacilda Caçapava Oliveira, José Maurício
de Oliveira foi um cirurgião-dentista, que na metade do século XX
começou sua vida política na cidade de Guarulhos.
Entre 1919 e 1930, cumpriu dois mandatos como prefeito e, em 1940,
retornou ao cargo, nomeado pelo governo do Estado.
Administrou a cidade até o dia 5 de abril de 1945, quando faleceu
vítima de uma doença. Por reconhecimento, três ruas da cidade receberam seu nome: uma no centro e outras duas, no Gopoúva.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Lino Ferreira de Oliveira
Escola promove autonomia por meio da
ludicidade
“Sempre que puder fale de amor e com amor para alguém. Faz bem
aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala”. Irmã Dulce
A singela frase de Irmã Dulce fixada na sala dos professores, a delicadeza no atendimento da secretaria, o cheirinho irresistível da comida
e o acolhimento da equipe gestora são algumas das características
que compõe a identidade da EPG Lino Ferreira de Oliveira.
Mistura de ‘casa de vó’ com ‘casa da gente’, a escola se destaca pelo
acolhimento e generosidade com a qual incentiva aprendizagens e o
desenvolvimento dos alunos da Educação Infantil.
“A gente faz de tudo para que o espaço seja aconchegante para as

crianças.Nosso projeto, voltado para a ludicidade e a brincadeira, favorece um ambiente de livre expressão e também propicia a alegria e
o prazer em aprender”, afirma a gestora Viviany Megale.
A coordenadora pedagógica Débora Maria Geraldelli Da Silva Piza
ressalta que ações de promoção da autonomia como os Conselhinhos
são estratégias que vêm fortalecendo o trabalho pedagógico da EPG.
“Essa ação é maravilhosa porque é por meio dela que as crianças podem expressar sua opinião sobre a escola. Já surgiram várias ideias
bem bacanas, como a aquisição de uma piscina de bolinhas, a abertura de salas e a reposição de materiais. As reuniões acontecem sempre bimestralmente, em forma de roda de conversa e potencializaram muito a continuidade do nosso tema gerador sobre Brinquedos
e Brincadeiras”.
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Brincar é preciso
Segundo o psicólogo bielo-russo Lev Vigostky, o brincar evoca atenção e concentração, estimula a autoestima e ajuda a desenvolver relações de confiança íntimas e coletivas, foco que na EPG Lino Ferreira
colabora para que os alunos trabalhem sua relação com o mundo, dividindo espaços e experiências.
“A escolha de trazer a brincadeira como ação sistematizada foi maravilhosa, porque a partir dela conseguimos promover múltiplas possibilidades de interação, criação e aquisição de conhecimento”.
É o que fica evidente na fala dos amigos Erick, If Ona, Gabriel e Luan,
alunos do Estágio I, da professora Neide de Souza Fernandes.
“Tia, eu adoro brincar aqui no parquinho! A gente junta todo mundo
na casinha e brinca de tudo, mas o que eu mais gosto é brincar de
Hulk e de Wolverine”, conta Érick entusiasmado.
Enquanto a nossa equipe se encanta com a alegria das crianças no
parquinho, a professora Neide explica que a valorização do lúdico é
uma das prioridades do Planejamento da equipe de professores.
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“É uma rotina para nós fazermos um Planejamento único por modalidade. Foi dessa maneira que projetos como Brinquedos e Brincadeiras foi definido como tema gerador. Sabe, acho muito importante que
a escola preserve o lado lúdico e que as crianças sintam prazer em
aprender. E aqui, a gente busca respeitar ao máximo o tempo de vida
dos nossos pequenos. Você tem que ver como esse ambiente estimula
e faz a diferença no desenvolvimento deles. Eles são demais!”.

Um livro é um brinquedo feito com letras
“Era uma vez três porquinhos que sonhavam em construir cada um a
sua casinha. Até que um dia, um lobo que passava pela região observou o trabalho árduo dos colegas e resolveu ajudar. A primeira casinha era amarela, a segunda verde e a terceira azul, da cor do céu. Os

dias se seguiram com muito trabalho até que, enfim, tudo foi encerrado. Felizes com a colaboração do novo amigo, a mãe dos porquinhos
ofereceu um grande almoço. O menu foi assim: 3 pratos de macarrão,
1 prato de salada, 2 pratos de feijão, 4 pastéis e 5 ovos”.
O clássico da literatura Os Três Porquinhos foi uma das histórias
adaptadas pelos alunos do Estágio I, da professora Edileuza Vieira
da Silva de Souza, que desenvolve coletivamente um livro escrito e
ilustrado pelas crianças.
“Foi mó legal a ideia de fazer esse livro, ainda mais porque somos nós
que vamos contar a história. A professora é muito legal. Deixa a gente
brincar, pegar comida sozinhos e é muito divertida”, conta a pequena
Emily de 5 anos.
A professora explica que o projeto é interdisciplinar e potencializa saberes como comunicação e expressão, a criatividade, o conhecimento
sobre as cores e os numerais.
“Os contos de fada são oportunidades incríveis para contextualizarmos os saberes necessários para cada fase do desenvolvimento, inclusive a formação da identidade e a vivência de valores humanizados.
Como eles adoram Os Três Porquinhos decidimos, em roda de conversa, que o ponto alto da história seria a regeneração do Lobo Mau.
Refletimos: Por que ele tem que ser mau para sempre? Será que ele
não pode ter uma nova chance de fazer amigos e ter um final feliz?”
A aluna Carol, do 1º ano, completa que o lobo é a personagem que
mais gosta.
“Na nossa história a gente conta que o lobo ficou bom, quando viu
que os porquinhos precisavam de ajuda. Daí, a gente tá colando macarrão, feijão e saladinha no papel para ele poder almoçar, no livro.
Ah, e sabe o que acontece depois, tia? Como ele fica muito cansado de
tanto trabalho, ele pega a mala dele, enche de roupa, pega um avião e
vai para a praia tirar férias! Muito legal, né?”
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E por falar em Lobo bom...
A arte de contar histórias encanta, emociona e provoca reações extraordinárias nas crianças em processo de construção da identidade.
Sabendo disso, os professores da EPG Lino Ferreira decidiram potencializar o interesse das crianças pela literatura por meio de sessões
semanais de contação.
Com o pátio lotado de alunos atentos e curiosos, a professora Tessália
e o aluno Gustavo dão um show de espontaneidade e carisma.
“Eu adoro contar histórias e tenho o maior carinho na preparação.
Organizo cenário, e sempre convido as crianças para interagir comigo, interpretando as personagens que mais gostam e o lobo é sempre
muito solicitado por eles”, conta a professora Tessália Cristina Lemos.
Tessália completa que, como as crianças estão em uma fase da construção da subjetividade, buscam na personagem do lobo uma maneira de demonstrar a sua coragem e vontade de serem melhores.
“Eles adoram o lobo. Hoje mesmo, tanto na minha contação da Chapeuzinho Vermelho, quanto na do Gustavo, em Os Três Porquinhos,
a presença do lobo é a mais importante. É como se eles quisessem
mostrar que não tem medo dele, que são valentes. Mas, uma coisa
bem bacana que trazemos para as nossas adaptações é a possibilidade
do lobo humanizado, embora ele seja mau nada o impede de ser uma
boa pessoa e escolher um novo caminho”.

revitalização. As meninas da cozinha ajudam no cultivo e se sentem
muito felizes por poderem oferecer alimentos frescos e orgânicos
para as refeições dos alunos. Mas, a responsável mesmo por esse pomar incrível é a Bel”, conta a gestora Viviany.
Isabel de Paula Costa Bragança, mais conhecida como Bel, é uma mulher alegre, simpática de uma sabedoria ímpar quando o assunto é
voltado para a botânica.
“Ah, eu adoro cuidar desse espaço, como sou filha de lavradores cuido com muito amor dessa terra”, conta emocionada. Natural da cidade de Silva Jardim, no interior do estado do Rio de Janeiro, Bel explica
a sua motivação em cultivar a terra.
“Meus pais me ensinaram que quem planta não passa fome. Então pensa só: se aqui você quiser um limão para temperar uma salada, basta
você vir aqui no pé e pegar. Se quiser mandioca, couve, rúcula também
tem. Mas, não basta colocar a semente de qualquer jeito na terra e achar
que vai nascer alguma coisa, a terra tem a sua arte. Tem que limpar o
solo, carpir, arar, adubar o terreno, por vitamina...”, ressalta.
Viviane conta também que o conhecimento da Bel é voltado para o
potencial medicinal das plantas: “toda vez que alguém fica doente,
a Bel vem no pomar e colhe alguma planta pra oferecer como chá”,
lembra a gestora.

Pomar da Bel

Segundo registros históricos, as primeiras utilizações de plantas com
finalidades terapêuticas ocorreram na China, por volta de 3000 a.C.
quando o imperador Cho-Chin-Kei descreveu as propriedades do
ginseng e da cânfora. Conhecimentos sistematizados pela botânica,
transmitidos pelas gerações.

Jabuticaba, banana, maçã, goiaba, almeirão, mandioca, limão, couve,
rúcula e coentro são algumas das frutas, verduras, tubérculos e temperos que a escola tem o privilégio de cultivar.

Babosa, boldo, capim santo, erva doce, guaco e amora. São algumas
das plantas fitoterápicas que Bel indica para as colegas de trabalho
para complementar os tratamentos da medicina tradicional.

“Nosso espaço é maravilhoso e desde que chegamos aqui cuidamos
com muito carinho, cultivando a terra, com mudas de flores e frutos
que vamos adquirindo com a verba que recebemos da Secretaria para

“Quem tá com gripe, por exemplo, pode tomar chá de folha de guaco.
A babosa é boa para gastrite, já o chá da amora é indicado para as
mulheres que estão sentindo os sintomas da menopausa. Agora se
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a pessoa quer se proteger das picadas de inseto, tenho uma receita
muito boa. Até os médicos estão indicando que é o repelente de uma
planta chamada citronela. Para fazer é muito fácil: você junta as folhinhas com o álcool, cravo da índia, põe um hidratante ou um óleo da
sua preferência e você passa na pele. Olha, depois de usar, não tem
borrachudo, nem pernilongo que aguente!”

Boletim nº 294 - 13 de maio de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Eduardo Calabria
Ilustração: Anna Solano

Quem foi Lino Ferreira de Oliveira?
Lino nasceu em 05 de janeiro de 1958 na cidade de Oliveira dos Brejinho, na Bahia. Lino completou o Ensino Médio e logo veio para Guarulhos, firmando residência no bairro Jardim Acácio.
Ele trabalhava em uma mercearia e gostava muito de criança. Colaborou com muitas melhorias na região e participou da associação amigos do bairro do Jardim Acácio. Seus filhos, Wallison e Lília, estudaram na escola que receberia seu nome durante a pré-escola. Faleceu
em 05 de janeiro de 1991, vitima de um acidente automobilístico.
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Ficha técnica
Endereço: Rua Maria Luiza Perico, nº 263 – Jardim Acácio
Inauguração: 31/08/1994
Professores: 16
Agente Escolar: 1
Assessor de Gestão: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 3
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 392
Atendimento: Educação Infantil [Maternal e Estágios I e II]
Diretora: Viviany Megale
Vice-diretora: Marcia Valeria Amate
Coordenadora: Débora Maria Geraldelli da Silva Piza
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos
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Atividades e projetos ressaltam a importância
do Brincar

integral da criança, construindo novos conhecimentos, a partir de jogos e brincadeiras.

Brincar e interagir. Imitar e repetir. Imaginar, explorar e experimentar.
Essas são características da ação infantil, que permeiam a compreensão
e transformação do mundo no qual as crianças estão imersas.

A diretora da escola, Marli Barbosa de Carvalho,explica que para dar
início às propostas, os professores realizaram um levantamento de
conhecimentos prévios, desejosos de saber do repertório cultural das
crianças sobre as temáticas.

Segundo o bielo-russo Lev Semenovitch Vygotsky, o desenvolvimento infantil é um processo contínuo, no qual aspossibilidades de
aprendizagem são determinadas pelo tipo de experiência e pela qualidade das interações que estabelecem com a sua cultura.

Segundo a gestora, a brincadeira na educação infantil não é só recreação. Nesta fase, as crianças falam com o corpo e é por meio das
brincadeiras que representam ações vividas em casa, interagem com
os colegas e questionam sobre tudo.

Nesse sentido, os projetos “Vendo e [Re]vendo a Brincadeira e a Natureza” e “Cantando a Natureza”, da EPG Machado de Assis, têm como
objetivo o resgate da importância do brincar para o desenvolvimento

“A criança pequena é impulsionada totalmente pela vontade. Ela
nunca pára, está o tempo todo brincando, agindo, transformando”,
conta Marli.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Brincadeira também é coisa séria
O brincar é uma necessidade básica e um direito de todos. O brincar
é uma experiência humana, rica e complexa.(ALMEIDA, M.T.P. 2000).
As brincadeiras são fenômenos sociais, de caráter universal, provenientes de celebrações culturais que foram, até o século XVIII, praticadas coletivamente entre adultos e crianças.
Com o início do processo de industrialização e com o desenvolvimento tecnológico, muitas dessas práticas passaram por um processo de
transformação e adaptação, adquirindo um caráter próprio da infância.
A gestora Marli ressalta a intencionalidade da prática do brincar na
sociedade moderna: “é brincando que as crianças começam a entender como as coisas funcionam, os limites e regras a serem respeitados, aprendem a conviver com os amigos e, principalmente, a lidar
com a frustração, já que em certas situações, nas brincadeiras ou na
vida, pode-se ganhar ou perder”.
A professora Mirian Elena da Costa Marchini, explica que, em 2013,
o projeto norteador com as turmas dos estágios “Vendo e revendo
as brincadeiras” trouxe à tona, o resgate de jogos e a possibilidade
de experenciar novas formas de brincar. “A ideia é incentivar nossos
alunos o respeito ao Meio Ambiente por meio de atividades que desenvolvam o cuidado e a compreensão do meio”, esclarece a docente.
Miriam explica que brincadeiras como o jogo e o dado têm como
proposta pedagógica integrar os alunos com a sequência numérica,
o manuseio de portadores de números, além de ser motivado por personagens e elementos contidos nas histórias infantis e nas músicas.
A música “O caramujo e a saúva” [Palavra Cantada], por exemplo,
permitiu um trabalho com Linguagem Matemática, Identidade e Autonomia, e Corpo e Movimento, presentes na Proposta Curricular
Quadro de Saberes Necessários.

tanto, foi proposto aos alunos que elaborassem oralmente, uma cartinha do Caramujo para a Saúva, que foi transcrita na lousa por mim”.
A docente esclarece ainda, que estão trabalhando os animais e suas
características, sua cadeia alimentar e preservação das espécies.
Os pais também são incentivados a participar desse movimento lúdico por meio de oficinas. Com seus filhos, realizam lições de casa
divertidas contendo propostas direcionadas de brincadeiras que os
ajudam a compreender os motivos pelos quais brincar é fundamental.
“Durante as oficinas com a comunidade, percebemos que muitos pais
não têm o hábito de brincar com os filhos; muitas crianças estão presas em brinquedos eletrônicos e não possuem repertório de brincadeiras coletivas”, reforça a diretora Marli.

Projeto Líquido: brincar e respeitar o Meio
Ambiente
Se brincar é coisa séria, e permite a criação e ampliação de repertório
por meio de vivências que referenciam as crianças em suas múltiplas
interações com o mundo, cuidar do Meio Ambiente pode se tornar
uma prática prazerosa e ao mesmo tempo responsável.
Nesse contexto, a EPG Machado de Assis, em parceria com o Serviço
Autônomo de Água e Esgoto [SAAE], desenvolve o Projeto Líquido, cujo
objetivo é formar cidadãos atentos quanto ao uso consciente da água.
A professora Miriam explica que o Projeto Líquido está sendo multiplicado em Hora-atividade e envolve a análise da conta de água, a
utilidade do relógio hidrômetro e a pesquisa dos pontos pelos quais
a água percorre no espaço da escola e por onde ela passa até chegar
ao consumo.

“A música é recheada de gestos e onomatopeias e apesar dos alunos serem bem pequenos, conseguimos explorar a comunicação escrita. Para
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O Plano de Aula para o Estágio I
Preocupada com a socialização dessa prática para a Educação Infantil, a professora Miriam, que trabalha na EPG Machado de Assis há 4
anos, esclarece por meio de relato como estabeleceu a relação entre as
brincadeiras e o cuidado com a água.
“Na minha sala de aula, comecei com a música do “Caramujo e a
Saúva”, do grupo musical Palavra Cantada. Essa música fala da praia
e esse foi o gancho para abordar com os alunos, numa roda de conversa, sobre qual a água que podemos beber, a salina ou a doce.
Conversamos sobre a água do mar e a diferença daquela que chega a nossa torneira. Utilizei o globo terrestre pra mostrar aos alunos
que nosso planeta é cercado de água do mar. Levei-os pela escola e
mostrei-lhes as placas que mostram o desperdício ao deixar torneiras
abertas durante a escovação ou quando lavamos as mãos.
Para que as crianças pudessem visualizar e mensurar a quantidade
de água desperdiçada, fizemos um comparativo dos números desse
volume com garrafas PET. Por exemplo, 15 litros de água correspondem a sete garrafas e meia de refrigerante, o que equivale ao desperdício durante 5 minutos de escovação com a torneira aberta.

340

“O futuro do planeta está nas mãos dessa nova geração. E como educadores acreditamos que a escola tem um papel fundamental na formação de uma nova mentalidade. Estamos apenas começando, afirma a gestora Marli.

Quem foi Machado de Assis?
Joaquim Maria Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro, em 21 de
junho de 1839, foi um escritor, jornalista e poeta brasileiro.
Fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras,Machado de Assis foi considerado, o introdutor do realismo no Brasil.
Sua extensa obra constitui-se de nove romances, peças teatrais, duzentos contos, cinco coletâneas de poemas e sonetos e mais de seiscentas crônicas. Faleceu em 29 de setembro de 1908.
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Conversamos sobre o ciclo da água, aproveitando os dias de chuva, explicando como ela ocorre. Também falamos da poluição e o que ela ocasiona”.

Endereço: Avenida das Margaridas, nº 50 - Cidade Soberana.
Inauguração: 10/05/2003
Professores: 45
Funcionários Administrativos: 3
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 6
Agente de Portaria: 4
Alunos: 675
Atendimento: Educação Infantil Creche e Estágios 1 e 2
Diretora: Marli Barbosa de Carvalho
Vice-diretora: Adeilda Giló dos Santos Fujkura
Coordenadora: Renata Soares Gomes

Mirian aponta ainda, que o projeto vem repercutindo de forma muito positiva entre as crianças e as famílias, já que permite que conhecimentos
importantes como a preservação da água, bem como pequenas mudanças de hábitos sejam gerados em todos de forma divertida e significativa.

Boletim nº 209 - 25 de setembro de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim e Divulgação

As crianças também elaboraram cartazes com recortes de jornal que
mostram onde a água está e sua utilidade. Esse registro foi feito, sobretudo, por meio de desenhos.
Confeccionei um crachá de “Fiscal da água” para os meninos e para
as meninas e eles ajudam a monitorar os desperdícios no banheiro e
no bebedouro. Todos os dias, um aluno e uma aluna fazem isso.
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Manoel Bomfim
Escola potencializa valores significativos como
atitude
Dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2010 apontamque
15,2% das crianças brasileiras ainda chegam aos oito anos sem estarem alfabetizadas.
Muitos são os fatores geradores dessa realidade, entre elas as desigualdades sociais, as dificuldades de aprendizagem e a ausência de
um ambiente familiar e escolar rico de estímulos culturais.
De acordo com a coordenadora pedagógica AndrezzaMochi do Prado
Lima, para que a alfabetização se efetive no contexto escolar, é importanteque a criança conviva num ambiente alfabetizador. Em outras
palavras, “onde os alunos estejam inseridos numa cultura letrada,

com livros, textos digitais ou em papel, um mundo de escritos que
circulam socialmente”.
Tendo em vista esta importância, A EPG Manoel Bomfim, idealizou
no seu Plano de Ação o projeto“Valores, Saberes e Atitudes”,que busca, por meio de projetos temáticos, uma proposta de educação significativa voltada para a alfabetização na perspectiva do letramento e na
vivência de valores humanizados.

Força tarefa para alfabetização
Garantir a todos os alunos qualidade no processo de ensino aprendizagem
e propiciar oportunidades de avanços aos alunos com dificuldade são algumas das metas do projeto temático “Força tarefa para a Alfabetização”.
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Andrezza explica que todas as estratégias estão voltadas para a conquista da alfabetização na perspectiva do letramento em situações de
adversidade.
“Uma educação que pretende ser de qualidade social deve primar antes e durantepelo processo de ensino-aprendizagem,pelo desenvolvimento integral dos alunos, respeitando asindividualidades e o tempo
de vida de cada criança”.
Para tanto, antes da realização de qualquer ação pedagógica,a equipe
escolar organiza conversas com as famílias para diagnosticar e entender os motivos pelos quais as crianças apresentam dificuldades, bem
como para conhecer as histórias de vida e os temas de maior interesse
dos alunos.
“Muitas vezes, a carência nos aspectos sociais, como alimentação,
moradia e saúde, dificultam a aprendizagem e a atenção das crianças nas aulas. Para termos certeza de quais são essas questões que
influenciam esse processo,entendemos que é preciso uma aproximaçãocom os pais e familiares, a fim de conhecermos um pouco mais o
que se passa com eles, além do contexto escolar”.
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Após, o conhecimento da trajetória das crianças, são realizadas durante as aulas, sondagens das hipóteses de escrita, para saber em qual
etapa da alfabetização cada aluno se encontra, registrando, posteriormente, dados para a verificação dos avanços.
“Para facilitar o processo de aprendizagem, agrupamos os alunos a
partir deetapas das hipóteses de escrita, e na interação com os que estão mais avançados,as crianças que ainda estão no início do processo
de alfabetização se sentem mais confiantes eaprendem mais rápido”.
Andrezza conta que essas hipóteses são resultado de pesquisas daeducadora Emília Ferreiro, que em sua pesquisa propôs etapas cognitivas, pelas quaistodas as crianças e adultos passam para a aquisição da escrita. São elas: hipótese pré-silábica, silábica sem valor
sonoro, silábicacom valor sonoro, silábica alfabética e alfabética.

A coordenadora também explica que a escola tem um acervo bastante
diversificado com jogos pedagógicos e livros de literatura infanto-juvenil, ao alcance das crianças na brinquedoteca em diversas cestas
coloridas.
“A ideia é que os professores possam levar as cestas para as salas,
para assim fazer circular as histórias que serão utilizadas prazerosamente no fortalecimento dos projetos de incentivo à leitura”.

Corpo, Movimento e Desenvolvimento
Há quem penseque a Educação Física é apenas uma atividade na qual
as crianças podem extravasar sua energia e vontade de brincar. Mas,
na EPG Manoel Bomfim, essa linguagem, potencializadora do desenvolvimento global é tratada de umamaneira mais ampla, na perspectiva de uma manifestação corporal sócio-cultural.
O Professor de Educação Física Everton Arruda Urias explica que um
gesto está repleto de códigos culturais, sociais e biológicos, que podem ser lidos e interpretados de diferentes maneiras.
“Quando conseguimos aprofundar e ampliar nosso olhar sobre esses
códigos, acabamos compreendendo melhor os significados atribuídos
pelo grupo social imerso na prática corporal, conhecendo-os melhor”.
Nessa perspectiva, foi elaborado um projeto integrado ao Plano de
Ação da escola com o objetivo de reconhecer as práticas corporais
acessadas pelos alunos, chamadas também como ‘cultura de chegada’, para a escolha dos temas para estudo.
O professor esclarece que com as turmas dos 1º e 2º anos, foi proposto
o estudo de dois temas: ginástica de academia e skate. A partir do
mapeamento dos saberes dos alunos, foram realizadas vivências, sessões de vídeos para aprofundamento e pesquisa, entrevistas comuma
professora de ginástica localizada e um skatista, além devisitaa uma
academia de ginástica do entorno.
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“Com os 3º e 4º anos,escolhemos como tema a dança de rua;com as
dos 5º anos, estudamos os esportes e brincadeiras sobre rodas, envolvendo a bicicleta, o skate e o patins. Essas aulas de vivências foram
bem divertidas, já que as crianças puderam trazer as suas próprias
bicicletas, skates e patins”.
“Foi maravilhoso ver a alegria das crianças nas atividades de educação física”, afirma a coordenadora AndrezzaMocchi. “Eles ficaram encantados e a proposta tornou a aprendizagem acolhedora, prazerosa
e significativa para todos”.

Além dos muros da escola
Um dos objetivos mais importantes do Plano de Ação da escola é proporcionar o envolvimento e integraçãoda comunidade nos projetos e
na vida escolar dos alunos.
Diante desse desejo, a equipe gestora realizou diversos eventos como
para ‘abrir asportas’ à participação da comunidade do entorno.Andrezzarecorda que, neste ano, dois eventos marcaram positivamente
a história da EPG Manoel Bomfim: A festa da Família e a festa Junina.
“Por meio de entrevistas com as famílias, observamos que boa parte
dos nossos alunos vive apenas com o pai ou com a avó; então, pensando em trabalharmos o tema do respeito à diversidade, sugerimos
que fosse realizada uma grande festa em comemoração às famílias”.
A coordenadora esclarece que foi criado um pequeno projeto para a
realização do evento, iniciando com rodas de conversa com as crianças, onde foram abordadas as diferentes representações familiares e
organizadas apresentações artísticas.
No dia da festa, os familiares e responsáveis participaram de uma atividade com ginástica ediversas oficinas com as criançascomo: oficina
de pão caseiro, produção de utensílios domésticos com material reutilizável, oficina de brinquedos e de contação de histórias, de bolsinhas
de tecido ‘tnt’, dobradura e oficina de dança.

“A escola ficou cheia de gente.Os pais participaram de maneira maciça e a integração foi maravilhosa. A partir desta data, os familiares
passaram a participar mais das atividades da escola, principalmente
das reuniões e do conselho participativo”.
A Festa Junina foi outro momento especial e significativo para a equipe escolar que contou com a colaboração dos alunos da EJA – Educação de Jovens e Adultos – na decoração e na montagemdas barracas.
“Para que o”Arraiá do Manuel Bomfim pudesse ser realizado, organizamos um bazar commercadinho popularcom a doaçãode roupas e
alimentos, que foram vendidos a preços simbólicos,para que pudéssemos adquirir as ‘prendas’do evento. A festa foi um sucesso!”, conta.
A coordenadora, que trabalhana escola há um ano, fala sobre a alegria em atuar na unidade e da sua realização na função.
“Oque me encanta em trabalhar aqui é poder proporcionar aos alunos uma educação com significado. Quando eu assumi a função,senti
que poderia ser uma referência positiva para eles”.
Andrezza ressalta ainda a importância da parceria com o gestor Paulo de Tarso Almada para a realização do projeto da escola.
“Sinto que o Sr. Paulo confia no meu trabalho e eu aprendi muito com
ele, principalmente porque eu era muito ansiosa ecomo ele é calmo,
me ensinou a resolver, cada coisa a seu tempo”.
O gestor Paulo Almada confirma a afirmação da coordenadora pedagógica.
“Quando eu converso comos professores costumo explicar que minhas atividades estão mais focadas nas questões administrativas, e
que podem confiar na coordenadora quanto à construção do projeto
pedagógico. Aliás, temos uma equipe gestora muito boa, de pessoas
muito responsáveis e envolvidas nos projetos”.
“O meu lema atualmente é: Hoje eu vou fazer tudo com potencialidade e com amor. Não importa se é muito ou se é pouco. Vou seguindo assim fazendo o meu melhor, da melhor maneira possível”, fala a
coordenadora emocionada.
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Quem foi Manoel Bomfim?
Manoel Bomfim nasceu em 1868 na cidade de Aracaju. Foi um médico
e intelectual sergipano, autor de vasta obra sobre História do Brasil e
da América Latina, além de vários livros didáticos, algunsem co-autoria com Olavo Bilac.

Boletim nº 219 - 4 de dezembro de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim

Seu livro,“América Latina: Males de Origem”, foi reconhecido uma
crítica às convicções racistas dominantes e ao conservadorismo das
elites políticas no país”.
Entre suas principais obras estão:O fato psíquico[1904], Noções de
Psicologia [1916], Pensar e dizer: estudos do símbolo e do pensamento
[1923], O Brasil na América [1929], O Brasil na História [1930] e O Brasil Nação: Realidade da origem [1931].

Ficha Técnica
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Endereço: Estrada das Lavras, nº 3160, Jardim Santo Expedito.
Inauguração: 14/03/2008
Professores: 54
Funcionários administrativos: 6
Cozinheiras: 8
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 1228
Atendimento: Educação Infantil [Estágios 1 e 2] Ensino Fundamental
[1º ao 5º ano ] Educação de Jovens e Adultos
Diretor: Paulo de Tarso Almada
Vice-Diretoras: Maria Ivone Martins Carvalho/Iracema Rodrigues
da Silva
Coordenadoras Pedagógicas: Andrezza Mocchi do Prado Lima e
Cleusa Maria Graneiro
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Manoel de Paiva
Projeto incentiva mudanças de atitudes de
crianças, jovens e adultos

diferença no cotidiano dos alunos e funcionários: “todo esse trabalho
prevê mudanças de atitudes que são pontuais, que reflitam na comunidade escolar e em seu entorno”, esclarece Mara.

Desenvolver atitudes de respeito e preservação à vida e ao Meio Ambiente. Esse é um dos objetivos do Projeto Reciclando Nossas Atitudes, que na EPG Padre Manuel de Paiva vem promovendo uma série de mudanças nos hábitos dos alunos da escola, crianças, jovens
e adultos que agora estão mais atentos aos cuidados com o planeta.

Sonia conta que os alunos da EJA se envolveram plenamente com a
temática: “a economia de água e energia dialoga com o nosso cotidiano, e como somos nós que sentimos na pele as consequências do
desperdício, se não fizermos nada, tudo pode ficar ainda pior”.

Mara Cibelle Watanabe Oliveira, coordenadora pedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e sua parceira na coordenação da EJA, Sonia Santos da Costa Bello, esclarecem que o projeto foi
idealizado como norteador de todas as ações da escola, para fazer a

O racionamento de água na grande São Paulo levou a equipe de professores e alunos a pensarem sobre as causas desse problema: “era necessário muito mais do que economizar água, precisávamos reciclar
nossas atitudes”, explica Mara, chamando atenção para o conjunto de
ações que passaram a ser adotadas para o alcance desse objetivo.
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E você, o que faz para economizar?
Informações, questionamentos, ações preventivas, jogos de conscientização ambiental e de valores atitudinais. Essas são algumas
das ações que passaram a permear as atividades com os alunos, da
Educação Infantil à EJA. As coordenadoras esclareceram ainda que
as aulas de Artes, Língua Inglesa e Educação Física também foram
fundamentais para sequências didáticas para o reaproveitamento de
materiais, uso consciente para o não desperdício, além de propostas
com músicas, recortes, slides, jogos cooperativos, entre outros.
A professora de Artes, Ana Lucia Novaes Gonçalves, conta que, com
as turmas dos ciclos I e II da EJA, trabalhou a questão da sustentabilidade. Além da produção de porta-trecos com garrafas-pet, Ana e os
alunos produziram o cartaz SEJA Sustentável: “as mãos dos alunos
representam as folhas da árvore e mostram que todos juntos podem
salvar a natureza”.
Ana esclarece ainda que o grupo de professores e alunos elaboraram
jogos com materiais recicláveis e que essa iniciativa tem promovido
maior participação dos alunos nas aulas.
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A abordagem que a professora de Língua Portuguesa, Fabiana Souza
de Lima, teve com a temática colocou os alunos diante de uma questão bastante polêmica: o consumo. “Nosso objetivo é mostrar como as
propagandas influenciam o consumismo exagerado”.
Para introduzir a discussão, Fabiana conta que utilizou a música Admirável chip novo, da roqueira Pitty: “Pense, fale, compre, beba; leia, vote, não se esqueça; use, seja, ouça, diga;
tenha, more, gaste, viva”, provoca a letra, que segundo Fabiana foi
motivo de reflexões interessantes sobre as reais necessidades de consumo e outras que são criadas pelas propagandas.
A EPG Padre Manuel de Paiva contou com a visita da Unidade Móvel
de Ensino da EDP Bandeirantes, um laboratório sobre rodas equipado
com inúmeros aparelhos, como o Arco Voltaico, e a Bicicleta Geradora, entre outros, que demonstram como a energia é gerada, além de
fornecer dicas preciosas de como economizar.

“Em casa, sempre deixei muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo
e não imaginava o risco que corria”, conta Francine de Fátima Jorcik
[36], aluna do ciclo II.
“Fomos ver o caminhão que ensina a economizar energia elétrica. A
gente não gosta de ficar de fora de nada que é importante para a nossa
vida e para o nosso país”, relatou Eva Rosa Della Vedova de Oliveira
Pinto, aluna do ciclo II, que junto com o marido, Jesu José, retornou
aos estudos após 30 anos. “Os filhos cresceram, já estão criados, a
vida é mais calma e agora era o momento certo de voltar a estudar”.
A mudança de atitudes das crianças, jovens e adultos está ligada, sobretudo, ao modo como as ações da escola o levaram a encarar problemas cotidianos, como a correta destinação dos resíduos que todos
produzem diariamente.
Silvério Martins [50] também é aluno do ciclo II e conta que, em sua
casa, a reutilização já é uma prática: “há muito tempo tenho o hábito
de destinar os materiais para a coleta seletiva”.
O alagoano Jucinei Tenório Santos [29] está em Guarulhos há 8 anos:
“passei a fazer muitas coisas que eu não fazia em casa, como reciclar,
economizar água e energia elétrica”.

Preservar para ter
“Temos que tomar banho todos os dias, mas o banho tem que ser rápido”, reforça graciosamente a aluna Gabrielly [5], do Estágio II.
A professora da turma, Gracinete Divino Brito, esclarece que a prontidão na resposta da aluna se deve a um trabalho sistemático sobre o
modo como todos devem proceder para preservar a água: “as crianças já têm, desde cedo, contato com o debate sobre a questão da água
e da energia elétrica; é muito importante levá-las a pensar sobre isso”.
No magistério há 25 anos e completamente apaixonada pela profissão
docente, Grace sugeriu à turminha a elaboração de um livro: A Terra
Precisa de Água, que discute de modo bastante lúdico o modo como to-
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dos praticam a sustentabilidade. Essa atividade também permitiu que as
crianças tivessem contato com o portador, com a escrita e com a leitura.
Com o foco também na conservação da identidade histórica do bairro
da Vila Galvão e do munícipio de Guarulhos, a professora Josenice
da Silva Souza Costa realizou um trabalho sobre a preservação dos
patrimônios públicos da cidade.
A docente explica que por meio de pesquisas, elaboração de maquetes e diálogos com os pais, os alunos passaram a conhecer com mais
propriedade patrimônios como o Lago dos Patos, o Teatro Nelson Rodrigues e a própria EPG Manuel de Paiva: “essa atividade deu aos
alunos maior senso de responsabilidade, pois trouxe a importância
da conservação, o valor que esses patrimônios têm para a nossa vida
e para a nossa cidade”.

Repórter por um dia
Para comemorar o Dia dos Pais, as professoras Rosane Salles Belo, do
1º ano, e Fátima Isabel Ferreira Costa Belcorso, do 2º ano, decidiram
fazer uma atividade diferente com os alunos.
Elas partiram da necessidade de trabalhar diferentes tipos de gêneros
textuais e sugeriram ao grupo de alunos que eles se passassem por
repórteres, para entrevistarem seus pais, ou qualquer outra figura familiar masculina.
“Na sequência de atividades em sala de aula, eles debateram sobre o
que desejavam saber sobre seus pais e elaboraram a pauta de perguntas”, explica Rosane.
“Essa atividade permitiu maior contato entre pais e filhos, e ainda
promoveu a aproximação das famílias com a escola”, conta Fátima.
Em meio à proposta de “reciclar atitudes”, a atividade chamou a atenção da
equipe de reportagem do Boletim Acontece na Rede: “Quem quer ser repórter por um dia e ajudar a nossa equipe a fazer a matéria sobre a escola?”

Foi assim que os alunos Isabella [6] e Guilherme [7] se tornaram repórteres por um dia e ajudaram a equipe a investigar como os funcionários da escola evitam desperdícios e economizam energia.
Durante uma breve reunião de pauta, os alunos chegaram a uma pergunta ideal: o que você faz para economizar água e energia elétrica?
A funcionária da Proguaru, Sandra Gasques de Souza [32] explicou
a Isabella o que ela faz: “tomo banhos rápidos, desligo as luzes e os
aparelhos domésticos”. Imediatamente, a repórter mirim lembrou-se
de uma orientação que recebeu em casa: “minha mãe pediu que eu
me ensaboasse com a torneira desligada, e que só ligasse na hora de
enxaguar”.
Guilherme entrevistou outra funcionária da limpeza, Marilene Simão
de Menezes [33], e descobriu que ela e sua avó têm muito em comum:
“primeiro, eu ensaboo toda a louça e só no final eu enxaguo. Lá em
casa, os banhos são cronometrados”, explica Marilene.
Em meio a uma pergunta e outra, as crianças também contaram que
assistiram alguns vídeos, dentre eles “Peixonauta: o caso das bolhas”,
“O caso da água que fugiu” e “Um plano para salvar o planeta”, da
Turma da Mônica.
Ao final de algumas entrevistas, os jovens repórteres avaliaram positivamente a oportunidade: “achei legal conversar com as pessoas,
aprendi com elas que se tudo fica ligado ao mesmo tempo, gastamos
muita energia”, conta Isabella.
Guilherme ficou intrigado com a luz acesa no refeitório, quando as
crianças não estão no horário do lanche: “a cozinheira disse que não
dá para apagar a luz, porque elas estão preparando as refeições dos
outros períodos”, explicou aliviado.

Quem foi o Padre Manoel de Paiva?
É oficialmente o padre fundador de Guarulhos. Em 1983, após nota
conjunta dos memorialistas, Adolfo de Vasconcelos Noronha e João
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Ranali, a Câmara de Vereadores oficializou o “Padre Paiva” como
fundador da Cidade, lei nº 2.789/83.
Manoel de Paiva era padre da Companhia de Jesus. Nasceu em 1508 em
Portugal e faleceu em 21 de dezembro de 1584 em Vitória, Espírito Santo.
José de Anchieta o descreveu como robusto e corpulento. Altamente
religioso e fortemente guerreiro, tinha hábitos de gente do campo e
trabalhava como carpinteiro. Era extremamente paciente, caridoso,
zeloso e diligente no ensino. Teve boa saúde até os 75 anos de idade.

Ficha Técnica
Endereço: Av. Francisco Conde 600 – Vila Galvão
Inauguração: 15/08/1973
Professores: 41
Funcionários administrativos: 2

Equipe de limpeza: 3
Cozinheiros: 4
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 596
Atendimento: Educação Infantil [Maternal, Estágio I e II], Ensino
Fundamental [1º ao 5º ano] e EJA [ciclos I e II]
Diretora: Zilda Mori Gianini
Vice-diretora: Maria Ivone Martins Carvalho
Coordenadoras: Mara Cibelle Watanabe Oliveira e Sonia Santos da
Costa Bello

Boletim nº 256 - 20 de agosto de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano
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Manoel Rezende da Silva
Escola revela ações de uma educação
humanizada
Alegria, solidariedade, construção coletiva, respeito e amor pelo fazer educativo. Todas essas características seriam apenas palavras se
já não fizessem parte do projeto de educação humanizadora da EPG
Manoel Rezende da Silva.
“Desde que assumi como gestora, o meu desejo é ver uma escola integrada, acolhedora e reconhecida pelo seu potencial transformador”,
afirma a diretora Antonia Donizeti da Silva, que acredita na união
das capacidades e potencialidades da sua equipe como um instrumento de construção de saberes para a geração de oportunidades e
inclusão social.

Para tanto, a equipe elaborou um Plano de Ação que envolve todos os
funcionários da escola, com propostas relacionadas à educação e cidadania a partir dos projetos: Inclusão, Aprendizagem e Participação
Social e A Cultura como Promotora de Aprendizagem e Ludicidade.
“Uma grande conquista do nosso trabalho é a participação da comunidade nas ações pedagógicas da escola, e estamos muito felizes pelo
empenho e confiança que os pais vêm demonstrando em relação aos
nossos projetos”.

A cozinha maravilhosa do Manoel Rezende
“Olha, que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha,
quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai”.
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“Tia, eu adoro a comida daqui. Como arroz, feijão, carne moída e sempre gosto de tudo o que os cozinheiros fazem”, conta a aluna Vitoria
do Estágio II, demonstrando que, tal como os versos de Dominguinhos, a comida feita na escola contém deliciosos ingredientes, além
de uma boa pitada de temperos especiais, como dedicação e carinho.
Fernandes, um dos cozinheiros da equipe, conta que há sempre muito cuidado na preparação de todos os alimentos que são oferecidos
aos alunos, tanto na qualidade, quanto na quantidade adequada para
cada fase de desenvolvimento.
“Eu penso que é preciso ter sempre responsabilidade na preparação
da alimentação escolar, porque qualquer falha, ou desatenção da nossa
parte pode gerar um comprometimento na saúde das crianças”, afirma.
Lígia, que também integra a equipe de cozinheiros, explica que a Secretaria de Educação oferece um suporte importante para a elaboração do cardápio, principalmente aos alunos que necessitam de uma
dieta especial por orientação médica.
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“Temos alguns casos de dietas especiais, como o de uma aluna do 5º
ano, que tem colesterol alto. Nessas situações, os pais trazem os laudos
médicos para a escola onde são apresentados para as nutricionistas do
Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, e é
a partir dessa análise que um novo cardápio é elaborado”, completa.
“Era ruim no começo porque a minha comida era diferente das outras
crianças, mas agora eu já acostumei”, completa sorridente a aluna.
Como os seus companheiros de equipe, a cozinheira Sandra, que atua
na EPG há 8 anos, afirma que adora trabalhar no Manoel Rezende,
principalmente pela integração da equipe e pelo reconhecimento que
a gestão tem pelo trabalho de todos.
“Me sinto muito orgulhosa de trabalhar em uma escola como esta que
valoriza e acredita em nosso trabalho. Aqui a gente pensa no melhor
para as crianças. Sempre apresentamos alimentos saudáveis como legumes e verduras, e vemos felizes que hoje elas têm hábitos alimentares muito mais saudáveis”.

Água: Economizar é preciso
“Decidimos realizar o Projeto Água, que visa conscientizar as crianças e suas famílias quanto à preservação, a partir de pequenas mudanças no cotidiano”, explica a professora Laureta Rosa Cojo.
Laureta explica também que essa ideia surgiu quando ela e sua colega de trabalho, Raquel Domingues Sarto, participavam das aulas
do projeto EcoViver, que oferece cursos de Educação Ambiental para
professores da Rede Municipal de Educação.
“Primeiramente, organizamos com os alunos uma pesquisa sobre
os hábitos de suas famílias quanto ao consumo de água, e, a partir
desses dados, realizamos diversas rodas de diálogos que culminaram na realização de uma campanha de mobilização para a economia
de água na comunidade do entorno. A receptividade da sociedade
foi muito boa e todos se comprometeram a rever seus hábitos”, conta
Laureta.
A professora Meire Cristina dos Santos, do Estágio II, explica que para
as crianças da Educação Infantil melhor compreenderem as questões
técnicas sobre a necessidade de economizar, a escola decidiu contextualizar a proposta por meio de atividades e jogos de tabuleiro, a fim
de que multiplicassem a iniciativa em casa.
“Fizemos o jogo com regras que traduzissem a proposta de maneira
bem simples e objetiva. Por exemplo, ao escolherem as cartas, se encontrassem alguma uma figura com alguém desperdiçando água, o
aluno teria que voltar algumas casas no tabuleiro. No contraponto,
na medida em que escolhessem uma carta que apresentasse alguma
ação de economia, avançavam no jogo”, exemplifica.
A companheira de sala de Meire, Fabiana de Lourdes Scapim explica
que a turma também realizou uma análise a partir da plantação da
semente do feijão no algodão.
“Escolhemos essa atividade por conta da possibilidade de demonstrarmos a importância da água para a sobrevivência dos seres vivos,
já que a análise compreendia a verificação do crescimento de dois
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feijões, sendo que apenas um seria regado e receberia os demais cuidados necessários para seu desenvolvimento. As crianças gostaram
bastante da experiência e a proposta intensificou as pesquisas da turma em relação ao projeto”, completa Fabiana.

Um por todos e todos por um

Fabiana, que atua com a Educação Infantil, conta que os alunos evoluíram bastante em diversos aspectos com o projeto, principalmente
na autonomia, oralidade e no respeito à diversidade humana.
“Agora eles entendem que a escola é um espaço de vários atores e que,
para o convívio harmônico, eles também precisam respeitar o espaço e
a individualidade do outro. E essa maturidade é muito importante, para
o aprendizado de valores como a solidariedade e a amizade. Estamos
muito felizes. A proposta está sendo realmente maravilhosa para todos”.

Conta o provérbio Africano que “é preciso toda uma aldeia para educar uma criança”. E no caso da aldeia da EPG Manoel Rezende, todos
os funcionários e alunos estão comprometidos com a aprendizagem e
a construção de novos conhecimentos.

Muito prazer, meu nome é José Alves!

Exemplo desse conceito é o projeto da professora Gisele Costa Barbosa, que envolveu todos os alunos do 3º ano para a mediação da
aprendizagem dos alunos da Educação Infantil.

Para muitos pensadores da antiga civilização grega, o significado do
nome de uma pessoa pode influenciar na personalidade e nas experiências que ela possa vir a ter durante a vida.

“Como os alunos do infantil ainda estão no início do processo na
aquisição da leitura e da escrita, convidamos os alunos do 3º ano para
aplicar e desenvolver atividades, como contar histórias, ensinar receitas e realizar apresentações de teatro”, explica.

O nome José, por exemplo, de origem hebraica ‘Yosef’, significa “aquele que acrescenta” ou “ele acrescentará”. Se o mito é verdadeiro, não
sabemos. O fato é que, coincidência à parte, o funcionário da limpeza,
José Alves, veio acrescentar em muito nas atividades da EPG Manoel
Rezende, principalmente na alegria, carinho, dedicação e cuidado de
todos os alunos e comunidade do entorno.

Para organizar as atividades, os professores promovem oficinas preparatórias a serem desenvolvidas para os alunos do Ensino Fundamental, para que possam socializar as experiências e saberes com
mais confiança.
“Estamos realizando esse projeto desde o ano passado e as crianças
menores adoram, porque vêem nos mais velhos um exemplo, uma
referência positiva do que podem vir a ser e conhecer. Já os maiores
se encantam principalmente pelo reconhecimento de suas capacidades em compartilhar os seus conhecimentos e seus aprendizados”,
explica Gisele.
As professoras Meire e Fabiana relatam que, dentre todas as atividades realizadas, as que os alunos mais gostaram foram a receita do
alfabeto de massinha e a apresentação de Teatro, baseada no livro A
Menina Bonita do Laço de Fita, de temática étnico-racial.

Apaixonado pelas crianças e querido por todos, José se tornou uma
referência quando o assunto é a colaboração na realização das atividades do espaço escolar.
“O meu trabalho aqui é a limpeza, né, mas eu faço tudo o que precisar
ser feito para que os alunos possam estudar. Como eu conheço todos
muito bem, percebo quando há algo de estranho. Chego perto, converso, gosto de acompanhar a entrada e saída dos alunos e só sossego
quando todos estão seguros nas suas atividades”.
A gestora Antonia conta que vê na fala do funcionário o sentido de
pertencimento que quer transmitir a todos da equipe.
“Eu acho muito importante reconhecer as pessoas pelas suas capacidades. Principalmente em um ambiente escolar, por que todos os funcio-
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nários independente da sua área de trabalho, bem como os alunos e suas
famílias são educadores. E o José é um grande parceiro para todos nós”!
“Olha, eu já trabalho aqui há 4 anos. Tudo aqui é muito especial e não
pretendo sair não!, rs, Sou muito feliz aqui!”, diz José.

Boletim nº 255 - 13 de agosto de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano

Quem foi Manoel Rezende da Silva?
Manoel Rezende da Silva foi um político brasileiro nascido no município de Avencas na região de São João da Boa vista.
Aos 18 anos mudou-se para Campinas onde finalizou seus estudos
em economia na Pontifícia Católica – PUC.
Em uma de suas viagens, conheceu Maria Isabel Del Passo, sua futura esposa que trabalhava em Guarulhos onde residiu por 30 anos tendo se tornado, entre as décadas de 80 e 90 foi Secretário de Serviços
Públicos e Finanças da Prefeitura de Guarulhos na Segunda Gestão
do prefeito Néfi Thales. Foi assassinado em 1997.

Ficha Técnica
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Endereço: Rua Benedicto Thieso, 213 - Parque Residencial Bambi
Inauguração: 22/09/2000
Professores: 34
Funcionários administrativos: 2
Agente Escolar: 2
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 4
Agente de portaria: 2
Alunos: 739
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II], Ensino Fundamental
[1º ao 5º ano]
Diretora: Antonia Donizeti da Silva
Vice-diretora: Adriana Araújo Lima Anselmo
Coordenadora: Jacqueline Soares Carneiro
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Manuel Bandeira
Proposta incentiva o protagonismo dos alunos
“Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência
afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador.
Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Afeto,
do latim “affetare”, quer dizer “ir atrás”. É o movimento da alma na
busca do objeto de sua fome. É o Eros platônico, a fome que faz a alma
voar em busca do fruto sonhado”.
O encantamento por este sentimento expressado pelo teólogo e educador Rubem Alves despertou na equipe da EPG Manuel Bandeira a
vontade de realizar uma proposta pedagógica diferenciada. Um projeto que pudesse, em sua estrutura, respeitar a identidade e a construção histórico-cultural das crianças, potencializando a expressão das
capacidades e talentos dos alunos.

Para a gestora Solange Turgante Adamoli, educar é incentivar propostas e ações que valorizem a liberdade de expressão, o direito de
escolha e a responsabilidade das crianças pelo próprio aprendizado.
“A escola que sonhamos e estamos construindo aqui é aquela onde as
crianças sentem prazer em aprender, cuidando dela como um espaço de
todos. Nesse sentido, propomos o Projeto Atitudes: uma formação para
toda a vida, que busca traduzir uma proposta de escola democrática, por
meio do protagonismo e da alegria em descobrir a si e o mundo.

A escola que eu sempre sonhei
“Tia, vem conhecer o nosso projeto! Estamos estudando os animais
marinhos, os tubarões, as baleias cachalotes, os camarões e todo o
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fundo do mar”, convida André, de 6 anos.
“Oh, André, não esqueça de dizer também, que estamos estudando
as letras das palavras. Porque cada letra tem um som, que juntando
com outras várias palavras. Ah, é muito legal”, completa sorridente a
colega Eloísa.
Como André e Eloísa, muitos alunos da EPG Manuel Bandeira dão
um show de naturalidade e entusiasmo quando o assunto é as descobertas e aprendizagens do dia a dia escolar.
A professora Nerli Tomaz Bravo do Nascimento explica que a espontaneidade das crianças é um reflexo da proposta democrática da escola, que incentiva a cidadania e valoriza suas necessidades, reinvindicações e seu tempo de vida.
“Eu sempre acreditei na perspectiva da valorização da autonomia e
da liberdade de expressão das crianças. Elas adoram ser ouvidas e
respeitadas, principalmente nas suas áreas de interesse. Por isso, essa
demonstração alegre em narrar o que estão aprendendo e descobrindo”, completa a docente.
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A aluna Amanda, do 5º ano, também acredita nisso. “Eu gosto muito
de ver como a escola funciona agora, porque aprendemos de uma maneira diferente e muito mais legal. Antes, a gente tinha que estudar
coisas que os professores decidiam, e nem sempre aqueles projetos
eram tão legais. Agora, a gente pode sugerir temas, votar e escolher
propostas. Aqui a gente tem direito a opinar”.

Cidadania também se aprende
O educador Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia reflete que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético, não um favor que se pode ou não conceder uns aos outros.
E foi por meio da busca dessa autonomia respeitosa, que os gestores
e educadores da EPG revisitaram seu Plano de Ação e suas propostas
pedagógicas.

“No final do ano passado, fizemos uma reunião para decidir os rumos
do novo ano letivo e refletimos que poderíamos melhorar a maneira a
qual estávamos trabalhando. Então, decidimos privilegiar a ideia de
uma escola democrática, propondo a criação dos Conselhinhos e de
Assembleias Escolares”, explica a gestora Solange.
“Os Conselhinhos são assembleias organizadas pela Gestão, no qual
os alunos podem debater temas relacionados aos projetos e ações de
responsabilidade coletiva, para manter a escola organizada. Toda a
escola participa, desde o maternal até o 5º ano”, explica Solange.
E, para que o processo aconteça de forma realmente participativa, foram realizadas previamente eleições para representantes de classe.
A realização de um show de talentos, a troca e manutenção dos brinquedos do parque, a avaliação do projeto pedagógico e a organização
das Equipes de Responsabilidade da escola, também foram alguns
dos temas abordados pelos alunos nos Conselhinhos.
Neste espaço, os temas são sugeridos pela gestão, mas as decisões são
tomadas por meio de discussão e votação dos alunos.
“Na sala de aula, tivemos mudanças muito boas através das assembleias. Por exemplo, agora podemos estudar em grupos na sala de
aula. Isso ajuda bastante na hora de aprender. Então, a professora
sempre reveza os integrantes para que possamos aprender a conviver
melhor com as diferenças”, afirma Andressa, do 5º ano.
A amiga de sala de Andressa, Lorena, conta como a proposta da escola democrática vem melhorando os relacionamentos interpessoais
da turma.
“Às vezes, ficamos em um grupo que temos afinidade, e, aí, o estudo fica bom. Mas, às vezes, não dá pra ser do jeito que a gente quer,
né? Daí, aprendemos que é preciso separar a opinião que temos sobre
o outro, do trabalho que temos que fazer e pensar no que podemos
aprender com ele. Porque se você olhar bem, todos temos um lado bom
e outro ruim, e, não adianta ficarmos julgando o outro só pelo lado que
não gostamos, não é mesmo?”, aconselha a menina de 11 anos.
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Meninas Super Poderosas
“Olá, sejam bem-vindos a nossa escola”. Foi assim que as alunas Andressa, Julia, Amanda, Lorena, Maria Eduarda e Katlyn receberam a
equipe de reportagem do Boletim Acontece na Rede.
O que não sabíamos é que essas seis encantadoras meninas integram
a Equipe da Apresentação, proposta que integra o novo conjunto de
ações do Projeto Atitudes, que oportuniza a autonomia dos alunos,
dividindo funções de cooperação em relação às atividades da escola.
“Os objetivos das equipes é fazer com que os próprios alunos se responsabilizem por suas ações e sejam capazes de tomar conta dos espaços, mantendo a escola limpa e organizada”, afirma a aluna Amanda.
Amanda conta também que existem Equipes divididas nos três períodos da escola. “Assim todas as necessidades da escola são sempre
supridas”, afirma.
Os grupos são divididos nos seguintes setores: Silêncio no Refeitório, Recreio, Limpeza e Organização da Sala, Limpeza do Refeitório,
Jardinagem, Organização da Biblioteca, Parque, Manutenção dos Painéis e a Apresentação da Escola, atividades desempenhada pelo grupo das seis meninas.
Além de todas as funções e responsabilidades que são definidas nas
assembleias, Lorena enfatiza o foco no aprendizado e desenvolvimento pessoal de cada aluno.
“O que a gente aprende aqui é que a escola é de todos, portanto, temos que assumir a nossa parte em relação a ela. Mas, se não formos
responsáveis com a gente mesmo, na nossa própria vida não adianta
muito. O aprendizado tem que ser em conjunto”.

Sou reconhecido, logo existo
Projetos pedagógicos criativos, gentileza, respeito e colaboração são
atitudes facilmente observadas nos corredores e salas de aula da EPG
Manuel Bandeira.

As meninas que integram a equipe da apresentação explicam que a escola funciona como uma grande rede de aprendizado, gerado pela socialização dos diversos projetos desenvolvidos nas turmas e períodos.
“Tem sala que está estudando os fenômenos naturais, outras culinária, brinquedos, novelas, música, corpo humano, bullying, e é a partir
desses temas que os professores nos ajudam a aprender as outras matérias, tipo português, matemática, ciências, artes. Desse jeito, todo
mundo aprende mais”, afirma Katlyn.
Para que a aprendizagem seja colaborativa, a escola ainda organizou
painéis com os títulos: Preciso de Ajuda e Posso Ajudar?, assim, quando um aluno sente alguma dificuldade, pode solicitar auxílio para
qualquer colega, de qualquer período. “Os cartazes têm surtido um
efeito muito positivo, porque o aprendizado tem mais significado
quando compartilhado”, afirma Solange.
As meninas destacam ainda o Projeto de Indicação de Leitura, realizado pela turma do 5º ano, como um exemplo dessa proposta educativa em Rede.
“Esse projeto foi muito legal porque fez com que a gente lesse 8 livros
e criasse uma proposta de divulgação literária para toda a escola e
comunidade”, explica Andressa.
Medo de quê?, de Flávia Côrtes, Bregaliques, da autora Tatiana Belinky, Dani, de Tony e Zoe Ross, e, De onde Viemos, do escritor Peter
Mayle, foram alguns dos livros escolhidos para o projeto, que abordou temas que refletem a realidade da fase de desenvolvimento das
crianças como: amizade, medo, fofocas, conflitos, relacionamentos,
entre outros.
“Primeiro, toda a sala foi dividida em grupos. Então, lemos os livros,
fizemos roda de conversa, e, depois, criamos um painel com ilustrações e o resumo do livro. Assim, agora, cada pessoa que passar por
aqui, poderá saber a importância dessas histórias e procurar os livros
na biblioteca para a leitura”, esclarece Katlyn.
A coordenadora pedagógica Camila Zentner Tesche destaca que um
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dos motivos para o comprometimento das crianças em relação ao
projeto Atitudes vem do carinho e do espírito acolhedor e colaborativo de todos da equipe.
“Aqui todos somos como uma grande família. Temos professores que
foram alunos uns dos outros e que, por uma bela coincidência, hoje
trabalham juntos, buscando uma educação significativa para essa
nova geração. Sem sombra de dúvida, esse é um dos pontos mais fortes da nossa escola, pois incentiva os alunos a serem melhores, tanto
na escola, quanto na vida”.

Quem foi Manuel Bandeira?
Manuel Carneiro de Souza Bandeira foi um poeta brasileiro, nascido
em Recife em 1886.

Equipe de limpeza: 4
Cozinheiros: 5
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 738
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II] e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Solange Turgante Adamoli
Vice-diretora: Ana Paula Lucio Souto Ferreira
Coordenadora: Camila Zentner Tesche

Boletim nº 263 - 8 de outubro de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Em 1922, participou indiretamente da Semana de Arte Moderna, enviando para leitura o poema ‘Os sapos’. Foi também professor de Literatura e escreveu crônicas e críticas de música e cinema, em vários jornais.
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Uma das marcas da poesia de Bandeira é um tom suave e melancólico, às vezes disfarçado por uma discreta ironia. Segundo alguns
críticos, isso se deve à consciência da precariedade da vida que sua
doença lhe trouxe.
Em 1940, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Morreu no
Rio, em 1968. Dentre a sua obra podemos destacar livros como: A cinza das horas, Poesias, Libertinagem, Estrela da manhã, Mafuá do Malungo, Opus 10, Estrela da tarde, Estrela da vida inteira, entre outros.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Jutaí, 459, Cidade Parque Alvorada
Inauguração: 30/09/1982
Professores: 37
Funcionários administrativos: 6
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Marfilha Belloti Gonçalves
EPG Marfilha Bellott incentiva o altruísmo e a
cidadania
Houve um tempo em que quase todas as comunicações se davam por
meio de cartas. Instrumento dos grandes navegadores para anunciar
suas aventuras e descobertas, elo entre os poetas e corações apaixonados.
O primeiro serviço organizado de difusão de documentos escritos
que se tem notícia remonta a 2400 a.C., tendo surgido no antigo Egito,
quando os faraós usavam mensageiros para a divulgação de decretos
em todo o território do Estado. Hoje, o hábito de enviar cartas pelos
correios é cada vez mais raro.
À medida que as necessidades do mundo contemporâneo foram se

dinamizando, outras maneiras de se comunicar também foram sendo
criadas, como o telégrafo, o telefone, e, atualmente, a rede mundial
de computadores, que revolucionou os hábitos de todos, aproximando continentes e pessoas, facilitando e democratizando informações
através de emails etc.
Com o objetivo de ampliar o repertório linguístico das crianças e
incentivar os vínculos de amizade e solidariedade, a EPG Marfilha
Belloti Gonçalves promove o Projeto Cartas, que vem resgatando o
antigo e saudoso hábito da troca de correspondências.
Questionada sobre por que escrever cartas, a coordenadora pedagógica Leonice Amaro explica que a ideia surgiu a partir da exibição de
“Cartas para Deus”, filmebaseado em fatos reais. A película conta a
história de um menino de 8 anos que, ao ser diagnosticado com cân-
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cer, passa a escrever orações para Deus em forma de cartas que são
depositadas nos correios diariamente. As cartas chegam às mãos de
um carteiro cheio de problemas que está diante de um grande dilema
na vida. Surge, assim, uma grande amizade.

crianças quanto à interpretação de texto, bem como o interesse por
outros estilos literários”.

Projeto Cartas

Nas cartas, eles trocam e-mails, endereços de redes sociais, fotos e até
presentes. “Nosso objetivo é realizar um grande encontro no final do
ano para que eles também possam se conhecer pessoalmente”, explica Leonice.

“O projeto acontece com todas as crianças dos 4º e 5º anos da escola que, a princípio, trocariam cartas apenas com as crianças da EPG
Tom Jobim”, conta a coordenadora Leonice. Foi durante a socialização
de práticas no espaço formativo do Programa Saberes em Rede que
outras coordenadoras também se sentiram motivadas em participar.
“Hoje, as escolas Tom Jobim, Glorinha Pimentel, Perácio Grilli e Josafá Tito também estão envolvidas no projeto”, comemora.
O projeto contagiou a todos e acontece assim: cada criança escreve
uma carta, como se fosse para um “amigo secreto”, descrevendo quem
é, em qual escola estuda, seus hábitos, o que gosta e o que não gosta
de fazer. As coordenadoras pedagógicas atuam como “carteiros” ou
os mensageiros da antiguidade, fazendo circular as correspondências
entre as escolas.
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Carta de Jean
“Meu nome é Jean [Jean Cordeiro Soares] e tenho 9 anos. Eu estudo
na escola Marfilha e estou no 4º ano C. Sou um bom aluno e sou inteligente e moro no Presidente Dutra. Perto da minha casa tem uma
associação que ajuda as famílias que não têm condição de pagar um
esporte. Lá eu pratico capoeira, teatro e futebol e é muito bom. Moro
com meus pais e tenho um irmão e ele é mais velho do que eu. Termino por aqui, deixando um abraço do seu amigo Jean”.
Além do valor afetivo que as cartas têm gerado, Leonice explica que
há ainda a importância pedagógica, na construção do processo da
aquisição da leitura e da escrita: “é perceptível o crescimento das

Por conta da quantidade de crianças e escolas participantes, as cartas
são trocadas uma vez por mês, sendo que os alunos se correspondem
sempre com o amigo da primeira correspondência.

Outra proposta integrada ao Projeto Cartas é a escrita do Diário Pessoal. “Em seus diários, as crianças são incentivadas a escreverem suas
atividades particulares e escolares, e eles são lidos pelos pais, colegas
e professores”, conta Solange Biancki Fonseca Gonzaga, vice diretora.
O fragmento do diário do aluno Leandro Barutti, do dia 6 de maio
deste ano, revela um pouco dessa proposta: “Hoje eu acordei, aí tomei
café, cuidei dos animais, tomei banho e fui a escola. Cheguei lá, eu fiz
prova de história, eu comi e tomei café, ai fui assistir o show do Habibs em cena, um show de sabores. Depois eu fiz a prova de ciências,
aí eu cantei a música do dia das mães, aí eu vim para casa, ai eu fui
tomar vacina no braço, aí eu fui para casa e fui comer abacaxi e pera”.
Para que o processo de ensino da leitura e da escrita possa acontecer,
é imprescindível que ele faça parte do contexto social das crianças, o
que vem sendo demonstrado tanto pelas cartas quanto pela produção
dos diários. Leonice e Solange acreditam no sucesso do Projeto Cartas para a leitura e interpretação crítica do mundo, interação social,
autonomia e identidade.

Altruísmo e transformação social
A preocupação com valores comunitários, coletivos e solidários também integra o Plano de Ação da EPG Marfilha, que neste ano buscou como tema:
“Eu, você e o planeta”, atuando num contexto amplo de sustentabilidade.
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“Já que um dos nossos objetivos pedagógicos é a formação do sujeito integral, pensamos em realizar com toda a escola um projeto que
envolvesse vivências e atividades para estimular a prática de valores
altruístas e humanizados”, afirma Solange.
Já é possível perceber reflexos positivos na ação das crianças: “o relacionamento entre os alunos melhorou muito, as crianças separam o lixo
adequadamente para reciclagem, e no horário da merenda, os alunos
colaboram na limpeza e na organização das mesas”, conta a gestora.
A coordenadora Leonice enfatiza que as ações da escola “buscam demonstrar aos alunos que o espaço é de todos e que toda a ação que fazemos, mesmo que isoladamente, pode impactar na vida dos colegas
e funcionários”, comenta.

Projeto Escola na Garagem
Ainda na perspectiva de uma educação para o exercício da cidadania
e para a responsabilidade social, a escola participa do “Projeto Escola
na Garagem, em parceria com a Guarupas”.
O objetivo do Projeto, que atende alunos do Ensino Fundamental da
rede pública, é conscientizar as novas gerações da importância e utilização correta dos ônibus como um bem público a ser preservado.
Além de conhecerem o funcionamento de uma garagem de ônibus, o
projeto permite que as crianças apreciem pontos turísticos e históricos da cidade de Guarulhos.

“Somos produtos da infância, tudo o que proporcionarmos às crianças nesta fase irá repercutir no futuro, não só deles como de toda a sociedade. Por esse motivo, acredito que cidadania e educação são caminhos seguros para a transformação deste momento tão caótico para
um mundo novo. Estamos plantando as sementes”, afirma Solange.

Quem foi Marfilha Belloti Gonçalves?
Marfilha, ou Dona Mavilda, como era conhecida, foi uma antiga moradora do centro de Guarulhos. Filha de imigrantes italianos e vinda
de uma família numerosa, era uma pessoa batalhadora e desde tenra
idade trabalhou na olaria dos pais, situada no bairro da Penha. Em
1943, Dona Mavilda conheceu numa quermesse o senhor Benedito
Sebastião Gonçalves, jovem motorista de praça da cidade, nascendo
desta união três filhos: Guiomar Aparecida, Jaó Batista e Conceição
Aparecida.
Senhora cheia de princípios, passou aos filhos valores importantes
como o amor ao próximo, honestidade, solidariedade, luta e trabalho árduo, constituindo uma família exemplar com alicerces simples,
tornando-se uma pessoa querida por todos, pela sua participação na
comunidade, e por não medir esforços ao auxiliar o próximo. Faleceu
no dia 17 de fevereiro de 1992.

Leonice conta que na garagem da empresa, “as crianças participam
de várias atividades recreativas, como oficina de pintura, assistem
a uma peça de teatro com mensagens sobre conceitos de cidadania,
preservação ambiental e conservação do transporte coletivo, e, ainda,
são presenteadas com materiais escolares e didáticos.
“A partir do momento que a criança conhece o funcionamento da garagem, ela enxerga o ônibus como um patrimônio que deve ser preservado para o uso de todos”, relata.
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Ficha Técnica
Endereço:Av. Estados Unidos, 97 – Jd das Nações
Inauguração: 18/12/1996
Professores: 31
Apoio Administrativo: 3
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4
Agente de Portaria: 4
Alunos: 565
Atendimento: Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Fundamental
Diretora: Emília Setuco Morikio
Vice-diretora: Solange Biancki Fonseca Gonzaga
Coordenadora: Leonice Amaro de Almeida
Boletim nº 192 - 28 de maio de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
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Margarida Maria
da Conceição
Brincadeiras incentivam a livre expressão
das crianças
“Tia, me dá a sua mão! Posso te levar para conhecer a minha sala de
aula?”.
Foi dessa maneira carinhosa que a pequena aluna Flávia de 4 anos
nos conduziu pelo corredor amplo e iluminado da EPG Margarida
Maria da Conceição.
Durante o trajeto, Flávia, com as mãos e bochechas coloridas por tinta
guache, informa sobre as atividades que acontecem no período da

visita da nossa equipe: “Sabe, hoje era dia da gente pintar o azulejo lá
no outro pátio. Pintamos um montão de coisas legais. Ah, olha aqui
no mural! Esses são desenhos que a gente fez de festa junina, você
gostou?”.
Enquanto conversávamos, outro grupo de crianças brincava de roda,
cantando cirandas, sorrindo e descobrindo novos aprendizados.
A coordenadora pedagógica Edneuza Valenciano explica que atividades como essas são marcas da identidade da EPG que busca, por meio
do projeto Resgatando Brinquedos e Brincadeiras Antigas, incentivar
a autonomia e a livre expressão das crianças da Educação Infantil.
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“Desde que começamos a elaborar o nosso projeto priorizamos as atividades relacionadas às brincadeiras e a autonomia, principalmente
porque nossos alunos são muito pequenos. Para nós, a ludicidade é
indispensável nesse período da construção da personalidade. A partir das brincadeiras, podemos potencializar o desenvolvimento dos
nossos alunos, tanto no aspecto da linguagem, quanto da construção
de suas identidades”.

Resgatando brinquedos e brincadeiras antigas
“Ciranda, cirandinha vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta,
volta e meia vamos dar”.
Ampliar a leitura de mundo das crianças, vivenciando brincadeiras e
elaborando brinquedos que marcaram a infância de seus pais e familiares, são alguns dos objetivos do projeto da EPG Margarida.
“Trabalhamos muito com cantigas, atividades de circuito como labirinto de colchões, jogo da velha com massinha e também oficinas de
brinquedos com os pais”, conta Edneuza.
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A coordenadora completa que o projeto gerou ainda uma pesquisa
com os familiares para que socializassem as brincadeiras que marcaram a sua infância. “A ideia é aproximar as famílias de seus filhos,
potencializando o vínculo afetivo e ampliando as possibilidades de
interação e participação da comunidade nas atividades da escola. Os
depoimentos foram bem surpreendentes”.
A mãe Mariana Santana, da aluna Maria do berçário II A, fala sobre
as brincadeiras de sua infância e sua importância como elemento de
fortalecimento do vinculo afetivo entre pais e filhos.
“No meu tempo não tínhamos todas essas tecnologias de hoje em dia, eu
costumava brincar muito de elástico, cinco pedrinhas, taco, queimada,
batata quente e muitas outras. Como hoje quase não temos tempo de
brincar por conta de trabalho e afazeres de casa, tento manter ao máximo
o nosso vínculo brincando de pega-pega, esconde-esconde e futebol”.

Edneuza completa dizendo que a pesquisa colaborou para que a
equipe pudesse se apropriar do cotidiano das crianças para além dos
muros da escola, aperfeiçoando os projetos e atividades.
“A participação dos pais no processo foi fantástica. Acredito que
tendo conhecimento da história e dos hábitos dos nossos alunos podemos enriquecer muito mais o nosso trabalho, estreitando a nossa
parceria, amizade e respeito com a comunidade. Quando resgatamos
a história de nossos alunos, estamos construindo a nossa própria história também”.

Imaginar, aprender, sorrir e brincar
Desenvolver e ampliar a capacidade de comunicação, interação social e afetividade. Conhecer, questionar, criar regras de convivência.
Lidar com as situações de conflito, incentivando o respeitar às diferenças étnicas e culturais são alguns dos objetivos da utilização dos
Cantinhos Temáticos, desenvolvido pelas professoras Maria Júlia
Dias Almeida, Juliana Gomes de Almeida e Marina da Silva Pereira,
do Berçário II.
“Nos cantinhos, as crianças experenciam uma rotina diversificada
de atividades que desempenham um papel muito importante no desenvolvimento global deles. Nesses espaços, eles brincam de casinha,
desenham, acessam uma literatura própria para a faixa etária e interagem bastante, fortalecendo valores importantes como a amizade e
o carinho”, conta Maria Júlia.
Enquanto as crianças mostram seus desenhos, seus brinquedos e
utensílios utilizados para arrumar a casinha de um dos cantinhos,
a professora Juliana explica que a prática tem sido muito importante
para a construção da comunicação e da autonomia.
“A liberdade de escolha em relação às atividades que os alunos querem participar é um dos pontos mais importantes dos cantinhos. A
cada dia eles vêm apresentando mais avanços na comunicação, orali-
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dade, nas brincadeiras e rodas de conversa. Nós procuramos sempre
respeitar bastante a individualidade deles e eles adoram participar do
que propomos”.
As professoras Silvia Gouveia da Silva, Honória de Fátima e Josi Alves, do Berçário I contam a importância em trabalhar com aspectos
da ludicidade como a música, o conto de fadas e os brinquedos para o
desenvolvimento das crianças pequenas.
“Fazemos de tudo para atrair atenção deles. Já nos vestimos de velhinha, de chapeuzinho vermelho, fazemos vozes diferentes quando interpretamos histórias com fantoches e eles se divertem muito. E olha,
quando tem canções no contexto então! É um encanto! Com músicas
percebemos que é possível trabalhar de tudo: numerais, cores, formas, animais, entre outros temas. É fantástico!”.

“Quando comecei a escrever o meu portifólio, a pedido da equipe dos
Saberes em Rede, precisei escrever a biografia da patronesse e a minha, então fiquei pensando: porque não escrever ali, a trajetória das
demais pessoas que se esforçam igualmente na construção da identidade da nossa escola?”.
Edneuza completa que após a escrita das biografias a equipe passou a
estreitar ainda mais os laços de amizade e admiração.
“Olha, eu penso que todos aqui na escola são importantes. Cada um
à sua maneira colabora para que sejamos hoje essa equipe bonita, de
alma alegre e livre. Eu penso assim: para uma escola consiga realizar
a sua meta de educar para a cidadania é primordial que seus profissionais tenham amor, carinho e valorizem os aspectos da humanização nas suas relações e atividades. No meu ponto de vista, são essas
as referências que devem prevalecer e nos guiar”.

Criando pontes e laços pela humanização
Integrar e mobilizar o grupo de profissionais que envolve a escola,
norteando ações, projetos e planos é função que a coordenadora Edneuza realiza com muita dedicação e carinho.
Na Margarida Maria desde a sua fundação, Edneuza procura valorizar a liberdade de expressão e o apoio de parceiros importantes como
o CEU Rosa de França, trazendo para o dia a dia das crianças aprendizados múltiplos nas áreas de Artes, esporte e cultura.
“O CEU Rosa de França é um parceiro maravilhoso para nós. A coordenadora Marluce é uma pessoa muito querida e interessada em oferecer
vivências diferenciadas para as crianças. No CEU, nossos alunos participam da ginástica acrobática, com o Pedro Cabral, das aulas de teatro
com a professora Nata Neuman, e, agora vão aprimorar os conhecimentos em artes e meio ambiente com o arte-educador Océlio Vitor”.
Enquanto conversa com nossa equipe, a coordenadora mostra orgulhosa, o seu portifólio de trabalho, contendo a descrição das atividades
realizadas na escola, bem como fotos, depoimentos e a biografia de todos os funcionários que ajudaram a construir a história do espaço.

Quem foi Margarida Maria?
Margarida Maria da Conceição, que dá nome à escola do CEU Rosa
de França, nasceu na cidade de São Caetano, em Pernambuco, em 25
de junho de 1939. Casou-se em 1960 com Francisco José da Silva com
quem teve seis filhos.
Veio para Guarulhos ainda na década de 1960, ainda que com muitas
limitações socioeconômicas, ajudava os mais necessitados repartindo
seus mantimentos. Margarida aprendeu com a vida sobre a importância de estender a mão ao próximo. Gostava de artesanato, porém, ajudar
e cultivar o amor entre as pessoas era o que lhe dava mais satisfação.
Em 2006, Margarida Maria da Conceição iniciou sua participação no
Grupo Corpo em Movimento, vencendo a timidez e conquistando a
simpatia de todos.
Margarida deixou muitas mensagens boas ao longo de sua existência,
porém o principal, segundo pessoas que conviveram com ela era a
disposição para ajudar quem mais precisava e o amor fraterno pelos
seus semelhantes. Faleceu aos 73 anos no dia 28 de setembro de 2011.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua José Roberto Liotta s/nJd. Rosa de França
Inauguração: março de 2012
Professores: 30
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 3
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 460
Atendimento: Creche e Educação Infantil [Estágio I e II]
Diretora: Clarice Martins
Vice-diretora: Fátima Aparecida Zampolo da Silva
Coordenadora: Edneusa Crema de Andrade Valenciano
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Boletim nº 300 - 24 de junho de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Mariazinha
Rezende Fusari
Escola valoriza educação lúdica por meio de Contos Infantis
“Era uma vez três porquinhos. Um dia, estavam construindo a casa
deles, daí tinha um lobo. E ele falava assim: Abre a porta porquinho,
senão eu vou assoprar, assoprar e derrubar a sua casa. Adoro esse
lobo!”.
Como expressa a narração do aluno Adeílson de 5 anos, toda história
que se preze, sempre começa com um sonoro: “Era uma vez”, expressão, que, de forma mágica, construiu e ampliou o imaginário de muitas gerações ao redor do mundo.

Parte da memória afetiva e criativa da infância de muitos adultos de
hoje, emergiu desses enredos misteriosos, engraçados e emocionantes dos contos de fada, narrados pelos pais, ou pela cinematografia
contemporânea.
Visando incentivar a imaginação e despertar a fantasia, e a aquisição de valores cooperativos e solidários, a EPG Mariazinha Rezende
Fusari desenvolveu em seu Plano de Ação, o Projeto: Contos Infantis
Clássicos e Contemporâneos do Cinema, que alia o conhecimento de
mundo, ao processo de alfabetização com muito encantamento e diversão.
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Quem tem medo do Lobo Mau?
“Todo mundo é lobo por dentro. Ninguém é lobo mau pra sempre.
Tem gente que nasce lobo? Responda você”.
Os versos da Canção Todo Mundo é Lobo por Dentro de Oswaldo
Montenegro, refletem muito as falas dos alunos nas rodas de conversa
do projeto Contos Infantis Clássicos e Contemporâneos do Cinema.
Nele o Lobo Mau, a Branca de Neve, Os três Porquinhos, a Chapeuzinho Vermelho e a Vovó são personagens que passeiam livremente
pela imaginação e pelos espaços da EPG Mariazinha.
A coordenadora Mônica F. de laias Faria explica que os professores já
trabalhavam com contação de histórias e que a escolha pelos contos
de fada surgiu da necessidade de conhecer e compreender de forma
mais aprofundada, o mundo interno das crianças.
“Fizemos muitas pesquisas, inclusive sobre a Psicanálise dos Contos Infantis e a sua intencionalidade na prática pedagógica. Às vezes,
temos a ideia de que as crianças são felizes o tempo todo, mas, elas
também trazem dentro de si dúvidas, medos e angústias que os contos ajudam a traduzir e superar”.
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No mesmo sentido, o coordenador Renato P. Gotola acredita que os
contos funcionam como espécie de rito de passagem do mundo familiar, para o ‘mundo de fato’, auxiliando a criança a lidar com o presente, sem se esquecer da preparação para o que está por vir.
“Por meio das histórias as crianças podem vivenciar, de uma maneira
lúdica, os desafios do mundo real, aprendendo a respeitar as diferenças, a ouvir e ser ouvido, a identificar as suas potencialidades, bem
como a lidar com as suas necessidades especificas de aprendizagem”,
esclarece.

Como as estrelas no céu, toda criança é especial
Todos os saberes, conceitos e maneiras com as quais agimos no mundo são construções organizadas pelos nossos sentidos, a partir dos

estímulos gerados pelo ambiente onde nascemos e vivemos, portanto,
são únicos para cada pessoa que os experimenta.
“Aprender e ensinar, num ambiente escolar inclusivo, é uma maneira
de dignificar e respeitar ainda mais a individualidade e as potencialidades de cada aluno, porque todos são especiais”, afirma a professora
Ligia Tibério Brandão que atua na sala de Atendimento Educacional
Especializado – AEE.
Lígia explica que a sua função na escola é colaborar com os professores na inclusão das crianças com deficiência nas salas regulares,
apontando atividades, estratégias de comunicação, bem como incentivar um novo olhar para as dificuldades das crianças, oportunizando possibilidades efetivas de aprendizado.
“Sou bem presente com os professores, assisto as aulas, colaboro com
o planejamento, porque todas as crianças, independente de apresentar alguma deficiência, são capazes de aprender, basta propormos
atividades que eles estejam aptos a realizar. Para isso precisamos observar, conversar com a família e ampliar o olhar para as capacidades
de todos”.
A coordenadora Mônica esclarece ainda que elementos lúdicos como
jogos, brincadeiras, histórias e a tecnologia são grandes aliadas para o
processo de ensino aprendizagem das crianças com deficiência e que
são utilizados nas atividades da Profª. Lígia.
“Por meio dessas diferentes linguagens, ampliamos o repertório cultural das crianças, além de favorecermos o interesse pelos conteúdos”, explica.
Para Lígia, a afetividade também é um elemento que favorece a inclusão das crianças com deficiência no ambiente escolar.
“Quando nos aproximamos deles com amor e carinho, estabelecemos
um vínculo de confiança que fortalece as aprendizagens e favorece
as relações. Eu acredito que todos são capazes de aprender. Eu sempre costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, mas, quando a
gente crê e insiste os resultados são incríveis”.
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Era uma Vez um Conto de Fadas Inclusivo
“Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela era
uma menina feliz e precisava de uma cadeira de rodas para se locomover. Num certo dia, quando ela levava uma cesta de doces para a
sua vovó, caiu num buraco e precisou da ajuda do Lobo Mau para
continuar o passeio”.
Essas e outras histórias da coleção Contos de Fadas Inclusivo fazem
parte da proposta pedagógica da Escola que busca atender com atenção e respeito os alunos com deficiência.
“As crianças adoraram os contos adaptados, e se sentiram reconhecidas pelas características das personagens”, conta o coordenador pedagógico Renato.
Ele explica ainda que muitos alunos ficaram mais incentivados a entender o universo dos seus colegas com deficiências físicas e cognitivas.
“Eles já são naturalmente carinhosos entre si, mas a atividade diferenciada propiciou outras reflexões interessantes. Eles ajudam os amigos
nas tarefas e isso demonstra o carinho e o respeito que nutrem uns
pelos outros. E ver essas atitudes das crianças como resultado da nossa proposta, é, sem dúvida, muito gratificante para nós”.

Mariazinha e os Seis Anões
Há muito tempo, enquanto reformava a sua residência, a gestora Lucinda Oliveira Janoni teve um sonho: “Queria um jardim na frente
da minha casa, um espaço onde eu pudesse colocar flores, plantas
e também, uma Branca de neve de gesso com os sete anões. Sempre
achei lindo”, conta.

dia, o pior aconteceu. O Anão Atchim não resistiu às intempéries da
reforma e quebrou.
“Ah, foi muito triste a situação! Fiquei preocupada que acontecesse a
mesma infelicidade com os outros personagens e pensei: Por que não
levá-los para a escola? E acabou sendo perfeito por conta do nosso
projeto de Contos Infantis. As crianças amaram!”, explica.
A coordenadora Mônica conta que as crianças ficaram encantadas
com os novos visitantes do jardim da EPG Mariazinha.
“A Lucinda chegou até a comprar um outro Atchim para incluí-lo no
grupo, mas novamente ele acabou se quebrando em uma atividade
da escola. Era pra ser assim, né? Aqui na EPG Mariazinha, a nossa
Branca de Neve só tem 6 anões, e fim!, rs”, comenta sorridente.

Quem foi Mariazinha Fuzari?
Maria Felismina de Rezende Fuzari nasceu em 10 de novembro de
1940 e foi uma educadora brasileira com uma vasta formação em Pedagogia, Psicologia, Música e Artes Plásticas.
Mestre e Doutora em Psicologia Escolar direcionou a sua pesquisa
acadêmica para os Meios de Comunicação na Formação do Professor,
incluindo televisão e o cinema.
Foi professora da Faculdade de Educação da USP e contribuiu ao longo de sua carreira, em cursos de extensão, aperfeiçoamento, e difusão
cultural em diversas Universidades, ministrando palestras no Brasil
e em países da Europa.
Integrou ainda, o conselho editorial da Editora Loyola e de periódicos
da USP. Faleceu em 1999.

Assim, Lucinda conversou com o marido que logo concordou em efetivarem a aquisição da famosa família dos contos de fada. Mas, os
novos moradores não estavam preparados para a convivência com os
pedreiros que também habitavam a obra da casa de Lucinda. E num
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Ficha Técnica

Endereço: R. Itaparantim, nº 1321, Jardim Presidente Dutra
Inauguração: 10/12/2005
Professores: 50
Funcionários administrativos: 4
Agente Escolar: 2
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 6
Agente de portaria: 4
Alunos: 921
Atendimento: Educação Infantil Creche
e Ensino Fundamental [1º ano]
Diretora: Lucinda Oliveira Janoni
Vice-Diretora: Jozana Carla Soares
Bomfim
Coordenadores Pedagógicos Mônica F.
De laias Faria e Renato P. Gotola
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Boletim nº 247 - 18 de junho de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Mário Lago
Projeto aposta na autonomia de crianças, jovens
e adultos

ambiente escolar como ideal para a conscientização e mudança de atitudes, visando uma sociedade crítica e responsável.

“Fiz o que quis e fiz com paixão. Se a paixão estava errada, paciência.

Alegria, diversão, interação, conhecimento, respeito, amizade, lealdade e muito amor entre pais, filhos, familiares e equipe escolar. Nas
atividades da escola, merece destaque o comprometimento e engajamento dos professores:

Não tenho frustrações, porque vivi como em um espetáculo. Não fiquei vendo a vida passar, sempre acompanhei o desfile”.

Mário Lago
Práticas, conceitos, diálogos, exemplos reais do cotidiano trazidos
para o universo escolar pelos professores e pelos próprios alunos. Em
uma sociedade cada vez mais globalizada, as constantes mudanças
geram novas preocupações sobre saúde, meio ambiente, relações sociais e ética.
É com esse foco que a EPG Mário Lago promove o Projeto Escola e
Comunidade: o futuro em nossas mãos, iniciativa que considera o

“Quando o professor permanece por muitos anos na escola, ele tem a
chance de conhecer as famílias dos alunos, suas dificuldades e particularidades”, observa a professora Graça Ferreira Neves, que trabalha
na unidade há 5 anos.
A família dos alunos, pais, mães, avós, tios e tias que muitas vezes são
alunos da EJA e estudam na escola, é referendada em muitos discursos: “é muito importante que a escola mostre aos pais a importância
dessa parceria, que tenha um olhar humano para o percurso de vida
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do aluno, respeite sua história e seu tempo de aprendizagem”, declara
a professora Solange Miguel Silva Sanches Dias.

De acordo com a coordenadora pedagógica Silvana Souza de Mendonça Santos, a escola tem objetivos muito definidos para evitar a
evasão escolar, principalmente dos mais jovens.

Saúde, nosso bem mais precioso

“O foco de toda a equipe é ampliar os saberes dos alunos para que
eles consigam resolver problemas cotidianos e isso tem a ver com o
tema responsabilidade social do nosso Projeto, que envolve questões
ligadas ao consumo de água, bens materiais e energia, e principalmente ao cuidado que todos devemos ter com o meio ambiente”.

Alimentação saudável, uso de chás e ervas medicinais, sucos naturais, reaproveitamento de alimentos, higiene bucal. Essas foram algumas das oficinas que a EPG Mário Lago promoveu durante a Festa da
Família, evento que reuniu a comunidade no espaço da escola e que
envolveu tanto as crianças do Ensino Fundamental quanto os jovens
e adultos da EJA.
De acordo com a vice-diretora da escola, Cintia Domingues de Oliveira Matos, conhecer e cuidar do próprio corpo, adotar hábitos saudáveis e contribuir ativamente para a melhoria do meio ambiente são algumas das propostas do Projeto da escola que dialogam com as reais
necessidades dos alunos.
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“Esses temas fazem parte do cotidiano das famílias; além do aspecto
de transformação e organização dos conhecimentos prévios dos alunos em conteúdos formais, acredito que eventos com a participação
da comunidade trazem novos aprendizados, mostrando que a escola
está aberta a todos”.
Segundo as gestoras que atuam na EJA, é por meio da participação
dos alunos que eles desenvolvem a consciência social e crítica, e também o sentido da cidadania: “Família e escola juntas podem ajudar a
construir um espaço de participação mais democrático, de integração,
participação, humanização e oportunidades de informação”, explica
Cintia.
“A festa foi incrível, com muitas danças e apresentações, pais e filhos
participando juntos. Não imaginava que seria tão legal, pensei que
era só uma festa, mas acabei aprendendo um monte de coisas”, conta
a auxiliar de limpeza Maria Silvani Gonçalves dos Santos, de 48 anos,
aluna do ciclo II, que aproveitou o evento junto com os colegas e com
a filha Monique Soares, de 16 anos, que também é aluna da EJA.

Como estrelas na Terra
A professora do AEE, Alecsandra Nascimento, conta que em 2010 assumiu as turmas do Atendimento Educacional Especializado: “é um
desafio trabalhar com as crianças deficientes, poder ajudá-las e é muito gratificante quando você consegue alcançar objetivos”.
Para ajudar os professores da escola, Alecsandra parte da observação
de como as crianças se desenvolvem em sala de aula para, em seguida, orientar os educadores. Ela explica que o grupo de professores da
EPG Mário Lago têm características muito positivas e estão sempre
em busca de conhecimento: “no começo do ano, uma das professoras
pegou uma turma com um aluno com múltiplas deficiências e logo
ela procurou um curso de formação que pudesse ajudá-la a atuar de
forma correta no desenvolvimento dele”.
Muito embora pequenas, algumas aprendizagens são de enorme
importância para as crianças e suas famílias. “O Kauã é um ótimo
exemplo. Recentemente, ele aprendeu a descascar a banana e a esfriar o próprio leite e, para nós, que acompanhamos diariamente o
desenvolvimento das crianças, essas aprendizagens são muito significativas, porque implicam na autonomia deles não apenas na escola,
mas também fora dela”, pontua Akerli Aparecida Carvalho Santos,
diretora da escola.
Para que esses aprendizados fossem possíveis, sua professora teve
que perceber que ele simplesmente não sabia retirar a casca da fruta
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ou que ele próprio, com o uso de dois copos, podia ter um leite numa
temperatura mais agradável.
“Com o apoio que a Alecsandra nos oferece, conseguimos dar continuidade ao trabalho que tem início na sala do AEE de uma forma
muito completa, com atividades adaptadas que incluem todos os alunos no universo do Kauã,” explica a professora Sueli do Espírito Santo, demonstrando plena força espiritual.

O aroma gostoso que vem da cozinha
Enquanto conversamos, Kauã almoça e come um belo prato de comida. “Ele se alimenta muito bem”, conta a Agente de Apoio à Inclusão
Escolar Fernanda da Silva Guimarães, responsável pelos cuidados
com o menino. “A comida parece estar realmente muito boa, você
está gostando Kauã?”, perguntamos. O cheiro da comida que vem da
cozinha invade o refeitório, penetra pelas frestas e logo toma conta da
escola inteira. O breve sorriso do menino comprova que a comida ali
servida é realmente muito boa.
Um dia, cismada com o capim alto ao redor da escola, a cozinheira Elza, Elzenita dos Santos Novaes, não pensou duas vezes: tirou o
avental branco, guardou a touca, arregaçou as mangas, pegou a enxada e capinou.
“Só que carpir não ia adiantar de nada, porque depois de algum tempo, o capim volta”, observou Elza. Foi ai que ela e a equipe da escola
decidiram começar uma tímida horta, que no começo contava com
poucos legumes e hortaliças. Hoje, seis anos depois, a abundante horta rende preciosos itens para o preparo das refeições dos alunos.
Agora sim conseguimos entender de onde vem todo aquele aroma
maravilhoso. E para quem pensa que tudo isso é um grande exagero,
observe a lista do que a horta da escola vem produzindo: pitanga,
orégano, jiló, cana, mandioca, couve, abacaxi, cebolinha, banana, abacate, menta, hortelã, manjericão, boldo, babosa, batata doce, alfavaca e
um singelo pé de coloral. Quem diria que o coloral, aquele condimen-

to que dá cor avermelhada aos alimentos, cresce em árvores? Essa foi
apenas uma das coisas que aprendemos na EPG Mário Lago. Tudo
tem relação com a saúde, desde a limpeza cuidadosa do ambiente, o
cheiro deliciosos da comida, à gostosa brincadeira das crianças.

Sobre livros, ideias e histórias em quadrinhos
A EPG Mário Lago possui uma biblioteca, espaço que conta com
aproximadamente mil exemplares, entre livros infantis, romances,
contos, folclores, gibis, livros de literatura, além de um rico acervo
para jovens e adultos.
No intervalo do recreio, as alunas do 4º ano Juliana, Nataly e Adrielli
aproveitam para passar na biblioteca e pegar um livro emprestado
para ler no final de semana.
Juliana explica que o espaço está organizado de forma a proporcionar um ambiente adequado para leitura: “cada turma tem um dia e
horário, então 5 alunos descem de cada vez, escolhem os livros que
querem ler e quando sobem de volta, outro grupo de alunos vem escolher”.
Dentre os livros que mais gosta de ler, Adrielli conta que um deles
está entre seus preferidos, Até as princesas soltam pum: “o livro fala
de uma menina que queria saber se as princesas também soltavam
pum, então, o pai da menina achou um livro que contava uma história bem interessante sobre isso”. Nataly completa dizendo o motivo
pelo qual as crianças gostam tanto dessa história: “acho que é o jeito
de contar que fica engraçado, a gente gosta muito desse livro”.
Com um livro já garantido, as meninas deixam a biblioteca, cada uma
levando um exemplar: Antenor, o alfaiate para a Juliana, Cachinhos
dourados e os três ursos para a Nataly e Como eu gosto do meu livro
de histórias para a Adrielli.
Para a professora Albertina Francisca da Silva, uma das responsáveis
pelo espaço, essa conquista é um dos diferenciais da escola: “a biblioteca é um lugar que te deixa com vontade de devorar livros, é aqui
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que as crianças, jovens e adultos aprendem o valor das histórias, que
conhecem um mundo diferente daquele em que vivem”.
Segundo Albertina, crianças entre 9 e 11 anos já despertam especial
interesse pelas HQs, recorde de empréstimo da biblioteca. Esse é o
caso da aluna Aisha Alves da Silva, 10 anos, voraz leitora de histórias
em quadrinhos, uma entre os 10 vencedores do Concurso de valorização do idoso em 2015, que envolve os alunos do 4º ano.
Diante da proposta de elaboração de quadrinhos a partir do tema:
cidadão idoso, ator da própria história: a arte de viver saudável na
melhor idade, Aisha elaborou uma história radical.
“Eu não sabia o que fazer, queria ganhar o concurso, mas estava sem
ideias. Pensei, pensei, pensei, então, conversei com minhas amigas e
criei a Operação Idoso, a história de uma menina que convida a sua
vizinha, que é uma idosa, para saltar de paraquedas”. Astuta, Aisha
explica de onde tirou a ideia que fez com que ela se destacasse em
meio a mais de 3400 alunos participantes: “tem muito idoso que tem
um sonho e nunca consegue conquistar, e nessa história eu quis mostrar que mesmo saltar de paraquedas é possível, não importa a idade
da gente”.
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Anahy Aparecida de Sousa, professora da turma de Aisha, explica
que para tornar possível esse trabalho, realizou discussões sobre o
Estatuto do Idoso com os alunos: “o gênero HQ fala a linguagem deles, é a oportunidade de reproduzirem em suas histórias um novo
olhar que as pessoas têm sobre os idosos. Aisha é muito madura e
o resultado desse concurso também é o reflexo de um trabalho feito
por todos os professores que a acompanham, desde que ela entrou na
escola”.

Construindo a autonomia dos alunos
Como lidar com casos de indisciplina na escola? Era esse o desafio
que os gestores e professores da escola tinham até que o grupo decidiu dividir com os alunos a corresponsabilidade por gerir a escola
democraticamente.

A iniciativa, que surgiu com resultados positivos nas turmas da EJA,
reverberou em meio aos professores do Ensino Fundamental, que
apontaram a realização de conselhos e assembleias com a participação dos alunos como uma alternativa viável para que a problemática
fosse resolvida.
“Se o professor tem que refletir para mudar, o aluno também precisa
refletir, e é essa a nossa proposta, a criação de um espaço em que
todos possam pensar juntos em como lidar com os problemas da escola”, explica a diretora Akerli.
A coordenadora pedagógica Renata Simeão da Silva conta que uma
comissão de professores ficou encarregada de selecionar o material
teórico para com os demais idealizarem de que forma seria a participação dos alunos nas assembleias:
“juntos, organizamos a escolha dos representantes de alunos de cada
sala, os temas que seriam trabalhados em sala de aula pelos professores, elaboramos regras de participação das turmas”, conta Renata.
Todas as regras de participação foram discutidas com os próprios
alunos da escola.
Com as turmas da EJA, ficou decidido em assembleia um contrato
disciplinar, com normas que foram votadas pelos alunos. “O uso do
celular, por exemplo, era um problema, mas ao invés de proibir, nossa
estratégia foi conversar”, explica a coordenadora Silvana.
Uma das muitas iniciativas interessantes com as turmas da EJA tem
a proposta de desafiar os alunos a fazerem bom uso do aparelho celular, em locais e momentos apropriados. A professora de Natureza
e Sociedade, Mônica Borges de Oliveira, observou que mesmo com
equipamentos modernos, muitos alunos restringiam o uso do aparelho às redes sociais, desconhecendo por completo seus recursos tecnológicos:
“Com o uso da bússola dos celulares, realizamos uma atividade sobre
o Relevo, de localização simples pela escola, para que em seguida eles
pudessem entender melhor o uso de aplicativos como o Google Maps
e o Waze”.
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Mônica e os demais professores ficaram intrigados também ao observar que os alunos dos grupos de alfabetização reconhecem os ícones
dos aplicativos, muito embora ainda não saibam ler ou escrever: “ao
invés de enfrentar uma verdadeira quebra de braços com os jovens e
adultos, propomos uma interação educativa”, explica Mônica.
Mudança de atitudes, alunos críticos e mais responsáveis. O aluno
do ciclo II, Deivison Monteiro Vieira de Lima, 20 anos, conta que ele
e os colegas aprenderam muito com essa iniciativa: “aprender a usar
o que o celular tem foi muito bom, porque tinha muita gente que não
sabia o que era o GPS. A turma participou e nós nos dividimos para
fazer a atividade com aqueles que não tinham os aparelhos, para todo
mundo acompanhar e aprender junto”.

Quem foi Mário Lago?
Advogado, poeta, radialista, compositor e ator, Mário Lago nasceu em
26 de novembro de 1911. Carioca nascido no bairro boêmio da Lapa, o
artista tinha um vínculo forte com a cidade de São Paulo.
Teve aulas de piano com a mulher do maestro Heitor Villa-Lobos. Ao
tomar conhecimento de que o aplicado aluno desistira dos estudos,
o maestro o repreendeu. “Você pensou bem no que está querendo
fazer, menino? Eu acho uma tremenda besteira. Amanhã ou depois,
você pode se arrepender, tanto jeito para o instrumento”, lamentou o
maestro.

Inauguração: 15 de março de 2002
Professores: 47
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 7
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 2
Alunos: 1130
Atendimento: Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
Diretora: Akerli Aparecida Carvalho Santos
Vice-diretora: Cintia Domingues de Oliveira Matos
Coordenadoras: Renata Simeão da Silva e Silvana Souza de Mendonça Santos
Boletim nº 314 - 30 de setembro de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Aisha Alves da Silva e Anna Solano

O artista escreveu poemas e músicas e caiu no gosto popular. Uma
parceria com Ataulfo Alves resultou em “Ai que Saudades da Amélia”, um clássico da música popular brasileira. Mário Lago é também
autor de Aurora, que é uma tradicionalíssima marchinha de carnaval.
O Padre e a moça (1966), Terra em Transe (1967) e São Bernardo (1972)
foram alguns dos filmes que Mário Lago contracenou.

Ficha Técnica

Endereço: Rua Andromeda 98 - Parque Primavera
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Mario Quintana
Escola incentiva autonomia dos alunos
“Eu não tenho paredes. Só tenho horizontes!”
Mario Quintana.
Celebrar a possibilidade de ensinar e aprender com dedicação e alegria. Assim é a EPG Mário Quintana, fruto de uma mobilização da
comunidade que comemora dez anos de uma conquista fundamental
para as crianças, jovens e adultos: o direito à educação.
“Este momento para nós é de comemoração”, afirma a gestora Argentina Concebida da Silva Barbosa, “principalmente por que essa escola
nasceu do esforço da comunidade que viu no equipamento um caminho para a transformação da sua realidade, por meio da educação”.
Fundada em 2005, como Escola Municipal Jardim City, a atual Mario
Quintana recebe diariamente cerca de 2000 pessoas, entre crianças,

jovens e adultos que ampliam a sua leitura de mundo, desenvolvendo
aspectos fundamentais da sua aprendizagem em projetos voltados
para a livre expressão e a autonomia.
“Neste ano, para comemorarmos o nosso aniversário, decidimos também potencializar no dia a dia, em todas as áreas do conhecimento
temas relacionados à nossa história e a importância desse espaço para
todos, por meio do projeto Uma Década de História”, esclarece Argentina.

Sonhar é acordar-se para dentro!
“A escola desde que foi inaugurada ajudou muito as crianças a serem
honestas, respeitar os outros e preservar o meio ambiente. Que pena
que ela só vai até o 5º ano”.
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O depoimento de Gislene Tristão Custódio, mãe do aluno Nathan do
5º ano é apenas uma das diversas entrevistas do Projeto Uma Década
de História que mobilizou moradores, pais e ex-alunos para compartilhar histórias e experiências sobre os 10 anos da EPG.

A gestora e a vice Ana Lícia Rodrigues Souza Araújo esclarecem que
este espaço é uma conquista para que todos os alunos possam juntamente com a gestão colaborar para a construção de uma escola melhor para todos.

A gestora Argentina conta que desde março, a escola iniciou as pesquisas com os familiares com resgate de entrevistas e fotos do bairro
antes da construção do equipamento.

“Neste momento estamos nos desafiando à construção de uma educação que privilegie a autonomia de todos os alunos desde o momento
em que a criança, o jovem e o adulto chegam, até nos espaços decisórios como os conselhos. E essa experiência está sendo gratificante
para nós da gestão, principalmente por presenciar o desenvolvimento
e a aprendizagem acontecerem de fato.”

“Para potencializar a história da escola a gente decidiu desenvolver
atividades interdisciplinares, que descrevessem a trajetória da unidade para além da biografia do patrono. Por exemplo, nas aulas de natureza e sociedade os alunos conheceram a localização, a geografia e o
bairro. Em História, pesquisas sobre a nossa trajetória. Já em Matemática, as crianças aprenderam a realização de cálculos para a medição
das salas, do terreno, os perímetros e em Língua Portuguesa gêneros
textuais para a realização de resenhas e entrevistas”, esclarece.
Há 20 anos na Rede Municipal, e há 9 na direção da EPG, Argentina
ressalta que uma das características mais importantes da EPG são as
propostas voltadas para a alfabetização e a inclusão.
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A aluna do 4º ano Juliana explica que antes da reunião com a gestão,
os representantes conversam com os colegas na sala para elencar juntos as necessidades e as reinvindicações que esperam ver realizadas.
“Eu acho bem legal participar dos conselhos porque muitas coisas
que a gente não gosta muito podem ser melhoradas quando a gente
traz aqui na reunião“.
O colega Marcelo esclarece ainda que todos os representantes foram
eleitos pelos colegas de turma, de maneira democrática.

“Em nossa visão, alfabetizar e exercitar o “estar e o conviver” são
elementos fundamentais em nossos dia a dia. Principalmente porque
podemos aprender com a diversidade e a conviver com as diferenças. E nessa perspectiva todo mundo ganha. Aqui a nossa atenção
está focada em estarmos de fato atendendo as necessidades de nossos
alunos de uma maneira global. Sempre nos deparamos com reflexões
do tipo: Como podemos ajuda-los mais! A nossa meta aqui é vê-los
felizes”.

“Cada professora explicou nas salas como a escolha iria acontecer e
disse para não decidirmos por uma pessoa apenas pela nossa amizade, mas alguém que soubesse ler e falar bem, que fosse interessado
em ajudar e que seria um bom representante, foi desse jeito que fui
eleito”, conta.

Eles passarão, eu passarinho

“Em todas as reuniões buscamos mostrar a importância da cidadania
e da democracia como via de mão dupla. Oferecemos espaço para
mudanças, mas discutimos a necessidade da vivência das responsabilidades de cada escolha. E isso está sendo muito positivo para todos.
Para nós da gestão é muito importante que as pessoas se sintam livres
para escolher, e, aqui na escola é o melhor lugar para o desenvolvimento da sua autonomia”.

Uma horta comunitária. Acesso ao parquinho. Mais materiais para os
alunos com deficiência. Aulas de dança. Uma enfermaria. Grupo de
teatro. Participação em eventos esportivos locais. Essas são algumas
das diversas solicitações que os alunos Thiago, Juliana, Marcelo, Nycollas, Gustavo, Isabelly trouxeram para a reunião de representantes
de classe da EPG.

Enquanto a gestora anuncia as novidades e conquistas das solicitações como a horta e o parque com novos brinquedos, um novo encontro é combinado para que os alunos apresentem suas propostas e
combinados.
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A vida como um dever de casa
“Quero, um dia, dizer às pessoas que nada foi em vão. Que o amor
existe. Que vale a pena se doar às amizades e às pessoas. Que a vida
é bela sim e que eu sempre dei o melhor de mim e que valeu a pena”.
Mario Quintana
“O Wilson é uma dessas pessoas especiais, que por onde passam, impactam positivamente na vida das pessoas”, afirma a gestora Argentina.
Aluno alegre e dedicado da Educação de Jovens e Adultos - EJA, o senhor Wilson Nicolau Santos é ainda um dos principais responsáveis
pela construção da Escola Mário Quintana.
“Quando cheguei aqui em Guarulhos em 1976, aqui era só mato. Não
tinha nada além de criações de porcos e as condições eram muito
precárias. Pra você ter uma ideia, esse terreno onde está a escola era
um grande buraco, e foi preciso muitos caminhões com pedra para
nivelar”, narra entusiasmado.
Membro fundador da Associação de Bairro, Wilson conta que muitas
reinvindicações para melhorias da região surgiram de encontros que
ele organizava num comércio de sua propriedade.
“Na época eu tinha um bar e todos os abaixo assinados para a melhoria do bairro saíram de lá. Além disso, participei de muitas reuniões
de orçamento participativo e foi em uma delas que decidimos que o
bairro precisava de uma escola. Sabe, é que eu acho muito importante
ter uma escola aqui, porque assim as pessoas não precisam mais ir
pra longe para poder aprender. Já pensou o tanto que teriam de andar
se a Mário Quintana não existisse?”
Músico popular, bailarino de forró, e uma das figuras mais simpáticas da comunidade, o senhor Wilson ressalta ainda que se considera
um grande aprendiz da escola da vida.
“Eu gosto muito daqui e da diretora Argentina que é uma pessoa
maravilhosa. Na realidade todas as meninas são muito importantes
para todos, porque sempre nos ajudam bastante. Aprendi muito na
vida, mas assim de escola eu ainda não sei muito, não, mas, estou

aprendendo. Ah, e sou muito feliz aqui também, porque todo mundo
gosta muito de mim, pelo menos eu acho. As alunas vêm aqui com
os maridos, me abraçam, me dão um monte de beijo. Daí, eu até fico
com vergonha, né? Imagina! Mas é assim mesmo!, conta sorridente”

Quem foi Mário Quintana?
Mário de Miranda Quintana foi um importante escritor, jornalista e
poeta gaúcho. Nascido na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, em
1906, Mário Quintana ficou conhecido como o poeta das coisas simples.
Após frequentar algumas escolas em sua cidade natal, Quintana ingressou no Colégio Militar de Porto Alegre, em regime de internato,
onde começou a produzir seus primeiros trabalhos literários, publicados na revista dos alunos da instituição.
Já na fase adulta, Mário trabalhou na Editora Globo onde atuou como
tradutor de importantes obras literárias como “Em busca do tempo
perdido, de Marcel Proust” e “Mrs. Dalloway”, de Virgínia Woolf.
Mas, foi aos 34 anos que o escritor lançou-se no mundo da poesia.
Em 1940, publica seu primeiro livro com temática infantil: A Rua dos
Cataventos.
Foto 7 Quintana recebeu inúmeras homenagens durante a vida, mas
morreu negando as reverências. “Dizem que sou modesto. Pelo contrário, sou tão orgulhoso que acho que nunca escrevi algo à minha altura. Porque poesia é insatisfação, um anseio de auto-superação. Um
poeta satisfeito não satisfaz”, disse.
São suas principais obras: Canções, 1946, Sapato Florido, 1948, O Batalhão de Letras, 1948, O Aprendiz de Feiticeiro, 1950, Espelho Mágico,
1951, Cor do Invisível, 1989, Antologia Poética de Mario Quintana,
1989, Velório sem Defunto, 1990, Sapato Furado, 1994, entre outros.
Faleceu em 1994.
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Boletim nº 309 - 26 de agosto 2015

Endereço: Rua Ismael Manoel da Silva, s/n - Jardim City

Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustrações: Anna Solano

Inauguração: 01/03/2005
Professores: 57
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 1
Alunos: 1281
Atendimento: Educação infantil [Estágios I e II], Ensino
Fundamental [1º ao 5º ano] e Educação de Jovens e Adultos
Diretora: Argentina Concebida Da Silva Barbosa
Vice-diretora: Ana Licia Rodrigues Souza Araujo
Coordenadoras: Edivania Alexandre Da Silva e Zuleica De
Moraes Alves de Sena
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Marlene Aparecida de
Carvalho Martins
Autonomia docente inspira grandes projetos
Educar, despertar o interesse, formar mentes críticas, audazes, livres
e criadoras. Essas são apenas algumas das possibilidades que a prática docente permite quando o que está em jogo é o amadurecimento
cognitivo das crianças em cada uma das fases do desenvolvimento
infantil.
O campo da educação está revestido da capacidade de articular inúmeros saberes, tanto políticos como sociais, que favorecem a valorização dos professores, especialmente daqueles que atuam na Creche e
que demonstram,a todo momento, em inúmeras atividades e projetos,
a força de sua profissionalização.

A partir do modo como as relações interpessoais se estabelecem na
EPG Professora Marlene Aparecida de Carvalho Martins, a gestão democrática da escola contribui para que a prática educativa seja pensada em sua totalidade, dinâmica e complexidade, contribuindotanto
para a autonomia docente como para a formação das crianças.

Professora sim, tia não!
A valorização docente deve começar, sobretudo, pela forma como o
professor encara e assumea profissão, e o modo como sua formação se
articula com suas práticas pedagógicas.
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Com um brilho nos olhos, a professora do Berçário Claudice Soares
Sandre demonstra em suas reflexões a diferença entre educar e cuidar, chamando especial atenção para a intencionalidade educativa de
tudo o que é feito com as crianças da Educação Infantil.
“O que me encanta é a liberdade, autonomia, criatividade e imaginação que são geradas em toda a equipe por meio da relação com os
pequenos. Eles nos surpreendem a cada dia”.
Alinhada ao pensamento dos colegas Sineide Maria de Sales Tito e
Guilherme Calabria Martins, Claudice crê que a interação entre as
crianças é realmente importante, pois, tal como Vygotsky demonstrou ao tratar da Zona de Desenvolvimento Proximal, é realmente a
partir desse contato com o outro que elas se desenvolvem e aprendem.
“É interessante ver as crianças se alimentando, como elas aprendem
com os amiguinhos e logo que aprendem elas querem comer sozinhas”, observa Guilherme.
“Todos nós nos tornamos educadores a partir do momento em que
estamos envolvidos com o espaço da escola”, completa Claudice.
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Esse todo carinhoso fica evidente no caloroso acolhimento da Agente
Escolar Izildinha Aparecida de Macedo, que trabalha na unidade há 5
anos e é conhecida por todos como a avó da escola: “essa escola é uma
família, tenho muito apreço pelos professores e pelos outros profissionais que trabalham aqui”.
Satisfeita com o atendimento prestado por professores e demais profissionais, Bruna Turolli [31], mãe de Lorena [4], aluna do Maternal,
destaca o modo como a escola chama a comunidade para participar
das atividades: “estamos sempre bem informados, pelos recados na
agenda ou nos encontros que acontecem antes do fim da aula”.

Em casa, os pais percebem a diferença
Fomentar a participação da comunidade nos eventos da escola é meta
constante da equipe da EPG Marlene. Assim, a comunicação eficaz

e a escuta ativa foi o modo como a escola entendeu para estreitar as
relações com os pais e responsáveis pelas crianças.
“É nosso papel orientá-los sobre a concepção de educação da nossa
rede, nosso papel e função educativa, para que nossa intencionalidade fique clara”, esclarece a coordenadora pedagógica Isabel Aguiar
Fernandes.
Isabel conta que, quando necessário, são realizados os Encontros 15
Minutos, mini-reuniões que acontecem esporadicamente, sempre 15
minutos antes do horário de saída dos alunos. Nesse espaço de tempo, são tratados assuntos diversos, como: Projetos, eventos, festas,
orientações educacionais, entre outros.
“Os pais se surpreendem com a forma como a escola desencadeia os
projetos, como as crianças estão se desenvolvendo”, comemora Isabel.
A coordenadora está muito contente com o engajamento da equipe,
que compreende a qualidade dos projetos como um fator de extrema
importância.
Outra forma divertida de garantir que os pais participem efetivamente do desenvolvimento cognitivo das crianças é o Projeto Mascote Reciclado. Isabel explica que, a partir da leitura de um livro que tenha
uma personagem principal – criança ou animal, as turmas vão confeccionar uma mascote, com materiais recicláveis.
“A mascote vai visitar a casa de cada aluno da turma, participando de
toda a rotina da família, passeios, rotinas, festas, etc”. Durante a visita, a família é convidada a realizar um registro sobre esse momento:
uma foto, um pequeno relato ou mesmo um colorido desenho.
Isabel explica que, de acordo como Plano de Ação, além da participação dos pais na vida escolar das crianças, a escola persegue outros
desafios: o registro padronizado dos projetos e atividades e a organização dos tempos e espaços da escola.
Na defesa do protagonismo de cada professor, Isabel acredita que o
Semanário, entre outros documentos, é importante para a organização do trabalho em sala de aula. “A prática do registro sistemático
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propicia a organização do cotidiano escolar, e favorece o pensamento
reflexivo do grupo, o que permite avaliar o trabalho desenvolvido na
nossa escola”.

Quanto mais tinta, melhor!
Papel, tinta, cola. Aliás, muita tinta! Tão colorido e tão personalizado
que a releitura que as crianças do Maternal fizeram do quadro de
Romero Brito supera a beleza do original.
Quando sugeriram a atividade de releitura da obra aos pais, as professoras Débora da Silva e Edna Alves da Silva não imaginavam que
o resultado seria tão surpreendente, belo e rico em detalhes.
Em sala de aula, as educadoras redimensionaram a obra, dividindo-a
em pequenas partes. Cada criança ficou responsável pela pintura de
uma parte do quadro.
Em casa, pais e filhos foram convidados a personalizar aquele fragmento da obra, com colagens de figuras e retalhos, ou qualquer outro
adereço que deixasse na obra a identidade daquela família.
“A ideia, ao juntar todas as partes, é que ali ficasse registrado o esforço coletivo das famílias, que usaram diferentes saberes para customizar o desenho”, explica Edna.
Débora esclarece que a atividade teve como objetivo fazer com que as
famílias entendessem, valorizassem e participassem da vida escolar
das crianças: “nosso desejo era que os pais soubessem o valor dessas
atividades para o desenvolvimento das crianças, porquê elas usam
tintas, cola, diferentes tipos de papeis, e o resultado é esse, um verdadeiro trabalho de Artes, coletivo e lindo”.

É de cravo, é de rosa, é de manjericão
A Festa Julinada EPG Marlene deste ano vai ao encontro de um tema
bastante especial: Projeto 3R’s– Reduzir, Reutilizar, Reciclar – Quanto
Mais Conheço Mais Quero Cuidar.

Para atender aos objetivos do Projeto, as brincadeiras costumeiras do
evento foram adaptadas. Na pescaria, por exemplo, as crianças não
vão pegar peixes, e sim, ajudar a retirar do rio a sujeira que o polui. A
Boca do Palhaço também sofreu adaptações e agora as crianças jogam
a bola ao mesmo tempo em que separam corretamente os materiais
orgânicos dos reutilizáveis.
Jogar argolas sempre foi divertido, mas acertar os alvos que apresentam boas práticas, como fechar as torneiras ao escovar os dentes e não
jogar o lixo nas ruas é o objetivo desse jogo tão divertido.
A coordenadora aponta o comprometimento da equipe como um
elemento facilitador do trabalho pedagógico. “Durante as horas-atividades, organizamos espaços bastante definidos para dinamizar
os encontros. Assim, ações como formar, discutir, avaliar, socializar,
compartilhar e planejar são constantes em nossos momentos formativos”.
Isabel conta que é por meio da observação da prática dos professores
em sala de aula que consegue os elementos para subsidiá-los em suas
práticas: “esse acompanhamento é importante para ressaltar suas potencialidades e orientá-los sobre novas possibilidades de trabalho”.
Para Roberto de Castro Pereira, diretor da EPG Marlene, é função da
gestão promover a autonomia dos professores: “a gestão deve fazer
intervenções positivas no sentido de acompanhar e dar suporte ao
trabalho dos docentes”.
Na EPG Marlene, a gestão compreende a importância da avaliação da
prática como fator importante e indispensável à formação dos professores. Tal como observa Paulo Freire, é necessário, sobretudo, avaliar
as práticas para formar e melhorar a ação dos sujeitos.

Quem foi Marlene Aparecida de Carvalho Martins?
Mineira de Muzambinho, Marlene Aparecida Carvalho Martins
nasceu em [MG], em data desconhecida. Licenciada em Pedagogia
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pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nove de Julho,
Marlene havia iniciado no Magistério 12 anos antes como monitora do Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos
[Mobral], criado pelo Governo Militar em 1967.
Ao longo de 30 anos de carreira, atuou como professora em
diversas escolas municipais e também como assistente de direção em várias escolas estaduais guarulhenses. Interessada
no estudo de línguas, especialmente a italiana, foi membro
atuante da Associação Guarulhense de Cultura Italiana Anita
Garibaldi, onde lecionou na condição de voluntária.
Marlene faleceu em Guarulhos, em 2007.
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Endereço: Estr. de Itaberaba 3620 - Bonsucesso
Inauguração: 27/12/2008
Professores: 28
Funcionários administrativos: 2
Equipe de limpeza: 3
Cozinheiras: 4
Agente de portaria: 4
Alunos: 365
Atendimento: Educação Infantil [Creche e Estágio I]
Diretor: Roberto de Castro Pereira
Vice-Diretora: Ana Lucia Soares Araújo
Coordenadora pedagógica: Isabel Aguiar Fernandes
Boletim nº 248 - 25 de junho de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Anna Solano
Ilustração: Anna Solano
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Martins Pena
Equipe inova no conceito de espaços educativos
Prazer pela leitura. Participação da comunidade. Ampliar o vocabulário e o repertório musical. Explorar o fazer artístico. Interação social
e afetiva. Experimentação. Temas e conceitos centrais ao campo da
educação, calcados na Lei de Diretrizes e Bases, os referidos tópicos
dizem respeito a um projeto educacional cuja finalidade é o desenvolvimento integral das crianças da Educação Infantil.
Trazendo essa discussão para o campo da psicologia educacional, Henry Wallon pontua que a Educação deve atender às necessidades imediatas de cada etapa do desenvolvimento infantil, nutrindo na criança
hábitos e funções que ainda estão por vir, nas etapas seguintes.
Considerando a importância do brincar para o desenvolvimento das
crianças, a EPG Martins Pena vem promovendo ao longo do ano o
Projeto Cantando e Brincando, Fazendo e Aprendendo, tendo como

foco um trabalho centrado na promoção da espontaneidade, imaginação, fantasia, resolução de conflitos e criatividade.

Experimentar e aprender
As gestoras Maria Estela Graça Melo e Ilza Alessandra de Barros, e a
coordenadora pedagógica Ana Paula Reis Felix Pires esclarecem que
o cantar e o brincar estimulam a espontaneidade, a imaginação, a fantasia e a criatividade das crianças.
Na idealização do Projeto Cantando e Brincando, Fazendo e Aprendendo, a equipe chegou ao consenso de que a experimentação é característica importante na educação de crianças de zero a três anos,
pois é por meio dela que a aprendizagem e o desenvolvimento de fato
acontecem.
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Experientes e cuidadosos em suas observações, os professores perceberam que, ao experimentar as novidades oferecidas nos espaços, as
crianças sentem aromas e texturas de diferentes tamanhos e formas.

os pais registrarem suas impressões sobre esse momento em família,
segue junto com a sacola um tapete de retalhos, para dar mais conforto e ludicidade à atividade realizada em casa.

Professores e gestores também diagnosticaram a necessidade de potencializar atividades lúdicas, por meio das brincadeiras, e de estabelecer parcerias com os pais e a comunidade, a fim de incentivar a
leitura e a contação de histórias para além do espaço da escola.

Depois de ouvirem as histórias que são contadas por seus pais, as
crianças se reúnem com seus professores numa deliciosa roda de
conversa, na qual contam como foi a experiência, revelando o modo
como a atividade foi conduzida, em casa, pelo adulto.

Despertar o gosto e o prazer pela leitura também nos adultos tornou-se um dos desafios impostos aos gestores e professores da EPG
Martins Pena. A equipe optou, então, por realizar uma pesquisa com
os pais, desejosos de saber o que pensavam e sabiam sobre a importância da leitura. “Muito embora julgassem a leitura um momento
importante para o desenvolvimento de seus filhos, muitas famílias
careciam de livros e materiais em casa”, explica a diretora Estela.

Cada sala de aula também tem seu tapete de retalhos, amplamente
utilizado nos momentos de contação de histórias. A contação, porém,
não fica restrita à sala de aula. A EPG Martins Pena é repleta de espaços educativos, que servem tanto para as crianças ouvirem e contarem histórias como para a realização de outras atividades.

A Ciranda do Livro foi a alternativa encontrada pela equipe para que
o livro passasse a circular, também, na casa das crianças. “As crianças
começaram a levar os livros para casa e seus pais, aos poucos, vêm
adquirindo o hábito de ler para seus filhos”. Essa ação explica a existência de uma estante de livros logo na entrada principal da escola,
disponível para toda a comunidade.
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Quando questionada sobre a participação da família na vida escolar
das crianças, Estela conta que a relação da escola com as famílias das
crianças da Educação Infantil é muito diferente, por conta da faixa
etária: “as crianças são muito pequenas, e por isso os pais são mais
presentes e acompanham de perto o desenvolvimento de seus filhos”.
A coordenadora Ana Paula ressalta que a elaboração das metas do
Plano de Ação marcou a intencionalidade do grupo: as atividades
lúdicas passaram a ser sistematicamente realizadas e essa ação não
ficou relegada somente às brincadeiras. “A contação de histórias é
exemplo de uma ação que envolve, sobretudo, as famílias dos pequenos, sensibilizando os pais, as mães e os responsáveis sobre a importância dessa rotina com as crianças”.
Para dar vida a essa ação, os professores confeccionaram sacolas literárias para as crianças levarem para casa, toda sexta-feira, em esquema de rodízio. Além do livro de histórias e de um caderno para

“O tapete de retalhos ajudou as crianças a criarem intimidade e identificação com esse momento, tanto em casa como aqui na escola”, completa Ana.

Cantinhos educativos por todos os lados
Fazer da escola um lugar verdadeiramente educativo é garantir que
os projetos e atividades se efetivem tanto na sala de aula como em
outros espaços, atendendo à necessidade que as crianças têm de explorar e ampliar sua percepção.
Imaginem um tanque de areia colorida para as crianças experimentarem a sensação de tocar, com os pés descalços, esse elemento tão
singular. Construído coletivamente pela equipe da unidade escolar, é
nesse espaço que os professores estimulam as mais variadas atividades, como a contagem dos pneus que circunscrevem o espaço, além
da utilização de outros utensílios, como pás, baldes, peneiras, entre
outros brinquedos.
Além do parque e do circuito infantil para educação no trânsito, o espaço externo da escola abriga uma caixa d’água imensa, que foi transformada na Casinha da Moranguinho, ganhando cores típicas e recortes próprios nas janelas e portas. A alegria com a qual as crianças
aproveitam esse espaço denota que a casinha também é educativa. A
coordenadora Ana Paula lembra que dentre as atividades realizadas
ali estão as contações de histórias e brincadeiras diversas.
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As professoras Alessandra Alves dos Santos Rocha e Roberta Baraúna mal acabaram de ler a história do clássico João e Maria, dos Irmãos
Grimm, e as crianças do Maternal já estavam munidas de pincéis
e tintas para registrarem suas impressões no Cantinho da Pintura,
uma parede de azulejos brancos que pode ser lavada a cada atividade.
“Esse movimento de ouvir a história e de destacar por meio da pintura suas impressões, personagens e passagens marcantes é uma das
rotinas que esse cantinho permite”, conta Ana Paula.
Grupo cativo e engajado com o desenvolvimento integral das crianças, os professores da EPG Martins Pena destacam a função da coordenação pedagógica e o apoio da gestão da escola como fundamentais para a concretização dos projetos.
“As atividades que realizamos são sistematicamente registradas e socializadas em outros espaços de formação, além da hora-atividade”,
comenta a professora Alessandra.
A proposta de uma escola plena de espaços educativos não para por
ai. Na área interna, próxima ao refeitório, as crianças simulam outros
papéis sociais e jogos simbólicos no Cantinho da Fantasia. Ana Paula
explica que o espaço foi criado com o objetivo de fazê-las exercitar a
representação do imaginário e a fantasia.
Roupa de princesa, pirata, Drácula, bruxa, bailarina. Ana Paula esclarece que muitas fantasias foram confeccionadas pelos próprios professores, em parceria com as famílias. A forma como as roupas estão
dispostas fornece às crianças total autonomia e a possibilidade de que
elas próprias escolham o personagem que desejam encenar.

Grasiely Braga, Joana D’Arc Silva e Kely Rocha explicam que as atividades realizadas com as crianças do Berçário tiveram como foco o
direito das crianças à educação e ao lazer.
As atividades elaboradas pelas educadoras, em especial àquelas realizadas nos cantinhos e espaços lúdicos criados na própria sala de
aula, objetivam levá-las a compreenderem o significado do conceito:
“como elas são muito pequenas, o conceito de direito tem que estar
amplamente contextualizado para que elas possam interagir com o
conhecimento”, conta Grasiely.
Joana acrescenta: “todos os dias ampliamos o conceito de direito para
outros temas, como moradia, amor, compreensão, saúde, etc., para
que elas se apropriem dos saberes”.
No outro canto da sala, Kely finaliza a leitura da história Aí vem o
crocodilo: “esse princípio é bastante amplo e pode ser percebido no
modo como as próprias crianças se expressam e na forma como promovemos a participação e autonomia delas nas atividades”.
A educação é um direito de todos e para todos. Nesse sentido, o projeto educacional da EPG Martins Pena corrobora para que as crianças da Educação
Infantil possam exercer seu direito a uma educação com qualidade social.
Essa ideia ganha força em inúmeras ações que a escola empenha para
a garantia dos direitos da criança. Frango grelhado, arroz, feijão, salada de beterraba e manga na sobremesa. No amistoso espaço da cozinha, o saboroso menu do dia revela que esse cuidado e atenção vão
muito além das práticas pedagógicas e que a hora de se alimentar
também é plenamente educativa.

“As crianças tem um dom especial de atrair nosso carinho e atenção;
esse período de vida é muito rico, elas se envolvem plenamente e estão abertas ao aprendizado”, observa a diretora Estela.

“É primordial que toda criança possa se alimentar e que esse direito
seja garantido não somente aqui na nossa cidade, mas em outras regiões mais periféricas”, comenta a cozinheira Maria Elieusa Brandão
dos Santos Brito.

Direito à educação e ao brincar

“Nunca em toda a minha vida pensei que trabalharia num lugar tão
legal”, conta alegremente o assistente de gestão escolar Valdir da Silva
Gonçalves. Há dois anos na Rede Municipal, Valdir se encantou plenamente com a escola e já vislumbra a possibilidade de cursar uma
das licenciaturas da área de Educação.

Brincar é um dos direitos fundamentais das crianças e sua importância é tal que se assemelha aos direitos de ser alimentada, educada,
amada, possuir um lar e uma família. Pensando nisso, as professoras
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Esse carinho e cuidado de todos da equipe escolar com o desenvolvimento pleno das crianças da EPG Martins Pena não passa despercebido pelo julgamento dos pais. Cristiane Costa dos Santos, mãe de
Lincoln dos Santos Pontes, aluno do Berçário, conta que as atividades
que a escola promove o estimula plenamente: “ele é uma criança esperta e muito feliz. Desde que veio para cá, já começou a falar”.

Atendimento: Educação Infantil [Berçário I e II, Maternal]
Diretor: Maria Estela Graça Melo
Vice-Diretora: Ilza Alessandra de Barros
Coordenadora Pedagógica: Ana Paula Reis Felix Pires
Boletim nº 214 - 30 de outubro 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim

Quem foi Martins Pena?
Luis Carlos Martins Pena nasceu em 5 de novembro de 1815, no Rio
de Janeiro. Dramaturgo e diplomata, foi responsável por introduzir a
comédia de costumes no Brasil e, por isso, foi considerado por muitos
o Molière brasileiro.
Patrono da Academia Brasileira, Martins Pena deu ao teatro um
cunho verdadeiramente nacional. Sua obra caracterizou, com ironia
e humor, as graças e desventuras da sociedade brasileira e de suas
instituições.
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Funcionários públicos, meirinhos, juízes, malandros, matutos, estrangeiros e falsos cultos são alguns dos personagens da intriga social que Martins Pena construiu, e cujas histórias giram em torno de
casos de família, casamentos, heranças, dotes, dívidas e festas da roça
e das cidades.
Faleceu em Lisboa, em 7 de dezembro de 1848, aos 33 anos.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Santa Maria do Salto, 70 – Parque das Nações
Inauguração: 24 de janeiro de 2002
Professores: 54
Funcionários administrativos: 2
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Agente Escolar: 1
Alunos: 390
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Mauro Roldão Neto
Projeto concilia imaginação e conhecimento

Eu tenho a força!

Desenvolver a função simbólica por meio do prazeroso exercício da
imaginação. Foi esse o ponto de partida para que a equipe de professores e gestores da EPG Mauro Roldão Neto idealizasse o Projeto A
Liga do Saber, com as crianças da Educação Infantil.

Quais são as características de um super-herói? O que eles têm que
fazer para manterem seus super-poderes? Alimentar-se bem, praticar
exercícios físicos, ter bom comportamento. Essas são algumas das características que demonstram uma conduta exemplar.

O Projeto coloca em cena o mundo imaginário dos super-heróis,
personagens que fazem parte da fantasia de muitas gerações, e encontra justificativa na necessidade de amadurecimento emocional
das crianças.

A aproximação do mundo real com o mundo imaginário vem permitindo que professores e alunos explorem, contem, inventem e se envolvam em histórias, trazendo elementos do universo do faz de conta
para o cotidiano.

Desde a sua idealização, o Projeto já ganhou inúmeras abordagens,
em atividades e práticas pedagógicas centradas nos saberes dos eixos
do Quadro de Saberes Necessários, mescladas às vivências e aprendizados de todos, inclusive dos pais e dos professores.

Além de aproveitar um tema que as crianças gostam bastante, o Projeto A Liga do Saber dá oportunidade a elas de aprenderem e se expressarem, estabelecendo significados paralelos entre o mundo real e
o imaginário.

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

387

“As crianças observaram as características físicas e comportamentais
dos super-heróis, e compararam-nas com as de seus personagens preferidos”, explica a coordenadora pedagógica, Fabiana Lyra Marques
de Aquino.
Para envolver os pais no gostoso processo de saber mais sobre os super-heróis, as professoras solicitaram às famílias que também contassem sobre seus personagens favoritos. Dessa atividade surgiu a
elaboração de um símbolo para cada uma das super-famílias das
crianças.
Diante do desafio de mostrar que todo super-herói que se preza sabe
conciliar as aventuras do ofício com o convívio social, a professora
Solange Fátima dos Santos elaborou com as crianças do Estágio II um
relógio semelhante ao do personagem Ben 10: “no momento da brincadeira, o relógio faz com que as crianças assumam dupla personalidade: quando estão com o relógio, elas brincam a vontade; quando
estão sem ele, é hora de se comportar”.
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Para abordar o eixo Identidade e Autonomia do QSN e trabalhar o
reconhecimento de si e do outro, a professora do Berçário II, Rivania
Ferreira Galvão Rodrigues, bolou a Chamada Viva dos Heróis: “cada
criança escolheu seu personagem preferido e então colamos sua foto.
De um modo bastante divertido, essa atividade permite que eles identifiquem tanto as características e os traços de sua própria personalidade, como também a dos colegas”.

Quem poderá nos defender?
Heróis por todos os cantos da escola e por toda a comunidade do entorno da EPG Mauro Roldão. Os verdadeiros heróis do cotidiano têm
papeis e funções bastante definidas, quando o que está em jogo é o
desenvolvimento de ações que contribuam para a qualidade de vida
das crianças e de suas famílias.
“Os heróis do nosso dia a dia são aquelas pessoas empenhadas em

boas ações, como o pipoqueiro do bairro, o tio do mercado, as funcionárias da limpeza, as cozinheiras da escola”, esclarece Fabiana.
A coordenadora pedagógica não exagera. Por detrás dos aventais e
das simpáticas toucas de crochê, a identidade secreta das cozinheiras
Maura da Silva Freitas Pereira e Fátima Nunes Vieira se revela no
modo afetuoso com o qual elas falam de sua profissão.
“Aqui, recebemos muito carinho das crianças e nosso objetivo é garantir uma alimentação saudável e colorida para elas, com muitos legumes e verduras”, conta Maura, que trabalha na EPG Mauro Roldão
desde a sua inauguração, em 2004.
Fátima, que nunca tinha trabalhado com crianças até então, conta que
está satisfeita em vê-las crescendo felizes: “aproximamos a alimentação da escola com aquela que é feita em casa e, por isso, recebemos
muitos elogios”, comemora.
Para abordar o eixo Corpo e Movimento, as professoras Conceição
Nogueira Ferreira e Sandra Cristina Magalhães sugeriram uma atividade para as crianças do Maternal salvarem o Homem-aranha:
“amarramos barbantes como se fossem teias, e as crianças tinham
que desviar, agachar e se contorcer para escapar dos obstáculos e chegar até a personagem que precisava ser salva”, comenta Conceição.
Outra atividade interessante que a dupla elaborou para trabalhar a percepção visual das crianças foi A Super Visão dos Super-Heróis. “Tiramos
fotos em preto e branco das crianças e, através de binóculos construídos
com celofane colorido e rolinho de papel, elas puderam perceber as diferenças da presença e da ausência de cores”, conta Sandra.

Pelas Forças da Natureza!
Para abordar questões de cuidados e preservação do Meio Ambiente,
a equipe da EPG Mauro Roldão aproveitou a temática para falar dos
cuidadores da natureza, seres encantados como fadas, duendes, gnomos e bruxas, além do Saci Pererê e do Curupira.
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“O que temos que fazer para sermos também cuidadores da natureza?”, enfatizou a vice diretora da escola, Tatiane Lyra. Foi assim que
a escola firmou valiosa parceria com o Ponto de Entrega Voluntária
[PEV] Vila Jurema, para retirada e correta destinação dos resíduos
sólidos da escola.
Para a coordenadora pedagógica Amanda dos Prazeres da Silva Oliveira, a riqueza do projeto A Liga do Saber está no modo como inúmeros conhecimentos vêm sendo incorporados ao currículo, fazendo
com que as crianças sejam esses seres especiais que também cuidam
da natureza.
Em contrapartida, a escola vem atuando na conscientização da comunidade, por meio da elaboração de campanhas de coleta seletiva e informativos para a comunidade. Tatiana conta que as crianças também
elaboraram o Super-herói do PEV, personagem que ganhou inspiração na figura do funcionário responsável pela coleta, Jeová Batista
Neves, um herói solícito que gosta de ajudar as pessoas.
O diretor da escola, Claudio Alves Demetrio também está atento às
consequências caso a escola não cumpra seu papel de zelar pela natureza: “Estabelecemos essa parceria com o PEV para aproximar as
pessoas desse recurso do bairro. Estamos informando, divulgando e
motivando o uso desse espaço para evitar que as pessoas joguem o lixo
nas ruas e no canal que passa aqui próximo da escola e de suas casas”.
A professora do Estágio I, Jaqueline de Oliveira Peixoto, conta que
aceitar o desafio de elaboração do Projeto A Liga do Saber exigiu estudo, pesquisa e o entendimento de que, na condição de seres inacabados, outras possibilidades apareceriam ao longo desse percurso.
“Fizemos uma maquete da cidade e agora estamos construindo invenções que possam ajudar a proteger a natureza. O aluno Arthur
tem 5 anos e está construindo um Cinescópio. Quando perguntei a
ele o que era isso, ele respondeu: – ora professora, é um aparelho para
observar as nuvens”, conta a docente, que também está envolvida com
o desfile de seres imaginários com asas, quatro braços e cinco olhos.

Imaginação Ativar!
Se a ideia é não perder de vista essa conexão entre imaginação e realidade, a perspectiva de trabalho da EPG Mauro Roldão até o final do
ano letivo prevê momentos coletivos de expressão, estudos, descobertas, prazer, experimentação e muito aprendizado.
Com a proposta de dar ainda mais asas à imaginação e mostrar o potencial criador inerente em cada um, novos personagens vão surgir e
outras histórias ainda vão ser contadas, escritas e reescritas. Uma dessas histórias que está em pleno processo de construção é o aniversário
da EPG Mauro Roldão Neto, que comemorou 10 anos no último mês.
A equipe da escola se dedica a elaborar um vídeo com depoimentos
de pais, alunos, funcionários, professores, gestores e membros da comunidade, que pouco a pouco vão compor um belíssimo retrato da
escola, enfatizando suas práticas e concepção.
O grupo acredita que o Projeto A Liga do Saber vem permitindo às
crianças vivenciar a infância de modo pleno. Acolhidas em seu universo, elas podem acreditar que, mesmo vivendo no mundo real, sonhos são possíveis de serem realizados e a construção de um mundo
cada vez melhor também.
Reais ou imaginários, nenhum dos heróis que fazem a beleza desse
grande trabalho vai ficar de fora dessa história.

Quem foi Mauro Roldão Neto
Não é de se admirar que o patrono da escola, Mauro Roldão Neto,
também seja considerado um herói em meio à comunidade do Parque
Estela.
Mauro nasceu em Bodocó, Pernambuco, em 26 de março de 1941. Veio
para São Paulo aos 13 anos, para a cidade de Nova América, interior de
São Paulo, onde trabalhou na lavoura até os 16 anos. Anos depois, foi
morar na Vila Maria para trabalhar em uma metalúrgica como soldador.
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Conheceu sua esposa Judite Moreira em 1963, em uma quermesse e logo
casou-se na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Guarulhos.
Na região do Bairro dos Pimentas, fundou a Sociedade Amigos do
Bairro e, por meio de contatos e parcerias, conquistou muitas melhorias
para o bairro, entre elas pavimentação, energia elétrica, linhas de ônibus, água, e também a canalização do córrego Mourão, sua grande luta.

Boletim nº 258 - 4 de setembro 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Na sede da sociedade, sempre havia atividades e outras comemorações, como Natal, Dia das Crianças, jogos de futebol. O espaço também serviu para abrigar a 1ª escola de Educação Infantil do bairro,
que mais tarde se tornou a EPG Mauro Roldão Neto.

Ficha Técnica
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Endereço: Rua Jacutinga, 536 – Parque Estela
Inauguração: 19/06/2004
Professores: 50
Funcionários administrativos: 2
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 5
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 805
Atendimento: Educação Infantil
[Creche e Estágio I e II]
Diretor: Claudio Alves Demetrio
Vice-diretora: Tatiane Lyra
Coordenadoras: Fabiana Lyra Marques
de Aquino e Amanda dos Prazeres da
Silva Oliveira
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Milton Luiz Ziller
Professores e alunos compartilham ideias e
saberes

Samba, samba, samba lelê, acabe com a água
parada, lá lá

“Não pode deixar a água parada, porque se não o mosquito da dengue aparece, temos que tirar a água das garrafas, plantas, pneus, e
não deixar a caixa d’água aberta”.

“No ano passado, uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses
veio até a escola para uma palestra, trouxeram amostras do mosquito
para nos ajudar a identificá-lo, conversaram com as crianças e seus
pais e despertaram a atenção de toda a comunidade sobre o problema”, observa Cintia.

Este depoimento consciente é de Lucas, 4 anos, aluno do Estágio I da
EPG Milton Luiz Ziller. Na escola, ele ficou conhecido por sua destreza, habilidade e desenvoltura em orientar os colegas quanto aos
modos de prevenção da doença.
As coordenadoras pedagógicas Cintia Perrella Justino e Lisângela Amirati Ballestero explicam que a prevenção e o combate ao mosquito estão
entre as prioridades da escola, que não mede esforços para ampliar a
capacidade das crianças de entender o problema e atuar na sua solução.

Este ano, a EPG Milton Ziller participa do Concurso Juntos Contra o
Mosquito, iniciativa do Programa Saúde na Escola, e vai mais além: “o
concurso vai acontecer aqui na escola também, contemplando os trabalhos de todos os alunos, então vamos promover uma votação com a
participação dos pais e da comunidade”, conta Lisângela.
Em sala de aula, a proposta ambiciosa e cidadã de participação no
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Concurso e de combate já está a todo vapor. As turmas estão ensaiando uma adaptação bem divertida da música Samba lelê, que ficou
assim: “tá doente tá com uma dorzinha danada foi o mosquito da
dengue que deu uma baita picada”.

Para todos os lugares onde a leitura possa te
levar
A Ciranda literária é uma iniciativa que já acontece na escola há algum tempo. Este ano, seu início coincide com as atividades do Abril
Literário e funciona assim: as crianças escolhem um livro e o levam
para casa, onde pais e filhos se dedicam a compartilhar histórias e,
dessa forma, conhecer e descobrir juntos novos lugares, personagens
diferentes.
Esse é um dos grandes prazeres que os livros proporcionam. Com o
livro, vai também um caderno de registros, onde as famílias registram a experiência da parte do livro que mais gostaram.
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A proposta, que já é conhecida pelos pais como a ‘Ciranda literária
na minha casa’, ganhou muitos adeptos e parceiros, como o pai do
Otávio, aluno do Estágio I.
“Em casa, nós temos o compromisso de fazer as atividades de leitura
com o Otávio, estou muito contente com o trabalho feito aqui na escola,
é muito importante”, conta o Assessor Jurídico Carlos Soares, de 47 anos.
Margarida Batista, professora do Maternal, atesta a ansiedade das
crianças em levar o livro para casa: “estamos na expectativa para saber como vai acontecer os registros que virão desse momento de prazer pela leitura em família”.
Outra conquista que objetiva criar hábitos e o prazer de ler é o Cantinho da Leitura, um dentre muitos lugares que as crianças gostam.
“Apesar de ser um pouco pequeno e ainda carecer de materiais táteis,
acredito na importância de ler diariamente para as elas”, observa a
professora Mariana Cacciatori, do Estágio II.

Para alguns, ler e escrever significa liberdade. E é essa alegre liberdade
que a jovem síria Hanan Othman, de 25 anos, mãe dos alunos Abdala
e Sania, do Estágio I, revela por detrás de seu hijab negro: “as crianças
gostaram muito da escola, estão muito felizes, estão aprendendo o português e são elas que me ensinam, elas aprendem para mim”.

Quando tudo é uma grande brincadeira
O corpo e o movimento são alguns dos aspectos centrais da construção da proposta da Educação Infantil, que aliados ao lúdico, à sensibilidade, à brincadeira, à criatividade e à emoção, favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças.
Sem perder a dimensão de que este ano acontecem as Olimpíadas
Rio 2016, as professoras Ana Cristina de Assis Cavalcanti Sanches e
Marisa Amadio colocam a Proposta Curricular Quadro de Saberes
Necessários em ação e promovem atividades para o desenvolvimento
da coordenação motora com os alunos do Maternal, usando bolas,
pneus, circuitos e túneis.
As crianças também fazem largo uso do parque interno da escola,
uma novidade que chegou no ano passado e encantou os pequenos.
“Para dar ainda mais autonomia aos alunos, promovemos atividades
entre as turmas”, conta Marisa.
Na turma do Berçário II, há caixas coloridas separadas no canto da
sala. É hora de mais uma intervenção maluca das professoras Evaneide Rolim Rodrigues, Edilina Pereira de Souza Moura e Sonia Soares
Gigante Sampaio, que numa linguagem completamente lúdica desenvolve a atenção, concentração, a autonomia, a oralidade e a interação
entre as crianças, além de saberes sobre seriação, classificação e reconhecimento das cores.
As professoras e os alunos seguram um lençol e dentro dele há bolinhas verdes, azuis, amarelas e verdes. Um, dois, três e as bolinhas
voam pela sala. O desafio dos alunos é separá-las, colocando-as nas
caixinhas com cores correspondentes.
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Paola Ledir, Gisele Soares, Sandra Chalegre, Eurides Silvano de Cintra, professoras do Berçário I, contam que numa atividade de musicalização com as crianças costumam trabalhar músicas conhecidas dos
pequenos, como A Dona Aranha, O Pintinho Amarelinha, O Sapo
não lava o Pé, entre outras.
Além da apropriação do nome dos animais e insetos das músicas, os
trabalhos usam tinta nas mãozinhas e pés das crianças para reproduzir as personagens. O resultado disso é um livrinho de música artesanal, carinhosamente confeccionado pelas professoras.
“Tudo na brincadeira, sem perder o foco do lúdico”, observa Paola.
“Com o passar do tempo, eles cantam as músicas e reconhecem os
bichinhos, personagens das canções que cantamos todos os dias”, explica Sandra.

De onde vêm as ideias?
O bate papo descontraído com as gestoras mostrou uma afinação
bastante harmoniosa entre elas. Energia, predisposição à pesquisa e
o approach pedagógico resultaram na organização de atividades de
trabalho coletivo no qual os próprios educadores oferecem oficinas
aos demais colegas.
“Nossas horas-atividade contam com dinâmicas e atividades, em que
os professores transformam algo que sabem em conhecimento para
ser compartilhado nesse espaço”, explica a vice-diretora Luciana Longuini da Silva.
Luciana realizou Curso de Extensão em Libras, o que permite que ela
compartilhe esse conhecimento com os colegas. Agora, ela ajuda os
demais professores a descobrir qual seu dom, mapeando os talentos
para que cada um possa contribuir com a HA.
“Temos professores excelentes, que fizeram cursos em diversas especialidades, muitas vezes que outras pessoas não tiveram a chance
de fazer e essa é a maneira que encontramos para que eles possam
socializar seus conhecimentos”.

A realização das Horas-atividade com toda a equipe da escola gera,
sobretudo, ideias para mais e mais oficinas, que geram mais e mais
práticas, mais e mais conhecimento.
Renata Ferreira Alves Dias, Valéria Aparecida Silva de Oliveira e Cintia de Oliveira Alves Dias, professoras do Estágio I, têm a oportunidade de elaborar, juntas, as atividades para os alunos e, nesse momento,
atuar na sequência didática com foco no combate ao Aedes Aegypti.
As propostas com os pequenos estão começando a surgir, e mais do
que o ensaio do Samba lelê da Dengue, as professoras fomentam o
compartilhamento de ideias entre os próprios alunos.
“O legal dessa parceria é que partilhamos o conhecimento dos alunos
entre as turmas, os meus que cantam, com os da Cintia e da Valéria
que são bons na oralidade, então, a música que cantam, a conversa
com os amigos, tudo isso os prepara muito bem para falar sobre a
Dengue”. Sem dúvida, a campanha na EPG Milton Luiz Ziller vai ser
um grande sucesso.
Para Luciana, essa oportunidade de compartilhamento de saberes,
tantos docentes durante a HA como os conhecimentos e apropriações
das crianças é de grande importância, porque é na relação com o outro que o aprendizado se concretiza, é assim com as crianças, é assim
com os professores também.

Quem foi Milton Luiz Ziller?
Era metade da década de 30 quando Milton Luiz Ziller nasceu em
Santana, zona norte de São Paulo.
Sempre teve gênio e personalidade fortes. Sua paixão era o futebol, e
ainda em tenra idade conheceu o Palestra Itália, seu time do coração.
Depois que se tornou adulto, costumava ver os jogos do Palmeiras no
Parque Antártica às quartas-feiras e domingos, e quando seu time
ganhava, era motivo de muita alegria.
Anos depois, resolveu ser professor. Destacou-se como diretor de es-
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cola e pela sua preocupação com a educação, o que chamou a atenção
do prefeito Néfi Tales, que o convidou para ser Secretário de Educação de Guarulhos. Foi um dos fundadores da Academia Guarulhense
de Letras. Milton Luiz Ziller faleceu em 24 de maio de 2006.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Pitanga, s/nº - Jardim Santa Mena
Inauguração: 18 de Setembro de 2010
Professores: 36
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 5

Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 503
Atendimento: Educação infantil [Berçário I e II, Maternal, Estágios I e II]
Diretora: Luciene Ferreira da Silva
Vice-diretora: Luciana Longuini da Silva
Coordenadoras: Cintia Perrella Justino e Lisângela Amirati Ballestero

Boletim nº 342 - 12 de abril de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Mônica Aparecida Moredo
Escola cria Espaço Identidade para incentivar
unidade familiar
Mostra da Educação Municipal. Momento de compartilhar com muita alegria tudo aquilo que foi realizado com tanta dedicação e carinho
por professores, alunos e demais profissionais das Escolas da Prefeitura ao longo do ano.
Revelar saberes, socializar práticas e construir uma educação com
qualidade social. A 4ª edição da Mostra ampliou a discussão que vem
sendo realizada nos últimos anos e trouxe uma novidade: além da
apresentação de trabalhos que já acontecia no Adamastor e no CEU
Pimentas, professores e alunos exibiram seus trabalhos nas unidades escolares, valorizando, assim, a participação da comunidade local
neste evento.

Foi pensando na participação de todos os sujeitos envolvidos com o
projeto educativo da escola que a equipe da EPG Mônica Aparecida
Moredo, localizada no Jardim Fátima, aceitou o desafio de transformar a escola num grande centro cultural, descentralizando o evento
para o espaço escolar.

Idealizando os espaços da Mostra
A coordenadora pedagógica da escola, Juliana Soares de Moraes Costa conta que, desde o começo do ano, o Plano de Ação da escola já
contemplava a realização da Festa Cultural da Família: “a proposta
de descentralização da Mostra para as escolas veio ao encontro da
meta de envolver a comunidade escolar com as propostas e atividades
desenvolvidas no projeto”.
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A descentralização da 4ª edição da Mostra foi bem recebida pela equipe da escola. Professores e gestores passaram a idealizar a intencionalidade de cada um dos espaços que receberiam os trabalhos dos
alunos, organizados meticulosamente para garantir que os visitantes
pudessem vivenciar um pouco do que os alunos construíram durante
suas rotinas e práticas diárias.
Dentre os temas trabalhados ao longo do ano, a equipe selecionou
diversas propostas, traduzindo-as para múltiplas linguagens. O resultado culminou com a apresentação de diferentes trabalhos, como
vídeos, espetáculos, atividades físicas, exposições, oficinas e espaços
interativos, entre outros.
Espaço Experimentação:montado no refeitório da escola, esse espaço
permitiu aos visitantes a degustação de alimentos plantados e colhidos na horta da escola.
Além disso, quem passou por ali também recebeu orientações nutricionais para reeducação alimentar, checou seu peso na balança, mediu sua altura e teve acesso ao seu Índice de Massa Corpórea [IMC],
calculado pelos próprios alunos.
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Sob responsabilidade dos alunos do 3º e 5º anos, o espaço chamou a
atenção de quem visitava a Mostra: “nunca tinha calculado meu IMC
e agora descobri que estou com sobrepeso”, comentou preocupado
Emerson Alves, tio da aluna Tayna [11].
No outro canto do espaço, a aluna Tayane [11] explica cuidadosamente para sua mãe os riscos de consumo de certos alimentos: “pizza tem
muito carboidratos e só podemos comer de vez em quando”.
A professora Marisa Michesk conta que o Semáforo da Boa Alimentação foi uma das atividades elaboradas em sala de aula para ser exibido durante o evento: “as cores indicam os riscos de consumo de
certos alimentos: a cor vermelha aponta aqueles que não podem ser
consumidos, a amarela, aqueles que só podem às vezes; e a verde são
aqueles que podem ser consumidos sem restrições”.
Espaço das Artes:Local onde os trabalhos dos alunos permaneceram

expostos durante o evento da Mostra, o Espaço das Artes traz um
recorte das produções artísticas desenvolvidas pelos alunos do Ensino Fundamental durante as aulas da especialista de Artes Maiza
Virginia da Cruz.
Espaço de Exposição “O Dilúvio”:a coordenadora Juliana conta que os
alunos do 4º ano construíram todo o espaço com materiais reutilizáveis. O cenário mostra animais em extinção, entre eles a arara azul, o
mico-leão dourado, o urso panda e o lobo guará.
“O espaço é dedicado principalmente à questão da sustentabilidade;
a proposta é despertar um olhar mais cuidadoso e atento dos alunos
e visitantes sobre o Meio Ambiente”, esclarece Juliana.
O Dilúvio também exibiu as produções escritas dos alunos do 4º ano
que participaram do Concurso Anual de Redação, que este ano trouxe
como tema “Quem não Valoriza a Pessoa Idosa, Destrói sua História”.
“Durante algumas atividades em sala de aula para seleção dos trabalhos que iriam compor esse espaço, os alunos destacaram que alguns
valores estavam em defasagem, dentre eles a valorização da pessoa
idosa”, conta Juliana.

Espaço Cantos, contos e encantos:
Para ilustrar a necessidade das crianças serem obedientes para com
seus pais, o espaço apresentou uma releitura do clássico Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm. Nessa história, construída coletivamente com a participação de todos os alunos da escola, o lobo não
era mau, a cesta continha frutas e o caçador não precisou matar o lobo
e cortá-lo ao meio para retirar a vovozinha de dentro dele.
Neste espaço, os visitantes puderam conhecer também os materiais
de músicas e histórias utilizadas pelas crianças no dia a dia, durante
as atividades em sala de aula.
Espaço Identidade:congregar as famílias em meio a atividades coletivas para a construção de uma unidade familiar, ressaltando os valo-
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res familiares. Esse era o objetivo do Espaço Identidade, que contou
com oficinas para a construção de autorretratos e releituras, das quais
participaram tanto as crianças como os pais e demais familiares.
Espaço da Leitura:A única regra do Espaço de Leitura é: cada criança
escolheu a história que teve vontade de ler para os visitantes do espaço. Diversos livros foram lidos durante o evento da Mostra, o que
mobilizou a participação de dezenas crianças do 2º e 3º anos.
Aline Gomes da Silva, mãe da aluna Aysha [7], do 2º ano, conta que a
filha se preparou muito bem para esse dia: “ela não desgrudou do livro,
andava com ele pra todo lado, e em casa leu para todo mundo ouvir”.
Espaço Multimídia:responsável pela socialização, em formato digital,
dos trabalhos e atividades de todos os alunos e professores da escola,
o espaço multimídia exibiu vídeos que mostram as práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo de todo o ano.
Espaço Corpo e Movimento:pautado inicialmente no eixo da Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários, a quadra da escola se
transformou em um local de diversão, movimentos e brincadeiras.
Dentre as atividades coordenadas pelos professores de Educação Física Sandra e Samir estão os “Jogos Coletivos”, “Jogos Gigantes” e
“Música e Movimento”.
Durante o evento da Mostra na EPG Mônica Moredo, aconteceram também diversas apresentações no palco principal, como as músicas “Aí
vem o Dilúvio” e “Família”, e a apresentação teatral “Chapeuzinho”.

co sentidos; agora os outros sentidos da vida nós mesmos temos que
descobrir”.
Tamirez tirou essas conclusões por meio da leitura do livro infantojuvenil Cinco Sentidos. Sua descoberta e a possibilidade de encontrar
outros sentidos para a vida também foi discutida durante a Mostra,
na leitura que ela fez para os visitantes.
Victor escolheu presentear os visitantes com a leitura de Os sonhos de
Armando: “porque os sonhos de Armando são muito bons, não tem
essa de sonho ruim”.
A coordenadora Juliana esclarece que foram os próprios alunos que
escolheram os livros que desejavam ler durante o evento da Mostra:
“eles demonstraram um envolvimento maior quando souberam que as
atividades desenvolvidas no dia a dia se tornariam parte da Mostra”.
A professora do 2º ano, Lauricilda de Morais Godoy, observa a desenvoltura com a qual os alunos falam das obras que leram: “eles estão
apresentando obras que fazem parte da rotina de leitura deles, conhecimentos construídos a partir do Projeto Leitura, que priorizou a
informação, o prazer e o entretenimento dos alunos e suas famílias”.
A metodologia de possibilitar o protagonismo dos alunos e permitir
que eles tenham autonomia de escolher as atividades das quais querem participar e como vão apresentá-las denota, no contexto de descentralização da Mostra da Educação, como um diferencial positivo
da EPG Mônica Moredo.

Uma Mostra que valoriza o protagonismo dos alunos
“Fiquei curiosa quando soube que a Ju ia ter um bebê e quis descobrir
mais sobre isso”, conta Miriele [8], aluna do 2º ano.

Parcerias que melhoram a qualidade social da
educação

Encantada com o 4º mês de gravidez da coordenadora pedagógica
Juliana Soares de Moraes Costa, Miriele escolheu o livro “De onde eu
venho” para realizar sua leitura para os visitantes da Mostra.

A diretora Eliete Marcello Marques está na unidade escolar desde o
início de 2011 e, desde então, ela e a nova equipe gestora vem transformando significativamente a rotina da escola.

Já a aluna Tamirez [8] mostrou-se intrigada aos descobrir que o corpo
humano é estimulado por meio de sentidos: “nosso corpo tem cin-

Em algumas passagens interessantes sobre sua chegada ao local, ela
se lembra da necessidade do gestor permanecer tempo suficiente na
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escola para, de fato, promover mudanças e dar continuidade às ideias
que seus antecessores não tiveram tempo de efetivar.
O agente de portaria, Cleber Tadeu, conta que está na escola há cinco
anos: “vi muitas coisas acontecerem desde que a nova gestão assumiu; elas estão tendo mais tempo para colocar as ideias em prática”.
Esse processo de transformação da escola passa também pelo estabelecimento de parcerias, fundamentais para que a escola dialogue de
modo mais próximo com as necessidades da comunidade que a cerca.
Eliete conta que outra valiosa parceria foi firmada com a empresa Girardi-Divisa Comercial de Brindes, para desenvolvimento do Projeto
Entorno: A Horta na Escola e a Educação Ambiental e Alimentar.
A iniciativa rendeu a construção da horta suspensa nas dependências
da escola. “A empresa nos disponibilizou um profissional que, duas
vezes por semana, vem à escola fornecer orientações sobre os cuidados com a horta”, esclarece a professora do 1º ano, Joelma Maria de
Andrade.
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Desde que foi construída, a horta tornou-se um laboratório vivo que
possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas.
É por meio dela que professores e alunos unem teoria e prática de
forma contextualizada, auxiliando desse modo o processo de ensino
aprendizagem.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Mônica Aparecida Moredo, 173 – Vila Fátima
Inauguração: 24 de setembro de 1994
Professores: 14
Funcionários administrativos: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 3
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 240 alunos
Atendimento: Educação Infantil [Maternal, Estágios 1 e 2] EnsinoFundamental [1º ao 5º ano]
Diretor: Eliete Marcello Marques
Vice-Diretora: Leila dos Santos Rodrigues
Coordenadora Pedagógica: Juliana Soares de Moraes Costa

Boletim nº 217 - 19 de novembro de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Alan Neves

Quem foi Mônica Aparecida Moredo?
Mônica Aparecida Moredo nasceu em 1964, em São Paulo. Era filha de
Branca Moredo e Alberto do Nascimento Moredo, importante empresário de Guarulhos e proprietário da Bonsucesso Mármores e Granitos.
Mônica foi vítima de uma doença na medula, o que lhe causou séria
anemia. Ela faleceu aos 10 anos de idade, em 1974. A unidade escolar
recebeu o nome de Mônica, em homenagem à sua família pela doação
do terreno à Prefeitura para construção da escola.
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Monteiro Lobato
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Humanização é diferencial em formação
centrada na autonomia dos alunos

A escola que atende alunos da Educação Infantil e Fundamental em três
períodos destacou ainda, durante todo o ano de 2016, um projeto voltado
para o aprendizado da arte e suas articulações interdisciplinares.

Amor pela educação. Dedicação na promoção de valores humanos
positivos com o objetivo de formar cidadãos plenos, autônomos e críticos. Revelada em um ambiente de harmonia, a EPG Monteiro Lobato prima pela aura de afetividade que permeia as ações e relações
entre funcionários, alunos e comunidade.

Paússia Gonçalves De Melo, vice-diretora, explica que a solidariedade
e o respeito às diferenças também são eixos estruturais do trabalho
da equipe escolar.

“O que eu mais gosto na escola é a minha professora. Ela me ensina
um monte de coisas: fazer frases, pontuação e muitas outras coisas.
Ela é muito fofa!”, conta a pequena Isabelle do 2º ano.

“Percebo no cotidiano o quanto as crianças vêm se desenvolvendo,
sendo acolhidas amorosamente e potencializadas em suas capacidades. E para que isso aconteça buscamos incorporar nos projetos ações
voltadas para os Direitos Humanos e o Meio ambiente, além da ludicidade, como as mesas de jogos que dispomos”, completa.
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Somos uma grande família
“Dentro de cada pessoa tem um cantinho escondido decorado de saudade. Um lugar pro coração pousar.
Um endereço que frequente sem morar”. – Marisa Monte
“Você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha aqui. Ela
vai te falar que uma das melhores características que possuímos é a
união. Somos muito amigos, afetuosos uns com os outros, e isso no
meu ponto de vista é muito importante na sustentação de todo o nosso trabalho”, explica a gestora Elisangela Gomes de Almeida.
A gestora, que assumiu a escola em 2010, esclarece que um ambiente
harmonioso entre os profissionais e o acolhimento aos professores
também são desafios que vem transformando positivamente o cotidiano do espaço.
“Manter um local gostoso com amizade e liberdade é muito importante para que o professor possa realizar um bom trabalho. Eu estudei com a Paússia na faculdade, muitas pessoas da equipe também
são amigas há muito tempo e acredito que esse carinho e parceria
entre nós propicia um trabalho com mais amor e dedicação”.
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O diálogo com a comunidade também vem sendo ampliado no decorrer dos anos.
“Contar com o apoio da comunidade no processo de ensino-aprendizagem é primordial para o desenvolvimento das crianças. Como
temos uma equipe com um longo percurso na escola, as famílias se
sentem mais confiantes em relação à nossa proposta”.

Alfabetização de um jeito mais criativo
O que a cultura egípcia ou maia tem a ver com o processo de aquisição da leitura e da escrita?
Tudo. Com uma proposta voltada para pesquisa da história da escrita, a professora Rita Maria Pardim vem tornando a aprendizagem dos
alunos do 1º ano mais ampla e significativa.

“Escolhi alinhar as minhas ações pedagógicas voltadas para a alfabetização de uma maneira mais criativa, por meio da história da escrita
e dos alfabetos egípcios e maias. Como os dois apresentam figuras, as
crianças se sentiram muito curiosas para desvendar o que povos tão
antigos queriam nos dizer”.
As pinturas rupestres também foram tema de pesquisa da turma que
pôde conhecer mais sobre como o homem primitivo aprendeu a se
comunicar e socializar conhecimentos.
“Para as crianças esses modelos de escrita são muito divertidos e fáceis de assimilação, por isso a aprendizagem do
nosso alfabeto foi se tornando mais interessante para eles.
Também realizamos juntos um esquema com desenhos representando a nossa época para que as pessoas do futuro também
possam reconhecer o nossos processo cultural e foi muito legal”.

A construção do PPP e a escuta ativa de todos os
envolvidos
Para que uma escola possa atender seus alunos de forma efetiva é importante que se proponha escutar ativamente todas as partes envolvidas. Ou seja, pais, alunos, educadores e funcionários são importantes
na construção de uma proposta educacional emancipadora.
Neste sentido, o Projeto Político-Pedagógico - PPP é uma ferramenta
importante para sistematizar as ideias, planejar e alcançar as metas
para cada etapa do ensino na escola.
“É perceptível a transformação do cotidiano escolar quando nos propomos a seguir os referenciais do PPP. Como sou uma professora readaptada aqui na escola, assumi essa responsabilidade de colaborar na
elaboração do documento e nas reflexões com a comunidade e professores. E é durante esse bate papo que vamos construindo juntos as
estratégias para realizarmos uma educação de qualidade”, explica a
profissional Rosangela Barros.
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Rosangela explica que o processo de elaboração do PPP fez com que
os pais se sentissem mais seguros em relação aos projetos realizados
pelos professores.
“Por terem pouca escolarização, muitos pais têm dificuldade de compreender como funcionam as etapas de ensino, o porquê dos saberes
e das atividades que a escola realiza. Essas reuniões acabaram se tornando um momento de formação para eles também. Me sinto muito
feliz por fazer parte desse movimento!”.

Educar com amor e acreditar no potencial
humano
“Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso.
Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e
amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes
da caridade”. - Paulo Freire
O trabalho do educador é fundamentalmente baseado em sua crença
no potencial humano e na possibilidade de impulsionar o desenvolvimento e talentos. Assim é o trabalho da professora Elaine Cristina
Rocha, do 2º ano, que apresenta uma proposta interdisciplinar por
meio da arte.
“Como professora, tenho um desejo de poder dar continuidade ao
meu trabalho com essa turma. Muitas vezes assumimos uma sala e
no ano seguinte recomeçamos tudo de novo, alunos e professores ao
lado de outros parceiros. Mas, consegui a anuência da gestão para seguir com eles até o 5º ano. Nesse processo, estamos crescendo muito.
Com o projeto de artes principalmente, tanto nos aspectos da comunicação, expressão quanto na criatividade”.
Elaine explica que, com o projeto de artes, as crianças também foram
incentivadas a conhecer técnicas, conceitos e vivências lúdicas por
meio de pesquisas e exposições de releituras de obras conhecidas e
autorais.

“Apresentei para eles várias técnicas de pintura como pontilhado,
arte abstrata, pintura em nanquin, cubismo e fomos trabalhando em
atividades na qual utilizamos giz de lousa molhado e tinta, e eles
ficaram encantados. Refletimos sobre obras famosas e interpretamos,
cada um a sua maneira, as possibilidades de fazer arte. Ah, muitas
dessas pinturas fizeram parte de uma exposição realizada aqui na
escola. Foi lindo!”.
As amigas Agatha, Isabelle e Keila contam gostam da escola e das
aulas da professora.
“Estamos aprendendo muito com a professora Elaine, sabe? Ela ensina a escrever frases, pontuação, adição e agora a gente está aprendendo a fazer letra de mão também! Olha aqui no meu caderno, tia!”,
conta a pequena Keila de 8 anos.
Emocionada, a professora conta as alegrias e desafios no processo de
ensino-aprendizagem da turma.
“Eu fico muito feliz por poder ajudá-los. A Isabelle, por exemplo, era
muito insegura e vem se desenvolvendo de uma maneira impressionante. O Breno que é autista, já está bem integrado e aberto ao
aprendizado. Espero realmente fazer a diferença na vida dele. Minha
dedicação é por todos eles!”.

Quem foi Monteiro Lobato?
José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu no ano de 1882, em São
Paulo e é um dos maiores escritores de literatura infanto-juvenil.
Formado em Direito, em 1904, tornou-se autor de uma extensa produção, que inclui clássicos como: O Marquês de Rabicó, Reinações de
Narizinho, Memórias de Emília, Histórias de Tia Nastácia e O Sítio
do Pica-pau Amarelo.
O Sítio do Pica-pau Amarelo foi transformado na década de 1970 em
uma série infantil de TV, de muito sucesso até hoje.
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Suas principais características são o regionalismo e o conteúdo crítico
aliado à crítica de costumes quando descreve a decadência econômica
e social do vale do Paraíba Paulista do início do século. Publicou ainda artigos no jornal O Estado de São Paulo. Faleceu em 1948.

Ficha Técnica
Endereço: Rua João De Souza, nº 435, Monte Carmelo.
Data de inauguração: 9/10/1982
Professores: 22
Assistente de Gestão: 1
Apoio Administrativo: 1
Cozinheiras: 4

Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 574
Atendimento: Educação Infantil e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Elisangela Gomes De Almeida
Vice-diretora: Paussia Gonçalves De Melo
Coordenadora: Izildinha Cardoso Da Silva De Moraes

Boletim nº 375 - 30 de novembro de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Moreira Matos
Projeto fortalece o relacionamento entre as
famílias e a escola
Crianças gentis e amorosas brincando e aprendendo em bosques ensolarados. Essa é a primeira visão que temos ao percorrer os corredores acolhedores, amplos e coloridos da EPG Moreira Matos, na Vila
Galvão.
Ali, cada espaço foi cuidadosamente idealizado com o intuito de provocar nas crianças o encantamento necessário para a promoção das
múltiplas aprendizagens.
A gestora Claudia Ortolan atua há 12 anos na escola e conta como os
projetos voltados para a comunidade podem promover um impacto
positivo no desenvolvimento das crianças.

“Eu escolhi atuar na educação por amor. Gosto muito do que eu faço
e esse sentimento faz com que incentive o nosso grupo de educadores
para a reflexão e construção de propostas que respeitem a diversidade, a participação da família e a leitura, de forma ampla”.

Família e escola: caminhando juntos pela
educação
“Família, família: Papai, mamãe, titia. Vovô, vovó, sobrinha. Cachorro, gato, galinha. Família: vive junto todo dia, nunca perde essa mania”. Titãs
O envolvimento e a participação da família no ambiente escolar são
considerados componentes importantes o desempenho das institui-
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ções de ensino e para o desenvolvimento integral. Com este objetivo,
a EPG Moreira Matos elaborou o projeto Família e Escola: caminhando juntos pela educação que promove o conhecimento dos múltiplos
modelos de famílias, bem como o respeito e a integração dos responsáveis na educação formal dos pequenos.
“No cotidiano, procuramos conhecer e respeitar a história e os valores das famílias de cada aluno”, explica Claudia. “Por esse motivo, há
cerca de dois anos realizamos a Festa da Família, porque nem todas
as crianças vivem em lares com uma estrutura familiar tradicional.
No dia a dia, procuramos ainda sensibilizar as crianças no sentido
de conhecer e respeitar a maneira que cada um tem de viver e amar”,
completa.
Ultrapassar a barreira do preconceito e do bullying é um dos valores
do projeto que ensina a importância de compartilhar amigos, carinhos, valores e felicidade coletiva.
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“O bullying é um hábito traiçoeiro e comum entre as crianças, gerados por comentários do que é feio, bonito, certo ou errado relacionado
estritamente ao ponto de vista de quem julga ou compara, e aqui na
escola costumamos afirmar que o bonito é aquilo que você é, família
legal é aquela que a gente tem e nos abraça, acolhe e que nos ama”,
afirma.

A leitura de mundo precede a leitura da palavra
“Era uma vez uma menina que queria fazer uma festa e chamou uma
bruxa para participar: - Bruxa, bruxa! Por favor, venha na minha festa! Daí, ela convidou também um gato, um espantalho, um pirata e
um monte de gente estranha”, contou Gabriela de 7 anos. “A gente
leu essa história muitas vezes na Ciranda do Livro, só não lembro o
final”.
Realizar propostas lúdicas e significativas no processo de aquisição
da leitura e da escrita é uma das preocupações da professora do 2º
ano, Silvia Cristina Ponte.

“Fazemos muitos projetos durante o ano para aproximar as crianças
da Literatura, um dos exemplos é a Ciranda dos Livros, em que cada
aluno leva um livro para casa no final de semana e na segunda-feira
contam ou leem para um amigo na sala”, conta.
A professora também realiza outras atividades com o objetivo de ampliar o conhecimento das crianças em relação à leitura escrita.
“Percebo que o lúdico é muito importante nesse momento da aquisição da leitura, por isso, jogos como o dominó e as letras móveis colaboram no aprendizado do alfabeto e na formação de frases”, completa.
“Eu gosto muito de fazer lição porque aí eu posso aprender a ler e a
escrever. Ah, anota aí tia, quando eu crescer quero trabalhar muito!”,
afirma sorridente o aluno Pedro Henrique, de 7 anos.
Pedro Henrique diz que adora a escola e a professora Silvia. “A Prô é
bem legal, porque ela passa os livros, mas também leva todo mundo
para brincar no parquinho”.
A gestora Claudia conta ainda, que a escola dispõe de um Centro de
Incentivo a Leitura, espaço utilizado para fomentar o interesse pela
Literatura, bem como promover um vínculo com as famílias que, junto com seus filhos, podem acessar diversos títulos infanto-juvenil.
“Este espaço é maravilhoso porque as crianças vivenciam experiências
encantadoras por meio de teatro de fantoches e contação de histórias.
O espaço é bem amplo e organizado para que todas as crianças tenham
facilidade para encontrar os títulos por temas e ordem alfabética. Além
disso, estamos em parceria com a UBS da região promovendo rodas de
conversa, campanhas e palestras de saúde para a comunidade”.

Na Diferença se faz e se Aprende
Um outro espaço encantador e multidisciplinar da escola é a sala do
Atendimento Escolar Especializado - AEE onde a professora Samantha Vilella Santos Silva promove o atendimento de crianças com deficiências mentais e físicas.
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O Atendimento Educacional Especializado iniciou-se em Guarulhos
em 2011. Atualmente, o munício conta com escolas-polo, com salas de
recursos multifuncionais, nas quais as atividades acontecem.
Samantha lembra que, quando fazia faculdade de Pedagogia, não
acreditava muito na possibilidade de inclusão das crianças em salas
regulares.
“Quando eu estudava não conseguia fazer essa ponte da teoria com a
prática, até que uma professora me incentivou a pesquisar mais sobre
o tema para o meu Trabalho de Conclusão de Curso. Esse projeto acadêmico acabou me motivando a fazer uma especialização na área e me
inscrever aqui na Rede para atuar no Atendimento Especializado”.
A EPG Moreira Matos é polo de AEE e oferece durante dois dias da
semana atendimento a 12 alunos com deficiência, oportunidades educativas complementares que potencializam a aprendizagem e a integração dessas crianças na sala regular.
“Além dos atendimentos, promovo formação para os professores em
hora-atividade e realizo visitas nas escolas do entorno que são atendidas pelo Programa. Assim, acesso a história dessas crianças, colaborando com mais efetividade na superação de suas dificuldades e na
promoção de estratégias diferenciadas de aprendizagem”.
A professora completa dizendo que embora a inclusão educacional
seja ainda uma barreira para muitos pais e educadores, o AEE vem
se revelando no dia a dia uma experiência positiva e de mudanças
significativas para essas crianças.
“É importante em nosso trabalho focarmos nas pessoas, nas suas capacidades e não nas suas diferenças. Dessa maneira, fica mais fácil
superar os desafios de cada um dos alunos em suas especificidades.
Acredito que, em um trabalho como esse, temos que seguir pelo caminho da sensibilidade, do acolhimento. Como podemos acessar as
crianças e suas necessidades se não a olhamos nos olhos, se não a
tratamos com humanidade, não é mesmo?”.

Jade
“Aqui, meu irmão, ela é coisa rara de ver. É joia do Xá, retina de um
mar. Abriu-se Sésamo em mim. Jade... Jade”. João Bosco.
E no meio de 624 alunos lá estava ela com suas tranças castanhas e
olhar faceiro: Jade. A pequena joia de 9 anos encanta e emociona pela
confiança e autonomia, em sua cadeira de rodas.
A Agente de Apoio a Inclusão Fabiana da Silva Cardoso explica que
Jade tem paralisia cerebral e uma interação fantástica com os professores e colegas.
“A Jade é muito esperta e adora passear pela quadra com sua cadeira.
Quando eu comecei como Apoio, eu não tinha ideia da beleza desse
trabalho e o quanto eu aprendo diariamente com ela e com as outras
crianças! Sabe, eu sou muito feliz aqui!”.

Quem foi Moreira Matos?
José Moreira Matos foi major e prefeito interino da cidade de Guarulhos. Nomeado pelo governo do Estado de São Paulo exerceu a função
de prefeito no período de 21 de julho de 1938 a dezembro de 1940.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Vitórino Freire, nº 179 - Vila Galvão
Inauguração: 18/03/1976
Professores: 21
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 626
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Atendimento: Educação infantil [Estágios I e II], Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Claudia Ortolan
Vice-diretora: Vera Lúcia Martins
Coordenadora: Maria Aparecida Severino dos Santos

Boletim nº 341 - 5 de abril de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Nadja Maria Seabra Santos
Escola vivencia saberes por meio de salas
temáticas
“Uma escola onde todos amam muito o que fazem e se dedicam com
muito carinho na construção de uma sociedade mais justa e de oportunidades para todos”.
A fala emocionada da gestora Tânia Márcia Kaiser Pereira da Silva
demonstra o quanto a escola pode ter um papel transformador no
empoderamento de uma comunidade.
No caso da EPG Nadja Maria Seabra Santos, que recebe diariamente
mais de 600 alunos da região da Vila Galvão, a grande maioria da comunidade São Rafael, essa dedicação se materializa em projetos que
valorizam o relacionamento com as famílias.

“Nossos alunos são muito afetuosos, participativos e merecem todo
o nosso carinho. Por isso, procuramos manter a nossa equipe sempre
focada no bem estar e nas múltiplas possibilidades de aprendizagem
dos alunos para que possam a cada dia, se sentirem mais fortalecidos
e confiantes de suas capacidades”, afirma Tânia.

Eca para além dos muros da escola
Toda a criança tem direito a brincadeira. Tem direito a um nome, a
uma casa. Tem direito a alimentação, a uma família a frequentar uma
escola. Toda criança tem direito de ser feliz.
O Estatuto da Criança e dos Adolescentes - ECA foi um dos temas
escolhidos na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da EPG. “A
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ideia era sensibilizar e conscientizar alunos e comunidades da importância dos seus direitos, bem como da necessidade de luta pela sua
autonomia”, conta a coordenadora pedagógica Daniele Denise Gallis
de Medeiros e Brito.
“Quando chegamos aqui, a comunidade ainda não se sentia parte no
processo educativo das crianças. A consciência do direito à participação nos projetos e nas decisões também eram ainda muito incipientes. Com o Projeto ECA, todos puderam conhecer e vivenciar direitos
e deveres no cotidiano escolar, a partir da pintura das paredes com
frases do Estatuto.
O projeto ECA foi processual. A cada mês uma parede era colorida
com um direito fundamental ao mesmo tempo em que diversas ações
pedagógicas eram desenvolvidas no sentido de aliar a teoria com a
prática.
“Sempre partíamos da frase para o desenvolvimento das propostas
nas turmas. Por exemplo, com a frase “Toda criança tem direito a um
nome” realizamos rodas de conversa, perguntamos para as crianças
o porquê da escolha de seus nomes e encaminhamos pesquisas para
as crianças responderem com os pais”.
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“Como a nossa referência pedagógica sempre foi o QSN, pensamos:
Por que não criarmos então, salas temáticas a partir dos eixos? Dessa
maneira, iniciamos um processo longo, mas maravilhoso de múltiplas aprendizagens, ludicidade, alegria e encantamento”.

Projeto Dentro dos Eixos
Natureza e sociedade, autonomia e identidade, corpo e movimento,
interação social, artes, linguagem matemática e comunicação e expressão. Os sete eixos do QSN fundamentam o Projeto Dentro dos
Eixos, que impacta pelo visual, mas principalmente, pelo potencial
pedagógico dos espaços.
Daniele explica que os principais objetivos do projeto são a socialização e o desenvolvimento dos alunos oportunizados pela interação
entre os ambientes pedagógicos.
“Ao invés de trabalharmos todos os cantos dentro de uma mesma
sala, optamos por deixar cada uma com uma cara diferente. Assim,
oportunizamos um rodízio semanal no qual todos os alunos podem
circular por outras experiências sensoriais”, explica.

A coordenadora aponta ainda que a estratégia educativa foi muito importante para a sensibilização das famílias que passaram a se sentir
reconhecidas e acolhidas pela escola.

Para a coordenadora, os aspectos de ludicidade presentes nos espaços encantam e despertam ainda mais a curiosidade e o interesse dos
alunos nas atividades.

“Esse projeto foi o ponto de partida para espalharmos a nossa proposta de gestão participativa. Como o nosso público são crianças na
faixa etária de creche até os 5 anos, unir o lúdico à a valorização da
identidade do aluno facilitou a criação de valores mais fraternais entre todos como o respeito, a amizade, a diversidade e a afetividade,
elementos imprescindíveis na formação de qualquer ser humano”,
ressalta.

“Por meio do circuito nas salas as crianças vivenciam aspectos importantes do seu aprendizado como a autonomia, o respeito, o cuidado
com o material do outro e a interação social. O professor se sente mais
estimulado quando muda de ambiente: os recursos educativos se ampliam e isso melhora muito o aprendizado”.

A gestora Tânia conta que com o sucesso do Projeto ECA, a gestão decidiu ampliar os espaços de aprendizagem, a partir da proposta curricular da Rede Municipal, o Quadro de Saberes Necessários – QSN.

É dia de feira, quem quiser pode chegar!
“Ei, você quer comprar frutas e legumes? Estou vendendo uva, tomate, chuchu e cenoura! Cada um é 10 reais!”, fala Gabriela, de 6 anos.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

A aluna Adriely, que divide a brincadeira, comenta entusiasmada:

conta Caíque de 5 anos.

- “Tia, se você quiser você pode comprar o que quiser que depois a
gente paga, tá?“.

Enquanto Caíque me mostra as peças escondidas num pequeno armário colorido, as alunas Ana Julia e Érica me convidam para conhecer o seu salão de beleza.

A professora do Estágio II, Andreia Alves, explica que a brincadeira
das meninas Gabriela e Adryeli é, na realidade, parte do projeto da
sala de Linguagem Matemática. Neste espaço, as crianças descobrem
a importância dos numerais e aprende na prática como utilizar as
operações básicas.
“Esta sala é pura vivência porque a criança se depara com aspectos do
aprendizado em relação à realidade por meio de brincadeiras, como
feirinha e mercadinho. Como eles ainda estão aprendendo os numerais, os valores dos alimentos vão de 0 a 10. Aos poucos vamos fazendo mensurações somando e subtraindo, mas sempre respeitando a
fase de desenvolvimento da turma”.
Outro recurso pedagógico da sala é o tangram. A partir dele, os alunos descobrem as formas brincando além de serem desafiados no raciocínio lógico.
“Com o tangram é possível trabalhar o triângulo, o quadrado e retângulo para criar novas formas e objetos. A partir do jogo também
proponho que as crianças recortem as formas em jornais e revistas.
Enquanto se divertem, os alunos vão incorporando novos elementos
para o aprendizado e o desenvolvimento é potencializado. Eles adoram e a gente também!”.

Enquanto isso, no salão de beleza...
Uma sala encantada onde a realidade se traduz num imenso faz de
conta. Um espaço onde o salão de cabeleireiro, a arara de roupas com
fantasias de super-heróis e heroínas povoam a imaginação e despertam os alunos para experiências fundamentais na formação da autonomia e identidade.
- Como se chama esse brinquedo? É um descobridor de coisas, tia!

“Olha, aqui a gente tem tudo: chapinha, secador de cabelo, deixa fazer um penteado no seu cabelo? Você vai ficar linda”, diz Ana Júlia.
Enquanto as crianças cuidam do cabelo, do traje especial à moda das
bonecas Monster High, relatam de maneira encantadora a riqueza da
sala que propicia vínculos de amizade sem preconceito de gênero. Na
sala não existem brincadeiras para meninos ou para meninas, mas
sim, ludicidade para todos.
A coordenadora Daniele explica que na sala de autonomia e identidade os professores desenvolvem a oralidade e refletem com as crianças as descobertas de si e do outro por meio de vivências do mundo
adulto.
“As brincadeiras possibilitam a aprendizagem de vários conceitos,
apresentando-se assim, necessárias na construção do conhecimento,
pois são fontes de descobertas que possibilitam o desenvolvimento
afetivo, cognitivo, físico e psicossocial da criança”, afirma.
A professora Wilma Aparecida Toledo Brito ressalta que neste espaço
também é possível conhecer mais de perto a realidade das crianças, já
que as brincadeiras de alguma maneira refletem as relações e a rotina
da família e do ambiente onde vivem.
“Nas brincadeiras é fácil perceber as alegrias, as inquietações e os relacionamentos com os familiares em casa, agindo da mesma maneira
com os bonecos e colegas. Outro ponto bem positivo da sala é que a
partir das brincadeiras de casinha e faz de conta, os alunos também
aprendem ações importantes para a sua autonomia como amarrar o
tênis, fechar botões, e respeitar as regras e combinados. Os meninos
brincam de ninar os bebês, ajudam as meninas a arrumar a sala e
são muito afetuosos uns com os outros. Isso é lindo demais!”, afirma
encantada.
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Como é que chama o nome disso?

Quem foi Nadja Maria Seabra Santos?

Na sala de natureza e sociedade, o momento é de grandes descobertas. Com o tema animais de jardim os pequenos de 4 e 5 anos modelam com massinhas os bichinhos que fazem parte do mundo onde
eles habitam.

Nadja Maria Seabra Santos nasceu em Recife em 14 de setembro de
1946. Veio com a família para São Paulo aos 4 anos de idade.

“Esta semana resolvemos focar as nossas atividades a partir do tema
Bichinhos de Jardim, realizando pesquisas e rodas de conversa para
compreender melhor os mistérios deste universo, as características
físicas dos animais e seu habitat”, esclarece a professora Ana Lucia
Tavares da Silva.
Curiosos com o aprendizado das crianças, a nossa equipe de reportagem pergunta aos alunos Érica, Rafaela, Carolyn, Isaque, Rebeca,
Ruan e Iago:
AR - Quais são os animais que a gente pode encontrar no jardim?
C - Joaninha, aranha, esquilo, minhoca, caracol, tatu, formiga, macaco...
AR - O que mais tem no jardim?
C - Tem árvore.
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AR - E para que serve a árvore?
C - Para pegar maçãs e para beber água.
AR - Para que serve a água?
C - Para beber.
AR - Para que serve a aranha?
C - Para comer bichinhos.
AR - Para que serve o tatu?
C - Para rolar.
AR - Para que serve a minhoca?
C - Para comer!
AR - Comer? E quem come a minhoca?
C - Ah, o passarinho, oras!

Casou-se no mesmo ano, fixando residência na cidade de Guarulhos.
Já com 3 filhos formou-se em Letras na Faculdade Farias Brito [atual
universidade de Guarulhos] onde foi professora e uma das gestoras.
Participou de todos os movimentos reivindicatórios de sua categoria,
sendo também conselheira da APEOESP, em 1981.
No mesmo ano, no dia 30 de março, integrou o Movimento Chão de
Estrelas que culminou com a fundação do Partido dos Trabalhadores
de Guarulhos. Faleceu em um acidente automobilístico em 2002.

Ficha técnica
Endereço: Rua Crissiumal, nº 61 – Vila Galvão
Inauguração: 17/01/2003
Professores: 50
Funcionários Administrativos: 3
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 6
Agente de Portaria: 4
Alunos: 657
Atendimento: Educação Infantil Creche, Estágio 1 e 2
Diretora: Tânia Márcia Kaiser Pereira da Silva
Vice-diretora: Camila Luciana Escobar Costa Siqueira
Coordenadoras: Andreia Cristina de Paula Castanheira e Daniele
Denise Gallis de Medeiros e Brito
Boletim nº 288 - 1 de abril de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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412

Projeto ressignifica o conceito de solidariedade
para crianças e adultos
Solidariedade é um ato de bondade com o próximo ou um sentimento, uma união de simpatias, interesses ou propósitos entre os membros de um grupo.
Preocupada em ajudar as famílias carentes da região, principalmente
na época de baixas temperaturas, a EPG Nazira Abbud Zanardi promove o Projeto Solidários na Escola: deixe sua marca, iniciativa que
envolve os alunos do Ensino Fundamental e da Educação Infantil em
campanhas de arrecadação de roupas e alimentos, destinados a instituições filantrópicas da cidade.
De acordo com as coordenadoras pedagógicas Ellen Cristina Silva

Nunes e Vania Aparecida Madeira Araújo, a proposta começou tímida e pontual no ano passado, com a turma do 4º ano. Agora, ela já
ganhou visibilidade com a participação da comunidade e o estabelecimento de parcerias, como a realizada com o grupo Sertaneanjos,
que além de oficinas de dança, ajudou a montar um belo jardim interno na escola.

Você também pode ajudar
O que você pode fazer para que o mundo seja melhor? São tantas as
marcas espalhadas pela escola, nas paredes e corredores que acolhem
o trabalho das crianças, na comida saborosa preparada com carinho
pelas cozinheiras, na limpeza dos espaços, no planejamento atento e
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práticas pedagógicas dos professores, no diálogo constante entre os
profissionais.
Logo no começo do ano, os alunos do Ensino Fundamental se organizaram de um jeito bastante divertido para contar para as recém-chegadas crianças da Creche sobre o sucesso da campanha.
A aluna Alice conta que além de cartazes que falavam sobre como
havia sido a arrecadação e chamavam os colegas para participar, os
alunos do 4º ano fizeram uma adaptação de Frére Jacques, música
conhecida de todos.
“Amiguinhos, amiguinhos, vamos doar, vamos doar, alimentos ou
roupas, alimentos ou roupas, você pode ajudar, você pode ajudar”,
canta Alice, dizendo que dessa forma os mais pequenos conseguiram
entender do que se tratava o Projeto.
Alice fala do sucesso da campanha: “fizemos muitas doações, foram
mais de quatro caixas de roupas, sapatos e alimentos não perecíveis,
queremos doar mais, por isso a campanha tem que continuar”.
A colega de Alice, Yasmin, explica que foi uma das responsáveis pela
separação e organização das doações: “você se sente feliz em poder
doar para aquelas famílias que precisam de ajuda”.
Sueli Martins de Abreu, professora do 4º ano que deu início à campanha no ano passado, esclarece que a ideia surgiu durante uma aula
em que a turma falava sobre gêneros textuais: ”chegamos à proposta
quando abordamos o modo de produção de textos de divulgação publicitária usadas nas campanhas de doação. Todos se sensibilizaram
quando um dos alunos revelou que sua mãe havia ficado doente e que
a família foi ajudada por meio de uma destas ações”.
A professora relata que os alunos se sentiram gratos e felizes com a
iniciativa: “eles se uniram e trabalharam em equipe para realizar esse
projeto, ficaram atentos à validade dos alimentos, é maravilhoso ver
as crianças preocupadas com o outro, engajadas em fazer o bem”.

O mundo encantado da Educação Infantil
Com as mãos mergulhadas na caixa surpresa, os alunos do Estágio
I logo descobriram que o que havia ali dentro era uma espiga de milho. A atividade, promovida pelas professoras Rosania Borges e Rosana Loschi, envolveu os alunos no universo culinário dessa saborosa
iguaria: “a ideia é degustar tudo o que pode ser feito com milho, como
bolo, pipoca, milho cozido”, explica Rosania.
Na hora de provar a pipoca, quentinha, feita na pipoqueira ali mesmo
na sala de aula, os alunos transbordavam animação: “pipoca, pipoca,
pipoca, pipoca”, gritavam em coro.
Na sala do Berçário II, depois de se entusiasmarem com as histórias
do Pinóquio e da Rapunzel, os alunos vivem momentos de pura magia e descobertas com A Galinha Ruiva: “Contamos a história com o
teatro de fantoches, as crianças adoraram debulhar e degustar o milho, e agora estamos construindo junto com elas as personagens desse
livro”, explicam as professoras Priscila dos Santos Lima, Patrícia de
Sousa Silva e Maria Aparecida Cardoso.
Verdadeiros trabalhos de arte, as personagens estão sendo construídas com materiais não estruturados de diversos tipos, como cilindros
de papelão, rolinhos de papel higiênico, garrafas e potes de plástico,
tampinhas, latinhas.
A vaca, que por enquanto ainda não tem cabeça, já tem as tetas feitas
de luva plástica para as crianças simularem a ordenha.
De acordo com a coordenadora Vania, essas ideias se multiplicaram
depois que os professores assistiram ao vídeo Caramba, carambola,
brincar é na escola. “Esse momento completamente novo de construção da Creche da EPG Nazira com as professoras da Educação Infantil é muito prazeroso e enriquecedor”, observa.
Na turma do Maternal, o uso dos materiais não-estruturados parte da
necessidade de interação das crianças. É assim que eles se transfor-
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mam na oportunidade dos alunos brincarem com argolas, arremessarem bolas na boca do palhaço, derrubarem latinhas, brincadeiras das
comemorações juninas recriadas com muita habilidade e um tanto de
destreza pelos alunos e pelas professoras Andreia Rocha de Oliveira
e Barbara Siqueira.
“Isso é resultado de um pouco de dom misturado às formações, muitas ideias, pesquisas e planejamento”, explica Bárbara.
Para Vania, esse trabalho é importante para que as crianças desenvolvam os saberes envolvidos nas brincadeiras, construindo conhecimentos: “para brincar não é preciso um carrinho ou uma boneca,
para brincar é preciso fantasia, criatividade e imaginação”.

Em cada parede, uma marca; em cada canto,
uma brincadeira
“Tio, você pode tirar uma foto da gente com a nossa boneca?”. Vitória
está toda orgulhosa e mostra à equipe do Acontece na Rede o belo
vestido de rendas de sua boneca, exposta próximo à sua sala de aula.
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Sua amiga, Barbara, usou EVA e um lacinho para enfeitar o cabelo da
boneca: “usei um pano vermelho como vestido e barbantes no cabelo”. Já Steffany conta que, com a ajuda de sua prima, conseguiu colar
o tecido e desenhar o rosto da bonequinha: “esse paninho era de uma
saia que a minha mãe não usava mais”.
As alunas do 2º ano também chamam a atenção para todas aquelas bonecas e bonecos nas paredes, marcas de um trabalho realizado por todas
as turmas, que customizaram os bonequinhos para enfeitar a escola.
Na sala de aula das meninas, a professora Patrícia Picon Rodrigues
Cruz investe em brincadeiras como Mãe da Rua, Mamãe Polenta e Lencinho Branco para trabalhar a autoestima e o respeito entre os alunos:
“Com as brincadeiras, as crianças aprendem a resolver os conflitos
entre si. Como muitos moram próximos uns aos outros, todos brincam juntos na rua, e é aqui no espaço da escola que eles têm a oportunidade de refletir sobre as regras de bom convívio com os colegas”.

Qual a marca você gostaria de deixar no
mundo?
Problematizar o conteúdo curricular do ensino de história e construir
conhecimentos a partir daquilo que não está nos livros. De acordo
com a professora do 5º ano Vanessa Piccino Ponte, colocar os alunos
em contato com a verdadeira história do Brasil permite que eles compreendam a realidade para poder transformá-la.
“No primeiro bimestre, falamos sobre os indígenas, no Brasil colonial.
Agora, finalizamos a parte sobre os escravos africanos e no próximo
semestre vamos tratar sobre os imigrantes, tudo isso relacionado à
geografia e à cultura desses povos”, explica.
Para enfatizar aspectos culturais dos povos africanos, Vanessa convidou a turbanista Marcia Martins, esposa do Assistente de Gestão
Wilson Roberto de Oliveira Junior, que junto com a professora Gleicy
Lopes Nascimento promoveram uma encantadora oficina de turbantes com os alunos.
Atentas às aulas, as alunas Lidiany e Evellyn falam de alguns temas
tratados: “as aulas são bem legais, fizemos pesquisas sobre a escravidão que não estava nos livros e descobrimos que a princesa Isabel foi
pressionada pela Inglaterra a assinar a Lei Áurea”, explicam.
“Como a professora Gleicy usa turbante, as alunas ficaram curiosas
em saber como usá-lo, e foi assim que surgiu a ideia de fazer a oficina”, diz Vanessa. E olha que não foram somente as meninas que
ganharam turbantes; os meninos também foram para casa, estilosos,
exibindo a marca de nossos antepassados negros.
Uma escola que visa à formação de cidadãos críticos, responsáveis e
solidários, que valoriza e considera os traços particulares e as histórias de vida das crianças e de suas famílias. Essa é a escola engajada
em construir um mundo melhor.
E você, qual marca quer deixar no mundo?
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Quem foi Nazira Abbud Zanardi?

Boletim nº 360 - 16 de agosto de 2016

Nazira Abbud Zanardi nasceu em Qubeiyat, no Líbano em 1916. Religiosa, ficou conhecida junto à comunidade árabe por seu caráter incorruptível.

Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Nazira era, antes de tudo, uma mulher de grande coração. Ela e seu
filho William Abbud Zanardi, que era professor, amante da educação
e da cultura, ajudaram com doações para a construção do antigo prédio da escola. Como William valorizava muito a educação, a unidade
levou o nome de sua mãe Nazira, uma bela e merecida homenagem.
Nazira faleceu em 4 de fevereiro de 1987. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, em Guarulhos, junto a outros membros da família Zanardi.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Santina, 214 – Recreio São Jorge
Data de inauguração: 20 de junho de 1998
Professores: 36
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 2
Agente de Apoio à Inclusão: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 620
Atendimento:  Educação Infantil [Creche, Maternal e Estágios I e II]
e Ensino Fundamental I
Diretora: Maria Bernadete de Fátima Justino da Silva
Vice-diretora: Silvia de Oliveira Custódio Marques
Coordenadoras: Ellen Cristina Silva Nunes e Vania Aparecida Madeira Araújo
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Nelson de Andrade
Ações educativas valorizam a identidade e
melhoram a qualidade da educação
Promover a cultura de paz em uma comunidade cercada de violência
e ampliar o repertório dos alunos, promovendo visitas a museus, parques, teatros e eventos culturais. Essas são apenas algumas das metas
do Plano de Ação da EPG Nelson de Andrade, que colhe excelentes
resultados, observados tanto no desempenho dos alunos no IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] quanto na crescente
participação da comunidade na rotina escolar.
Contudo, essa não é uma história que começa agora. Para entender
como a escola congregou esforços para alcançar o resultado do IDEB,
que subiu de 4.8, em 2007, para 5.8, em 2013, atingindo a meta projetada pelo MEC para 2017, é necessário observar como as ações edu-

cativas empenhadas ao longo desse rico processo dialogam com as
verdadeiras necessidades dos alunos e de toda comunidade escolar.

Resgatando a memória da escola
“Quando cheguei aqui em 2012, meu primeiro ímpeto foi conhecer a
história da escola, e eu descobri que aqui já haviam sido desenvolvidos
muitos projetos voltados à realidade da comunidade, trabalhos sociais
de inúmeras naturezas, com o objetivo de envolver as pessoas nesse
belíssimo trabalho, logo quando a escola foi inaugurada”, conta emocionado o jovem, mas não menos experiente coordenador-pedagógico,
Anderson Ferreira de Brito, enquanto folheava o livro que a equipe organizou para resgatar a memória da EPG Nelson de Andrade.
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A organização desse material, do qual constam também registros fotográficos que caracterizam o início das atividades da escola, mostra o
crescimento da unidade junto ao bairro, sob a ótica dos personagens envolvidos nessa construção: funcionários, alunos, professores, moradores.

de de que os alunos pudessem ter acesso a equipamentos culturais
disponíveis na região metropolitana e no município de Guarulhos,
como o Teatro Nelson Rodrigues, o Zoológico, o Museu Catavento,
entre outros.

Sandra Soria, gestora do Departamento de Orientações Educacionais
e Pedagógicas [DOEP] era uma das pedagogas da Secretaria de Educação que fazia o acompanhamento pedagógico na escola na década
de 1990: “tenho um carinho muito especial por todos ali, desde a cozinheira que plantava hortelã e cebolinha para temperar a comida das
crianças ao grupo de professores. Lembro-me de uma das primeiras
ações que os ajudei a desenvolver sobre as regiões do Brasil, cada período ficou com uma região e a turma que ficou com o Nordeste fez
uma maquete linda, com barro seco, retratando as condições de vida
dos moradores da região. Lembro-me que um dos pais, quando viu o
trabalho, começou a chorar, de tão real que aquela imagem era para
ele”, comentou Sandra.

Anderson explica também que professores e alunos do 1º e 5º anos visitaram a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, e que as turmas
do 2º e 4º visitaram o espaço do 4º Salão do Livro de Guarulhos, no
Ginásio Thomeozão.

“Composta quase que totalmente por imigrantes nordestinos, a população do bairro veio atrás do sonho de conseguir um emprego (...)
a maior parte dos pais está concluindo o Ensino Fundamental agora
com o oferecimento da EJA na região”.
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A passagem acima, que consta do livro de memórias da escola, revela, pela caracterização do bairro, que o desenvolvimento do Parque
Brasília, na região do Bairro dos Pimentas, contou, sobretudo, com
a força de trabalho dos migrantes nordestinos, que passaram a viver
ali, já na década de 50.

“Fizemos uma pesquisa com os pais que mostrou que grande parte
das crianças nunca tinha visitado museus ou teatros, então decidimos promover essas visitas, para que elas tenham uma formação plural”, explica Anderson.
Em outros espaços, a proposta de intensificar a participação da comunidade na vida escolar das crianças foi ainda mais enfática. O
coordenador explicou também que a EPG Nelson de Andrade é uma
das escolas participantes da Rede Intersetorial para a Prevenção das
Violências contra Crianças e Adolescentes, do Distrito Água Chata.
“Por meio das parcerias com o CRAS Nova Cidade, as UBSs do Parque Jurema e do Parque Alvorada, e Conselho Tutelar, abolimos a
prática dos encaminhamentos, que apenas geravam expectativas de
um atendimento prioritário. Essa parceria permitiu que pensássemos
em melhores formas de identificar as necessidades e atender o aluno
da melhor maneira possível”.

Diante de tão rico material, a equipe de profissionais da EPG Nelson
de Andrade se vê diante do desafio de dar continuidade a todo esse
processo, e fazer do cotidiano da escola um espaço para que novas
ideias passem a compor a história da escola.

Anderson explica ainda que, por conta da parceria entre o Projeto Guarulhos Cidade que Protege, a escola e os órgãos envolvidos, é possível
realizar relatórios pedagógicos e acompanhamentos, importantes para
agilizar o atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade.

Porque a cultura aqui é nossa

Um bom lugar se constrói com humildade

Foi assim que o Projeto Vivências Culturais nasceu: numa perspectiva de trabalho da escola com a arte e a cultura, diante da necessida-

Descobrir a área de interesse dos alunos em relação ao campo das Artes. Esse era o objetivo da professora Jaqueline Oliveira Nascimento,
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quando conversou com os alunos sobre o que queriam aprender, logo
no início do ano.
Bem rápido, o grafite apareceu entre as possibilidades de trabalho,
afinal, como uma vez disse o rapper Sabotage, na música Um Bom
Lugar, “O grafite na parede já defende algum direito”. O que veio
em seguida foram deliciosas sequências de aulas sobre temas do universo escolar, permeadas por diálogos sobre arte urbana, no qual o
grupo chegou a problematizar desde as pinturas feitas em paredes às
obras que são levadas às bienais de arte.
“Como muitos não frequentam museus, o grafite é o contato mais
próximo que eles têm com a Arte”.
Jaqueline, que está na EPG Nelson de Andrade desde o ano passado,
mostrou aos alunos obras de artistas como Amaral, Banski, os Gêmeos, Zezão e Vallauri. A ideia era transformar o muro azul da parte
externa da escola numa linda obra de arte, grafitada pelos próprios
alunos, como aquela que se vê no Museu Aberto de Arte Urbana, na
Avenida Cruzeiro do Sul, em São Paulo.
“As próprias crianças sugeriram temas como arte, amizade, tecnologia, meio ambiente, a partir do modo como veem a escola e do trabalho realizado em sala de aula com a professora”.
Preocupada em retratar todos esses aspectos no desenho, a docente lançou mão de diversos materiais para causar diferentes efeitos:
rolinho, látex, tinta, sprays. Jargões do universo da pintura, como
estética, tamanho, proporção, medida, olhar, dimensão e marcação
passaram a ocupar lugar privilegiado no vocabulário das crianças.

rantiram que ninguém estragaria o muro, dito e feito”. Um bom lugar
se constrói com humildade. Mais uma vez, Sabotage estava certo, é
sempre bom lembrar.
Jaqueline conta que o resultado desse trabalho foi exposto no 4º Encontro das Artes, no CEU Pimentas. A impressão daqueles que sujaram as mãos de tinta não poderia ser diferente. A aluna Beatriz
[10], explicou sua criação: “o tema deste grafite são as brincadeiras, os
meninos brincam mais de bola, e as meninas mais de corda, então o
desenho mostra a possibilidade de todos brincarem das duas coisas”.
O desenho da aluna Rosa [10] mostra um menino com uma cabeça de
controle de videogame hipnotizado pela tecnologia. Ela esclarece que
seu grafite defende que as crianças precisam brincar ao ar livre e não
ficar só na frente da televisão: “muita gente perde a infância jogando
videogame ou no computador”.
Carlos também tem 10 anos e ficou encabulado com a explicação da
colega Rosa: “eu também passo muito tempo na frente do videogame”, confessou tímido. Seu desenhou mostra uma televisão e um celular bizarros: “a tecnologia sempre pode ajudar em tudo, né, para
calcular, para a gente se comunicar, para fazer os trabalhos da escola,
para ganhar dinheiro”.
Artista nato da turma, Gabriel criou um grafite sobre o tema da fome:
“o desenho mostra uma criança faminta, que vive num mundo em
que todos têm dinheiro, mas mesmo assim ela passa fome porque
ninguém se importa com ela”.

“Esse trabalho evidenciou como a linguagem da Arte é muito forte
nessa comunidade, que aceitou a proposta e os prestigiou muitas vezes; as pessoas paravam, acompanhavam o trabalho, tiravam fotos,
parabenizavam as crianças”.

A professora da turma do 4º ano, Milene Cabral Martins, explicou
que a proposta de grafitar o muro da escola contribuiu com os valores
trabalhados em sala de aula: “além de toda a discussão, esses fizeram
croquis, desenhos livres, entenderam a importância do trabalho coletivo e o respeito com o trabalho do outro.

Jaqueline conta também que o muro permaneceu intacto, branco, por
duas semanas. “Conversei com os alunos da escola estadual aqui ao
lado, expliquei que os pequenos iam fazer um grafite e eles me ga-

Milene avaliou ainda que a iniciativa contribuiu com a confiança mútua entre professores e alunos: “eles mostraram que são capazes e se
sentiram empoderados, viram trabalhos de diversos artistas e se sen-
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tiram valorizados, pois seus desenhos estão no muro da escola, mostrando que tudo que fazemos aqui é importante para toda a vida”.

a elevação do nível de aprendizagem, está a clara definição de metas
pedagógicas para todas as turmas, desde o estágio I até o 5º ano.

Quando as ações educativas resultam em
qualidade social

Quando questionada sobre o que pensa da escola, a diretora Mara
sorri: “é uma escola feliz, tem a mesma característica de quando comecei em 1997, a comunidade é praticamente a mesma, e já estudaram aqui irmãos, primos, vizinhos e amigos.É uma escola acolhedora
onde prevalece um clima de harmonia e alegria”.

Na unidade escolar desde 1997, a gestora Raimunda Souza Gonçalves,
ou Mara, como é conhecida por todos, está muito orgulhosa com o
resultado do IDEB que a EPG Nelson de Andrade atingiu na última
avaliação.
A diretora aponta a importância do acompanhamento sistemático da
frequência e desempenho dos alunos no processo ensino aprendizagem, o que permite a permanência deles na escola. “Nas reuniões escolares, buscamos a parceria e a conscientização dos pais e responsáveis,
sobre a importância de acompanhar a vida escolar de seus filhos”.
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Não faltam motivos para comemorar. Mara também esclarece que o
envolvimento de gestores, professores e funcionários foi fundamental para a elevação do IDEB da escola. “O grupo se sente mais unido e
autônomo, já que a aquisição de materiais necessários à prática pedagógica torna o processo muito mais produtivo”.
O coordenador Anderson também vibra com o resultado, reforçando
o interesse da equipe com sua formação continuada. “São professores propositivos, líderes, autônomos, e a prova disso é a participação
deles em inúmeros espaços formativos: como o curso de extensão em
Educação Ambiental promovido Universidade Federal de São Paulo
[UNIFESP], o curso A Escola no Combate ao Trabalho Infantil, promovido pela Fundação Telefônica, a participação da escola na 12ª
Semana de Ação Social, promovida pela UNICEF, no Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas, do
Governo Federal, e muitos outros”, conta satisfeito.
A equipe de gestores também reforça que, dentre as ações que promoveram o crescimento intelectual dos alunos e, consequentemente,

Quem foi Nelson de Andrade?
Mineiro de Ponte Nova [MG], Nelson de Andrade nasceu em 10 de
fevereiro de 1915. Era filho de Urbano José de Andrade e Julieta Dias
de Andrade.
Ainda menino, veio para Guarulhos com sua família, e fixaram residência na Rua José de Andrade, via pública que, em 1945, recebeu esse
nome em homenagem ao irmão de Nelson, o Zézinho, expedicionário
guarulhense que morreu na Itália, em combate na 2ª Guerra Mundial.
Muito cedo, começou a trabalhar como cobrador na Empresa de Ônibus Guarulhos, e logo chegou à tesouraria, devido ao seu caráter, eficiência e honradez.
Tanto na empresa como na comunidade onde morava, Nelson sempre
lutou em favor dos menos favorecidos, socorria aqueles que necessitavam e os orientava para que tivessem uma vida melhor. Por isso, era
considerado um amigo querido por todos.

Ficha Técnica
Endereço: Rua: Berilo, 190 - Cidade Parque Brasília
Inauguração: 04/10/1995
Professores: 32
Funcionários administrativos: 2
Equipe de limpeza: 4
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Cozinheiros: 4
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 714
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II] e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretor: Raimunda Souza Gonçalves [Mara]
Vice-diretora: Roberta Zanella
Coordenador: Anderson Ferreira de Brito

Boletim nº 262 - de 1 de outubro de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Noel Rosa potencializa o acolhimento e a
sustentabilidade
Cheirinho de comida caseira, um quintal verde com horta e morangos, cantinhos acolhedores com cineminha, casa de bonecas, piscina
de bolinhas, pequenas vozes ecoando e cantando com alegria. Esse é
o clima da EPG Noel Rosa, escola de Educação Infantil, na modalidade creche, da Rede Municipal.
Fundada em 3 de julho de 2001, a escola nem de longe reflete a ideia
de uma creche tradicional. Pelo contrário, desde as letras das canções
do músico e patrono, Noel Rosa, pintadas nos muros, até as atividades nas salas de aula, a escola demonstra uma proposta pedagógica
consistente, de desenvolvimento integral, alicerçada num ambiente
de socialização, alegria e muita harmonia.

Referência para o bairro Bela Vista, a escola credita essa constatação
como um reflexo da confiança construída através de um trabalho
transparente junto com a comunidade nos últimos anos.
Jani Serrasqueiro Cardoso, há dez anos como gestora da EPG Noel
Rosa, argumenta “mãe de creche é exigente e a escola tem procurado
atender as necessidades educacionais, afetivas e sociais da comunidade. As mães confiam, porque conhecem os professores e o cuidado
que eles demonstram em relação ao bem estar e o aprendizado das
crianças, além de perceberem que estamos sempre abertos ao diálogo, de forma bem clara, íntegra”.
Para Jani, a escola ainda deve proporcionar autonomia aos educadores e aos funcionários para que dialoguem e criem vínculos com a
comunidade.
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A funcionária da limpeza Maria Aparecida Ferreira Neves, ressalta a
importância deste ambiente de reconhecimento e harmonia da escola: “aqui no trabalho, a gente se dá bem com todo mundo, e eu acho
isso muito importante por que a gente trabalha com alegria, o clima
é saudável e é muito gostoso. Ano passado recebemos um prêmio da
PROGUARU como a escola mais limpa da Rede Municipal, e quando
o assunto é higiene, a gente tem a liberdade de interferir e opinar”.
Segundo a professora Letícia Lins, a relação entre os funcionários e as
crianças é ótima, todos se envolvem buscando atender a necessidade
de cada pequenininho. “Uns precisam mais de colo, outros precisam
de mais tempo para se aproximar, e é preciso muita sensibilidade
para olhar por todas dessa forma”.
Deise Romano Amábile, apoio administrativo da creche há 13 anos,
conta que o incentivo da gestão foi ponto importante para a sua permanência na escola: “quando eu fui encaminhada para trabalhar
aqui, eu chorei muito, pois eu estava acostumada com o trabalho
administrativo na Prefeitura, em cargos de chefia, e eu não sabia se
conseguiria me adaptar, se daria conta do trabalho na escola. Mas,
quando eu vi as crianças chegando, eu senti uma alegria tão grande
no coração, que soube que aqui seria o meu lugar, e tudo graças ao
apoio da Jani. Tudo nessa escola é a alma dela. Ela é nosso esteio”.
Um aspecto muito interessante na escola é a permanência da equipe. “O
que fortalece a identidade e as bases do trabalho coletivo”, afirma Regilane Ciolin Paiola, assistente de direção do Noel Rosa. Regilane que iniciou
suas atividades na creche como agente de desenvolvimento infantil, ressalta que “oferecer assistência aos grupos, mantendo-os unidos, ampliar
o espaço de diálogo e bem estar entre os funcionários são pontos fundamentais para o equilíbrio e a efetivação do projeto pedagógico”.

Sustentabilidade
Preocupada em atuar no campo da sustentabilidade nas diversas dimensões humanas, a EPG Noel Rosa deu inicio em 2011 ao projeto

Horta e Compostagem, uma parceria com o Fundo de Solidariedade
da Prefeitura de Guarulhos.
A proposta foi estruturada a partir do Quadro de Saberes Necessários e recebeu a doação de mudas de cenoura, tomate, couve, alface e
coentro e morangos, para a criação de 6 canteiros, organizados com
pneus reutilizados.
Com o mesmo espírito de parceria e colaboração, a escola propôs aos
pais a doação de latinhas, para que com a venda dos materiais pudessem adquirir mais mudas. Segundo a coordenadora pedagógica
Andreia de Matos Castro Santos, a horta gerou uma mudança de hábitos, não só na alimentação das crianças, mas também na dos pais,
principalmente nos alunos que apresentavam sinais de obesidade.
“Algumas mães não comiam salada, nem legumes e passaram a fazê
-lo, depois de saberem do hábito dos filhos na escola”, conta.
A cozinheira Maria Gomes Rodrigues Cruz relata que a presença da
horta melhorou a alimentação das crianças. “A comida aqui ficou diferenciada, como se fosse de casa, e com a horta a gente também pode
ser mais criativa no preparo dos alimentos. Ano passado, a nossa horta sustentou a escola tanto com saladas como com legumes”, afirma.
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Acolhimento da Comunidade
A proposta pedagógica de acolhimento com as crianças também é estendida às famílias, tanto nos eventos como na reunião de pais. Com
o objetivo de integrar a família nas atividades da creche, a proposta
de reunião foi remodelada.
Além da pauta administrativa e pedagógica com a apresentação do
desenvolvimento dos alunos, a escola desenvolve oficinas de artesanato com materiais reciclados, e, ainda, acarinha as mães com um
‘chá da horta’ e apresentação de vídeos com fotos das crianças nas
atividades cotidianas.
A coordenadora Andreia, afirma que “antes, os pais só iam às reu-
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niões para assinar a lista; agora, perguntam quando será a próxima
reunião”. Andreia relata também que, em um dos encontros, as cozinheiras decidiram, além do chá, oferecer um patê com bolachas. De
tão boa, a receita acabou sendo requisitada por todas as mães pela
Agenda do Aluno.
A proatividade da equipe é incentivada pela gestora Jani, que destaca a
importância da autonomia e da valorização dos profissionais, a partir de
seus talentos. “Os professores que apresentam habilidade com a terra,
cuidam da manutenção da horta, os que têm aproximação com a arte,
desenvolvem projetos como peças de teatro e artesanato; dessa forma,
todos se sentem estimulados e reconhecidas no trabalho”, afirma.

Parcerias
As parcerias são fundamentais para a manutenção das atividades da
creche. Uma dessas parcerias que rendeu belos frutos aconteceu com
o Departamento de Planejamento e Informática da Educação, o DPIE,
da Secretaria de Educação.
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Através da apresentação de um projeto de inclusão digital, a escola
conseguiu adaptar uma sala de aula para a criação de um mini-laboratório de informática, que foi equipado com nove computadores e
duas Mesas Positivo pelo DPIE.
Neste espaço, crianças de 2 e 3 anos já utilizam softwares educativos com atividades que envolvem a exploração de letras, números,
formas e cores, estimulando o aprendizado de maneira divertida.
A professora Sueli de Cássia Avelar Candido ressalta a importância
desta forma de aprendizado.“As crianças hoje vivem num mundo dinâmico e dar acesso à tecnologia é inseri-las no mundo, além de ser importante para o processo de letramento. Acredito que a criança que não
recebe estímulo na questão da tecnologia acaba ficando desatualizada”.
A escola também adaptou outros ambientes que proporcionaram

maior conforto às crianças, facilitando o desenvolvimento pedagógico de algumas atividades.
A “Tenda da Bruxa” é um exemplo destes espaços, cujo objetivo de
desmistificar o lado negativo da personagem incentiva, através da
arte e da leitura ao ar livre, a expressão e as potencialidades das crianças. O solário, a piscina de bolinhas para os bebês e o cineminha também são iniciativas com o objetivo de despertar a alegria e o prazer
pela aprendizagem.

Reconhecimento
Reconhecer os alunos em suas singularidades também é aspecto fundamental no projeto da EPG Noel Rosa e, para oportunizar o acolhimento das crianças, a escola promove todo dia 30 de cada mês, uma
festa para os aniversariantes, com direito a bolo confeitado e decoração com personagens infantis, como num Buffet.
O acantonamento que acontece todos os anos no Natal é um evento
que reflete o envolvimento dos funcionários com o projeto educacional dos alunos.
Andreia relata que a festa era um sonho da Jani. “Como ela sempre
teve uma ceia de Natal farta com família presente, a gestora propôs
à equipe que a escola também proporcionasse às crianças uma noite
especial com direito a ceia, árvore de natal, papai noel e presentes”.
A escola também se organizou em relação aos presentes que são doados pela sociedade civil. Pessoas interessadas em colaborar recebem
uma lista com dados da criança e os itens a serem doados como roupas, material de higiene e brinquedos. Assim, todos os 250 alunos
podem receber um kit completo de forma igualitária.
Segundo a diretora Jani, “todos os projetos e eventos da escola só são
possíveis por conta da integração e da postura educadora de todos
os funcionários. Aqui o aluno não é só do professor, no Noel Rosa, o
aluno é da escola”.
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Uma história

Ficha Técnica

Morador do bairro, o senhor Toyoshi Hayashi é uma espécie de consultor informal e voluntário da escola nos assuntos de jardinagem.
A cidreira foi uma das últimas espécies que ele plantou. Trata-se de
uma cidreira diferenciada que exala um suave cheiro de limão. De
acordo com o senhor Hayashi o chá de folhas da cidreira é indicado
como relaxante natural. O cheiro provoca a imaginação. Fica a vontade experimentar.

EPG Noel Rosa
Endereço: Rua da Garça nº 26 - Jd. Bela Vista
Professores: 27
Número de funcionários administrativos: 2
Agentes de Portaria: 4
Cozinheiras: 3
Estagiária de Pedagogia: 1
Equipe de limpeza: 4
Alunos: 250 alunos
Atendimento: Educação Infantil - Creche
Diretora:Jani Serrasqueiro Cardoso
Vice: Regilane Ciolin Paiola
Coordenadora: Andreiade Matos Castro Santos

Morador Ilustre
Há cinco anos o coelhinho Yuki faz parte da escola. As crianças falam dele sempre com muito carinho. Ele é um amiguinho de todo
mundo. Todos acham que coelho só come cenoura mas, sabe o que o
Yuki gosta mesmo de comer? Maça. Yuki tem seu cantinho, porém, o
que ele curte mesmo é passear saltitante pela ‘quintal’ da escola, bem
livre, como um coelho selvagem.

Boletim nº 184 - 3 de abril de 2013
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim

Quem foi Noel Rosa?
Noel de Medeiros Rosa [1910—1937] foi cantor, compositor, sambista,
violonista brasileiro e um dos maiores e mais importantes artistas
da música no Brasil. Teve contribuição fundamental na legitimação
do samba de morro e no “asfalto” e o rádio, principal meio de comunicação em sua época.
Um dos mais importantes artistas da historia da música popular brasileira, em pouco tempo de vida, compôs mais de 300 músicas, entre sambas, marchinhas e canções. Entre suas músicas destacam-se,
“Com que roupa”, “Conversa de botequim”, “Feitiço da Vila” e “Fita
amarela”.
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Ofélia Echeverri Lopes
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Escola desenvolve projetos por meio da
ludicidade
“Quando somos crianças o mundo fica bonito de repente. E simples.
Parece um céu aberto com estrelas possíveis de serem apanhadas e
guardadas numa gaiola sem paredes de fechar ninguém” – Ondjaki
Crianças brincando de bicicleta. Sorrisos descontraídos ressoando no
pátio. Diversão e entusiasmo no ensaio da peça de teatro.
Assim é a rotina da EPG Ofélia Echeverri Lopes que valoriza a brincadeira como elemento primordial na formação dos seus alunos.
Organizada em formato de colmeias, a escola tem 28 salas, um espaço
com palco e pátio usado como mini-quadra para aulas de educação físi-

ca e demais atividades externas como apresentações de teatro e dança.
“Todos os espaços da escola foram pensados cuidadosamente a fim
de assegurar o espaço do lúdico e das brincadeiras no processo de
aprendizagem dos alunos”, afirma a coordenadora pedagógica Elisabete de Souza L. Machado.
Elisabete ressalta que para a equipe gestora a educação é uma ferramenta importante para a transformação da sociedade num espaço
mais colaborativo, organizado e democrático.
“Desejamos que a nossa escola seja um espaço de transformação social.
Um lugar que potencialize e semeie conhecimentos, mas que também
seja um ambiente acolhedor e democrático para que nossos alunos possam exercitar a sua livre expressão fazendo diferença em seu meio”.
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Às mestras com carinho
“Hoje é um dia muito especial para a nossa equipe: estamos lançando
a nossa primeira publicação”, conta Elisabete emocionada.
O livro, construído coletivamente, é uma coletânea de relatos da trajetória profissional de todas as professoras e equipe gestora da escola.
“Essa foi a maneira que encontramos para compartilhar e valorizar a
experiência de todas as profissionais que atuam com tanta dedicação”.
A coordenadora da creche Dinês de Fatima Ernica explica que a ideia
da publicação surgiu a partir de uma hora-atividade onde o grupo discutia a temática da alfabetização e letramento na educação infantil.
“Estávamos refletindo sobre o tema, como fomos alfabetizadas na infância, quando uma professora resolveu nos relatar a sua trajetória
educacional e sua escolha pelo magistério. Eu mesma entrei na educação pelo caminho inverso, já que a minha primeira formação foi o
jornalismo. Eu tinha a ideia que trabalhar era muito parado, mas que
nada! Cada ano é uma descoberta diferente, um projeto novo, e, isso
foi me incentivando a continuar. Nesse movimento, outras professoras
também se sentiram à vontade para relatar as suas experiências, o que
nos motivou, a sistematizar essas memórias por meio de um livro.”.
Elisabete conta que iniciou a sua carreira na educação como professora da EJA e que há dois anos encarou prazerosamente o desafio de
coordenar atividades com alunos da Educação Infantil.
“No início confesso que foi um pouco complicado porque eu estava
imersa em outra realidade, mas com o apoio da gestão e dos professores a transição foi ocorrendo naturalmente já que a minha formação
em pedagogia potencializou muito as teorias e metodologias para essa
faixa-etária, então, de alguma maneira, foi como uma volta ao lar”.
Elisabete ressalta que o foco da escola vem sendo a realização de projetos que envolvam o lúdico, o cuidado com o meio ambiente, e as
artes como o teatro.
“A nossa preocupação maior aqui na escola é garantir o espaço de

brincadeiras como ferramenta de aprendizado. Todas as vivencias e
projetos educativos nessa faixa-etária precisam do lúdico para a sua
efetivação”.

Quem quer casar com a Dona Baratinha?
“Dona Baratinha mora sozinha numa casinha, ela vive tão tristinha.
Um dia, quando varria sua casa, achou uma moeda de ouro e ficou
toda alegre, pois tinha ficado rica. Assim, colocou uma fita no cabelo,
abriu sua janelinha e disse: Quem quer casar com a Dona Baratinha
que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha?”.
Gabriela de 5 anos, a Dona Baratinha da EPG Ofélia conta entusiasmada sobre sua estreia como protagonista do espetáculo teatral, apresentado na 6ª edição da Mostra da Educação.
“Eu gostei muito de fazer o papel da Dona Baratinha. Ela é muito
legal, e a história dela é engraçada porque ela não quer casar com nenhum bicho. Vários tentaram: um cavalo, um sapo, um boi, um lobo.
Daí, num certo dia ela casou com o ratinho só que ele morreu na panela da comida, você acredita”?
A professora Maria Helena Francisco explica que o espetáculo foi sendo construído naturalmente por meio da contação e escuta da história.
“Essa turma adora livros e esse sempre foi um dos preferidos entre
as crianças. Já vínhamos, inclusive, há um tempo realizando peças de
teatro, mas éramos nós professores que atuávamos. Então imagina a
minha felicidade quando eles aceitaram inverter os papeis e protagonizaram a peça e os ensaios foram divertidíssimos”!!!
Gabriela, atenta ao relato de professora, completa animada: “Todo
mundo quis participar, menos o Leonardo que ia ser o cavalo, mas
não sei por que ele não quis mais!”.
Leonardo, um pouco tímido, confessa: “Ah, Gabi, é que me dava muita dor de barriga de nervoso!!”.
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Cuidar para não faltar
Separar o lixo. Reutilizar materiais. Entender como a poluição afeta o
ciclo natural da vida. Esses foram alguns dos temas abordados com
os alunos do maternal no Projeto Meio Ambiente.
“Como o projeto principal da escola aborda a preservação do meio
ambiente e a sustentabilidade decidimos trabalhar com o tema “O
impacto do lixo e da poluição”. Dessa maneira, realizamos diversos
jogos, vivências e rodas de conversa muito que buscavam ampliar a
leitura de mundo das crianças em relação ao tema”, explicou a professora Simone Dias da Silva.
Para facilitar a aprendizagem, a professora montou duas instalações:
uma representando um rio limpo e outra um rio poluído. A ideia era
proporcionar aos alunos uma vivencia reflexiva sobre os prejuízos da
intervenção do homem na natureza, bem como ampliar os conhecimentos sobre a importância da água para a sobrevivência no planeta.
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“No rio sujo tinha de tudo: papel, garrafas pet, restos de alimento, e,
no rio limpo, peixes e algas. As crianças ficaram muito preocupadas
em relação à poluição da água e das doenças derivadas da água parada como a dengue, abordando também a sua importância para a
sobrevivência dos seres vivos”, ressalta.
A coordenadora Dinês completa, que a exemplo do projeto meio ambiente, a escola tem procurado incentivar a participação dos alunos
nas escolhas por meio de atividades como a Biblioteca Volante, onde
as crianças escolhem um livro de literatura infanto-juvenil para a sala
de aula, até a aquisição de materiais como as bicicletas adquiridas
para os alunos dos estágios.
“Faz parte do nosso Projeto Político-Pedagógico a busca por uma proposta pedagógica democrática que privilegie os interesses dos alunos
e da comunidade. A história das bicicletas é um exemplo, porque só
fizemos a compra por conta de uma solicitação dos próprios alunos
do estágio. É comum vermos crianças pequenas, nas creches e na nossa escola brincando com motocas, mas nunca havíamos percebido o

quanto a ausência do brinquedo impactava nos alunos maiores. Ao
todo, hoje são 14 bicicletas, utilizadas em diversos momentos pedagógicos e de recreação. Essa mobilização é pouco, mas para nós é um
passo importante para novas aprendizagens e conquistas, e, nos sentimos muito felizes por poder realizá-las”.

Quem foi Ofélia Echeverri Lopes?
Irmã Ofélia Echeverri Lopes nasceu em 1938 na Colômbia. Entrou
para a Congregação das Carmelitas Missionárias em janeiro de 1958.
Formada em Pedagogia, trabalhou no Colégio das Carmelitas Missionárias na Colômbia até 1974.
No período de 1976 a 1985, esteve em missão no Mallawi na África.
Em 1987, cursando um ano de espiritualidade em Roma. Chegou ao
Brasil em 1988 com a irmã Maria Nieves Fonseca. Juntas, iniciaram
a missão na Paróquia Santa Cruz do Taboão, diocese de Guarulhos.
Ajudou ainda a formar a Pastoral Operária da paróquia e fundou a
farmácia popular comunitária e 14 núcleos de alfabetização. Faleceu
em 1997.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Adolfo Noronha, S/N - Jardim Santa Inês
Inauguração: dezembro 2011
Professores: 34
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 3
Alunos: 681
Atendimento: Educação Infantil
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Diretora: Luciana Costa Gomes de Oliveira
Vice-diretora: Eliana Matos
Coordenadoras: Dinês de Fátima Ernica e Elisabete de Souza L. Machado

Boletim nº 322 - 24 de novembro de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Projeto promove experimentação de diversos
tipos de linguagens
Promover a descoberta das múltiplas linguagens por meio da experimentação e vivência. Esse é um dos objetivos que a equipe da
EPG Olavo Bilac deseja alcançar com o Projeto Múltiplas Linguagens,
iniciativa que permite às crianças a imersão em um universo lúdico
para que possam conhecer, apreciar e experimentar diferentes tipos
de linguagens.
O Projeto está alinhado à Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários, segundo a qual o desenvolvimento integral das dimensões
físicas e corporais das crianças está diretamente integrado aquilo que
vai enriquecer seus aspectos psicológicos, emocionais, afetivos, cognitivas, relacionais e culturais.

O trabalho com as múltiplas linguagens é feito de modo lúdico, o que
transforma a EPG Olavo Bilac num lugar com muita música, dança,
movimento e brincadeiras.

E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se
cansa
“Capelinha de Melão é de São João, é de Cravo é de Rosa é de Manjericão”. As alunas Mariana, Ana Clara, Mirela e Lara cantam trechos
de cantigas populares. Muitas dessas cantigas já estão na ponta da
língua das meninas e é Ana Clara quem explica: “essas são as músicas
que aprendemos a cantar aqui na escola”.
As professoras do Estágio I Luciane Maria Roberto Bergamo e Lean-
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dra Lea da Silva do Estágio ajudam seus alunos a organizar cancioneiros, cadernos que trazem uma coletânea músicas e seu registro
sonoro, canções mágicas de um período carregado de sentimentos
bons: a infância.
Luciane explica que cantar tem a ver com permitir que as crianças
sejam felizes: “O Cravo e a Rosa, A Barata na Careca do Vovô e Dona
Aranha são algumas das músicas que animam as crianças e com as
quais conseguimos fazer associações com outras áreas do conhecimento, ensinar português, matemática, ciências”.
De acordo com a coordenadora pedagógica Lilian da Costa Gióia, as
atividades são sempre elaboradas com foco nas oportunidades de experimentação e exploração no tempo e no espaço:
“Para que as crianças possam vivenciar e experimentar diferentes
possiblidades de se expressar é necessário promover vivências de diferentes tipos de linguagens, como a literatura, músicas, danças, artes
plásticas, tecnologia, poesia e teatro”.
Lilian explica que a equipe da escola compreende que esse trabalho,
realizado a partir do movimento, das relações afetivas e da expressividade favorece o desenvolvimento integral dos educandos.

Um mergulho na fantasia e na liberdade
“Ela era uma menina muito bonita, que tinha os cabelos pretos, os
lábios vermelhos e a pele branca como a neve”. Com bastante desenvoltura e domínio de trechos significativos da narrativa, a aluna Julia,
de 6 anos, conta a história Branca de Neve e os 7 Anões.
Essa habilidade foi alcançada a partir de um trabalho sistemático com
os alunos do Estágio II, que potencializa a leitura de livros infantis, momentos que, segundo a professora Ana Maria Barros, são prioritários.
“Cada sala possui um acervo próprio de livros e isso ajuda nas leituras que realizamos com eles diariamente”.

Na parede do corredor, um painel de arte criado coletivamente pela
turma do 1º ano compõe o ambiente. Com bastante liberdade, num
trabalho que retrata o poema O Pato Pateta, de Vinícius de Moraes,
as crianças estamparam à tinta importantes elementos, como o pato
personagem, o lago, o céu, as plantas. “Usamos as músicas como meio
para alfabetizar as crianças, isso torna o aprendizado ainda mais interessante”, explica a professora Evelyn Risk Mesquita.
A especialista de Artes, Patrícia Mauri Ferreira, acredita que a perspectiva de trabalho a partir de múltiplas linguagens vai revelar a leitura de
mundo dos alunos. Por isso aposta numa proposta plena de desenhos,
colagens e pinturas: “dessa forma, eles passam a ter noção da proporção do caderno, desenvolvem a coordenação motora, começam a soltar
mais o braço, a fazer escolha de cores arbitrárias, sem vícios”.

Uma família que está sempre aumentando
“Maria tá peneirando goma e massa de mandioca, quem se casar com
Maria, só vai comer tapioca”. A professora Ariane Ugeda explica que
o trabalho com as múltiplas linguagens permite que as crianças passeiem por inúmeras atividades, como contação de histórias, pintura
nos azulejos, reciclagem, recorte, colagem, entre outras.
Ela conta também que, para enriquecer ainda mais esse trabalho, a
escola dispõe de valiosos parceiros: a família das crianças. Participativos e atentos ao que os filhos aprendem, muitos não perdem a
oportunidade de interagir com a escola.
“Gosto muito de trabalhar com a família. Junto com as crianças, os
pais confeccionaram um artefato para peneirar a farinha de mandioca, uma atividade que culminou com a apresentação da música Massa de Mandioca, do grupo cearense Mastruz com Leite”.
Um desses parceiros é o pai da pequena e graciosa Lavínia, o eletricista Maurício de Oliveira, de 44 anos, que todos os dias vem à escola buscar a menina acompanhado de Ludmila, sua filha mais velha.
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Maurício fala das oportunidades que os pais têm de participar das
atividades da escola:
“Esse momento é único porque logo as crianças crescem e o tempo
não volta mais. A chance de acompanhar o desenvolvimento desde
o nascimento e agora poder estar aqui com eles, muitas vezes aprendendo junto com as crianças, é maravilhoso e nos faz relembrar tudo
o que passamos na escola, uma época de muitas lembranças”.

We will we will rock you
“Eu sou o Zé, eu sou o Zé, que trabalha na fábrica de botão, um dia o chefe
perguntou: ‘cê tá ocupado?’ se não tá aperta o botão com a mão direita”.
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comprometimento dos funcionários ou pelo carinho que as crianças
e professores têm por uma determinada árvore, a horta, o pomar. Às
vezes é o projeto pedagógico; outras, as pessoas.
E qual a surpresa quando, na EPG Olavo Bilac, conhecemos a coordenadora Lilian, que nos encantou ao dizer as seguintes palavras mágicas: “Eu já estudei aqui...” E com brilho nos olhos, ela continuou:
“Estudei aqui em 1985 e hoje, 30 anos depois, eu voltei para cá. Lembro-me de tudo, esse corredor me parecia tão grande, era por aqui que
entrávamos e eu o achava enorme porque eu era pequena. O espaço
do parque foi mantido, alguma coisa mudou, é claro, não havia esses
brinquedos, era um pouco diferente, mais aberto. A cor das paredes
também mudou e me lembro de que o chão da escola era vermelho”.

A professora do Estágio II, Manuela Celis Figueiredo Fernandes Vieira,
explora o Projeto Múltiplas Linguagens através de diferentes tipos de
música, com foco na expressão corporal e nas brincadeiras rítmicas.

E é essa mesma escola que acolheu Lilian há mais de 30 anos que
continua a receber as pessoas, abrindo-lhes os braços, todos os dias.

“Utilizamos as músicas para marcar sequências, batemos mãos e pés,
usamos a cabeça e a língua, e enquanto uma turma segura o ritmo da
música We Will Rock You, do Queen, a outra turma faz a coreografia,
uma brincadeira que os alunos gostam muito”.

Quem foi Olavo Bilac?

Manuela explica que as atividades de expressão corporal ajudam no
desenvolvimento da atenção dos alunos e na percepção da sequência:
“Muitos são tímidos, e mesmo aqueles que no começo não dançavam,
acabaram se animando com os colegas e começaram a participar”.
Na perspectiva de continuidade de trabalho, a professora vai enfocar
os movimentos corporais nas Artes Cênicas, mais uma forma de garantir o desenvolvimento da autonomia dos alunos.

E ela abria-me os braços. E eu ficava.
Contar histórias. Descobrir o que faz daquela escola um lugar especial, única, diferente de todas as outras. Há aquelas escolas que já
nos encantaram com a qualidade e sabor da refeição oferecida, pelo

Olavo Bilac nasceu em dezembro de 1865, no Rio de Janeiro. Chegou a
cursar a faculdade de Medicina e de Direito, mas abandonou as duas;
ele preferiu dedicar-se ao jornalismo e à literatura.
Teve intensa participação na vida política e, em sua militância, iniciou campanhas cívicas a favor da alfabetização e serviço militar
obrigatório. Solitário, fez muitas viagens à Europa e, ao comparar as
transformações entre os países, tornou-se sensível à realidade sócio
-política do Brasil.
Dentre suas obras poéticas estão Paóplias, Via Láctea e Sarças do
Fogo [1888], Sagres [1898], Poesias infantis [1904]; Tarde [1919]. Obras:
Poesias: Paóplias, Via Láctea e Sarças do Fogo (1888), Sagres (1898),
Poesias infantis (1904); Tarde (1919). Na prosa destacam-se Crítica e
fantasia, de 1904, e Tratado de versificação, de 1905.
O poeta faleceu em dezembro, dois dias depois de completar 53 anos,
em 1918 na sua cidade natal.
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Ficha Técnica
Endereço: R. Jacob, 479 - Jardim Tranquilidade
Data de inauguração: 16 de outubro de 1982
Professores: 8
Assistente de Gestão: 1
Agente de Apoio à Inclusão: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 2
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 197
Atendimento: Educação Infantil Estágios I e II] e Ensino
Fundamental I [1º ano]
Diretora: Gelse Perine
Vice-diretora: Daniela Lucio
Coordenadoras: Lilian da Costa Gióia

Boletim nº 361 - 24 de agosto de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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EPG Patrícia Galvão é referência em reciclagem
Reutilizar, reduzir, reciclar. Estas três palavrinhas mágicas configuram uma mudança nos hábito da geração globalizada, cada vez mais
atenta aos cuidados que o Meio Ambiente demanda. Na EPG Patrícia
Galvão, “Pagu”, como a escola é carinhosamente conhecida na Rede
Municipal, esse cuidado ganha outros horizontes e revela de maneira
bastante enfática o papel que a escola cumpre para a comunidade do
entorno na qual está inserida.
A proposta de ensinar as crianças sobre como preservar melhor o planeta, a partir daquilo que cada um pode fazer no bairro onde mora,
surgiu em 2008 com o Projeto Meio Ambiente. Desde então, todas as
ações que envolvem os três R’s: reutilizar, reduzir, reciclar, e também
reaproveitar e repensar, têm como objetivo promover a participação e

o diálogo entre comunidade e escola.
Uma ideia bastante simples, mas que faz toda a diferença: dar destino correto aos resíduos sólidos e diminuir, dessa forma, os impactos
que seu descarte indevido pode causar ao Meio Ambiente. Entre as
iniciativas, o projeto recolhe óleo de cozinha usado e o encaminha
para a cooperativa Bioguaru, localizada na região do Cabuçu, para a
produção de biodiesel.
As gestoras da EPG Pagu, Djenane Martins de Oliveira e Valéria Mignella, e a coordenadora pedagógica Patrícia Elaine Tapetti Fonseca,
também explicam que o Projeto Meio Ambiente é uma estratégia eficiente para promover a participação e inserção das crianças na realidade que as cerca.
“O projeto tem como ponto forte oferecer à comunidade um local
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para que possam depositar seu resíduo, estabelecendo dessa forma
um sentimento de responsabilidade baseado no respeito à natureza”,
explica a diretora Djenane, que todos os anos promove a coleta de
pilhas na sede da Secretaria de Educação. “A comunidade entende
que reciclar é ter responsabilidade, não é mandar seus resíduos para
qualquer lugar”, lembra a diretora. A coleta de pilhas torna-se expressiva a cada ano: em 2011, a escola coletou 1400 quilos de pilha; em
2012, 2689 quilos.
Além da coleta de pilhas, a EPG Pagu também recolhe baterias, materiais eletrônicos e lâmpadas de mercúrio, que merecem atenção especial para não machucarem os coletores de lixo da empresa Quitaúna.
A coordenadora pedagógica Patrícia conta que, a cada ano, o projeto
se torna mais amplo: “a novidade para 2013 é o reaproveitamento de
retalhos, utilizado em diversas oficinas que as professoras promovem
com as mães da comunidade”.
Além do reaproveitamento de materiais que seriam descartados, as
oficinas são uma interessante oportunidade de geração de renda para
a comunidade. Entre as oficinas que mais chamam a atenção do público cativo estão: produção de sabonete e creme hidratante, construção
de brinquedos, travesseiros com retalhos e TNT, jogos matemáticos e
oficina de reaproveitamento de alimentos.
No início do ano letivo, as alunas do 1º ano do curso de Administração da Anhanguera Educacional realizaram um trote solidário na
EPG Pagu, com uma proposta que dialogou com o Plano de Ação e
com o Projeto Meio Ambiente. Encantadas com as crianças, as alunas
colaboraram com a horta da escola e forneceram mudas de alface para
as crianças levarem para casa.
As professoras Elaine Garcia, Simone do Vale e Alessandra Carvalhal
mostraram animadas os registros de alguns dos projetos desenvolvidos com as turmas do Ensino Fundamental, com iniciativas e práticas que valorizam as expressões artísticas, como teatro [peça Lixo
no Lixo], música [O Rap dos três R’s] e pintura [exposição: Natureza
Reciclada]. “Os alunos elaboraram o figurino e a letra da música, que

fala de algumas das ações do projeto desenvolvido pela escola”, conta
a professora Simone.
Para as professoras, o Projeto Meio Ambiente permite que as crianças atuem como pequenos agentes transformadores, fazendo com
que suas famílias compreendam que a mais inocente gota de óleo vai
contaminar a água que todos bebem. Elas destacam ainda o apoio da
Prefeitura de Guarulhos e da Secretaria de Educação, com o Programa Nossa Escola Recicla, para a retirada e destinação do material:
“a escola já virou referência, é o único ponto de entrega no bairro e
mesmo as mães cujos filhos não estudam mais na escola ainda trazem
o material”, comemora Elaine.
Para a recém chegada à EPG Pagu, Mônica Andrade Santos de Miranda, do estágio II, o Projeto Meio Ambienteé uma excelente oportunidade de conciliar teoria e prática. Pós-graduada em Educação Ambiental pela Universidade Guarulhos, Mônica já abraçou o projeto: “é
importante mostrar às crianças conceitos como cuidado, limpeza e
respeito ao próximo”.
A professora do estágio II, Juliana Morgado, também chegou à escola
este ano e já se envolveu com o movimento diferente. Entre violas
feitas com caixas de sapatos, aranhas de tampinhas e barbante e bonecas de lata de refrigerante, Juliana explica que “as atividades não
são apenas sobre e com material reciclado; elas servem para trabalharmos concepções para preservação do Meio Ambiente”.
  

Programa Nossa Escola Recicla
O Programa Nossa Escola Recicla é o grande parceiro da EPG Pagu
para a retirada e correta destinação dos resíduos sólidos, entregues
pela comunidade do entorno da escola. Entre os objetivos do programa estão a criação de hábitos e atitudes socialmente responsáveis em
relação ao destino do lixo produzido, a preservação do Meio Ambiente, a economia nos custos dos serviços de coleta e a geração de renda
dos profissionais autônomos.

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

435

Como tantas outras escolas da Rede Municipal, a EPG Pagu incentiva
os alunos e comunidade no programa de reciclagem em suas mais
diversas formas. Mais de 80% das mães dos alunos confeccionaram
sacolas de pano para seus filhos levarem os materiais recicláveis para
a escola. Em contrapartida, são realizadas diversas oficinas com a comunidade para reaproveitar e transformar produtos e alimentos.
Mais de 120 Escolas da Prefeitura fazem parte do Programa Nossa Escola
Recicla, que em 2011 coletou 265 mil quilos de resíduos para reciclagem.

Recicláveis que viram foguetes
Desde 2010,os alunos da EPG Patrícia Galvão participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia [OBA] e da Mostra Brasileira de Foguetes
[MOBFOG]. Ambas as iniciativas são organizadas anualmente pela
Sociedade Astronômica Brasileira [SAB] em parceria com a Agência
Espacial Brasileira [AEB].
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A OBA e a MOBFOG são eventos abertos à participação de escolas
públicas ou privadas, urbanas ou rurais, sem exigência de número
mínimo ou máximo de alunos, que participam voluntariamente desenvolvendo atividades na própria escola durante o ano letivo.
Para garantir o diálogo dessa proposta com os saberes do eixo Natureza e Sociedade do Quadro de Saberes Necessários, as professoras do 1º
ao 3º ano realizaram uma série de atividades com os alunos, permitindo que os conhecimentos sobre astronáutica e astronomia fluíssem de
forma lúdica. Esse é o caso da mostra de foguetes confeccionados pelos
alunos com material reciclável, em cooperação com as famílias.

conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa. No mês de
maio, 186 alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental da EPG Patrícia Galvão participaram da olimpíada por meio de uma prova que
avaliou seus conhecimentos científicos.
Além da prova da OBA, durante o evento da MOBFOG os alunos realizaram o lançamento de foguetes de nível I, conforme proposto pela
comissão e de acordo com a faixa etária dos alunos. Para complementar as propostas da comissão e de acordo com o Projeto Político
-Pedagógico da escola, foi organizado também um lançamento dos
foguetes de acordo com o nível proposto. Durante o lançamento, as
crianças criaram formas de lançar o foguete, analisando as variáveis,
ângulos e condições favoráveis ao maior alcance.
Ao final da OBA e da MOBFOG, todos os alunos recebem ainda, um
certificado de participação impresso com o seu nome e, em alguns
casos, medalhas.

Educadora e escritora
No ano passado, aconteceu o pré-lançamento do livro Mulher-Mãe
-Professora: um fio que costura existências femininas, da diretora
Djenane Martins de Oliveira, no 3º Salão do Livro de Guarulhos.
Durante a 22ª Bienal do Livro de São Paulo, aconteceu o lançamento oficial da obra, que é resultado da tese de mestrado em Educação
e Saúde pela Universidade Federal de São Paulo e trata de questões
relacionadas ao trabalho extradomiciliar da mulher, à criança e ao
trabalho das profissionais que atuam na Creche.

“Os materiais do Projeto Meio Ambiente depositados pela comunidade para serem reciclados, também serviram para a confecção dos
foguetes”, conta Patrícia.

Quando questionada sobre quem “nasceu” primeiro, a educadora ou
a escritora, Djenane é enfática: a escritora nasceu de minha prática
enquanto educadora. Professora há 18 anos, Djenane tem se dedicado
ao estudo sobre os gêneros e formação de professores de Creche.

A OBA é coordenada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
[UERJ] e tem como objetivos fomentar o interesse das crianças pela
Astronomia, Astronáutica e ciências afins, e promover a difusão dos

Mulher-Mãe-Professora promove um resgate de memórias e experiências que Djenane teve a partir do convívio com professoras e
crianças: “Rememorar a minha própria trajetória traz um não-sei-quê
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de reviravolta, uma sensação de escavar as lembranças que podem
estar no fundo de um baú esquecido no porão, quer porque a deixemos, ou ainda porque preferimos não trazê-las à tona, por dor, por
saudade ou por arrependimento. E é nesse movimento de resgate que
as lembranças e rememorações se misturam em passado, presente e
futuro”. (Mulher-Mãe-Professora, p. 18).

O RAP dos 3 R’s
Reutilizar, reduzir, reciclar,
O rap dos 3 rs, nós vamos cantar (2x)
O mundo está sofrendo, então abra sua cabeça,
Temos que pensar no futuro do planeta,
Aos filhos e netos queremos deixar,
A natureza preservada pra que possam desfrutar.
Reutilizar, reduzir, reciclar,
O rap dos 3 rs, nós vamos cantar (2x)
Com criatividade e imaginação,
As embalagens de produtos reutilizadas serão,
O vidro de azeitona que a mamãe usou,
Um pote de tempero agora virou.
O copinho plástico que ia jogar fora,
Virou um porta caneta e ficou “da hora”.
Reutilizar, reduzir, reciclar.
O rap dos 3 rs, nós vamos cantar (2x)
O banho está gostoso, não queremos sair,
Mas o consumo de energia precisamos reduzir.
Se você escova os dentes com a torneira aberta,
Olhe o desperdício, fique bem alerta.
Com a casca de banana que ia desprezar
Um delicioso bolo pode preparar.

Reutilizar, reduzir, reciclar,
O rap dos 3 rs, nós vamos cantar (2x)
Todo resíduo sólido vamos reciclar,
Nova matéria prima então vamos ganhar.
Plástico, papéis, vidros e metais,
Poderão ser transformados em coisas bem legais.
Uma garrafinha pet um dia reciclada,
Numa linda camiseta ela foi transformada.
Reutilizar, reduzir, reciclar,
O Rap dos 3 rs, nós vamos cantar (2x)
E você meu amigo, aprendeu a lição?
Depende de você o futuro da nação,
É muito fácil se conscientizar,
Comece agora os 3 rs praticar.
Reutilizar, reduzir, reciclar,
O rap dos 3 rs, nós vamos praticar.    (2x)

Quem foi Pagu?
Patrícia Rehder Galvão defendia a participação ativa da mulher na
sociedade e na política. Foi a primeira brasileira do século 20 a ser
presa política. Aos 15 anos, estudava para professora na Escola Normal e era colaboradora de um jornal de bairro em São Paulo, com o
pseudônimo Patty.
De acordo com seu biógrafo Augusto de Campos, o apelido Pagu foi
dado pelo poeta Raul Bopp, quando Patrícia lhe mostrou alguns poemas. Bopp sugeriu que ela adotasse um nome literário feito com primeiras sílabas de seu nome e sobrenome: Pagu.
Tinha 19 anos quando conheceu o casal de modernistas Oswald de
Andrade e Tarsila do Amaral que a apresentaram ao movimento antropofágico.
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Seu primeiro romance, “Parque industrial”, foi publicado em 1933,
mas Pagu teve de assiná-la como Mara Lobo: foi uma exigência do
Partido Comunista. A obra é uma narrativa urbana sobre a vida das
operárias da cidade de São Paulo.

Boletim nº 191 - 23 de maio de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Yve de Oliveira

Foi crítica literária, teatral e de televisão no jornal “A Tribuna”, de
Santos. Nessa cidade, liderou a campanha para a construção do Teatro Municipal, além de fundar a Associação dos Jornalistas Profissionais. Também criou a “União do Teatro Amador de Santos”, por onde
passariam os novatos Aracy Balabanian, José Celso Martinez Correa,
Sérgio Mamberti e Plínio Marcos.
Na véspera de sua morte, em dezembro de 1962, um último texto seu
é publicado em “A Tribuna” - o poema “Nothing”.

Ficha Técnica
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Endereço: Rua Natália de Melo Gouveia Norkivicius, s/nº. – Parque
Continental
Salas: 13
Inauguração: 14 de novembro de 2003
Professores: 45
Apoio Administrativo: 3
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 6
Agente de Portaria: 4
Alunos: 726
Atendimento: Educação Infantil [Creche, Estágios 1 e 2], Ensino Fundamental [1º ao 3º ano].
Diretora: Djenane Martins de Oliveira
Vice-diretora: Valéria Mignella
Coordenadora: Patrícia Elaine Tapetti Fonseca
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Paulo Autran
Escola envolve alunos em ações de
sustentabilidade

dessa mudança aconteceu em uma festa de comemoração do dia das
mães, quando as crianças se apresentaram com música e teatro”, relata a coordenadora Sonia Alves dos Santos.

“Nenhum de nós é tão bom, quanto todos nós juntos”.
Ray Kroc

Sonia conta ainda, que o evento emocionou as famílias e incentivou a
EPG a promover também a Páscoa Solidária, uma campanha de arrecadação de ovos de chocolate.

Ampliar o espaço de diálogo com a comunidade. Unir esforços em prol de um mundo melhor. Essas são algumas das ações
desenvolvidas pela EPG Paulo Autran, que atende crianças da
Educação Infantil e Ensino Fundamental na região do Lenize.
“A participação da comunidade nas nossas atividades e projetos foi
definitivamente uma grande conquista para a nossa escola e o marco

“Esse momento foi incrível porque toda a comunidade participou
com muita boa vontade. Com a proposta atendemos todos os nossos
alunos, inclusive os que vivem em condições de vulnerabilidade social. Além disso, a campanha incentivou aspectos muito importantes
como a integração das famílias, a confiança no trabalho dos educadores, além de valores como solidariedade e amizade”.
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Um plano para salvar o planeta
Para transformar o meio ambiente num espaço coletivo sustentável
para as próximas gerações é preciso dedicação, boa vontade e disposição para mudar pequenos hábitos. Com essa convicção, a professora Rute Batista do Nascimento Maureli vem ampliando a leitura de
mundo dos seus alunos por meio de projetos voltados à pesquisa da
biodiversidade brasileira.
“Já estamos trabalhando há bastante tempo com a temática da sustentabilidade e neste ano escolhi nortear a nossas ações, a partir da
experiência do projeto Tamar”, conta.
O Projeto Tamar criado em 1980 é reconhecido internacionalmente
como uma das mais bem sucedidas experiências de conservação marinha. O nome foi criado a partir da combinação das sílabas iniciais
das palavras tartaruga marinha, principal área de atuação do grupo
que realiza pesquisa, conservação e manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas no Brasil, ameaçadas de extinção.
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“O principal motivo da escolha desse projeto é que ele foi criado a
partir de uma situação bastante comum na época, em que os alunos
de oceanografia faziam pesquisas nos litorais quando presenciaram
a morte de 11 tartarugas por pescadores da região. Quis mostrar pra
eles também que melhorar o nosso meio ambiente só depende da gente, de ações simples. Muitas vezes para construir prédios e indústrias
impactamos o ciclo da vida, dos biomas e animais”, pontua Rute.
A proposta com a turma do 3º ano envolveu ainda pesquisas sobre o
projeto, sessão de filmes sobre a temática, debates e uma representação artística exposta no pátio.
“A gente aprendeu que não é legal machucar os animais e temos que
ajudar a cuidar deles. A Prô contou que o Tamar ajuda milhões de
filhotes”, destaca Nikoly de 8 anos.
Para os colegas Robert e Vinícius conhecer o projeto ajudou-os a perceber a importância de cuidar também dos seus animais domésticos.

“Ontem mesmo eu salvei o meu gato. Você acredita que meu irmão
estava andando e ia cair em cima dele!”, conta Vinícius. “Também
ouvi falar que no meu bairro estavam dando chumbinho pros gatos e
cachorros comerem. E isso não está certo porque temos que respeitar
a vida e todos os animais”.

Aqui se planta, aqui se colhe
“Sustentabilidade são ações que contribuem para a melhoria do nosso
planeta. (...) Para ele ter boas condições podemos ajudar com pequenas ações. Podemos usar a quantidade de água necessária, não gastar
energia, comprar somente o necessário. Assim, podemos ajudar o planeta!”. Sthephany, 4º ano [Profª. Daniele Gomes Vaz]
A preocupação com a natureza também incentivou a professora Cristina a desenvolver com as crianças do 2º ano uma horta suspensa.
“Como estávamos trabalhando com o tema da alimentação saudável,
pensei: porque não fazermos uma horta? Assim, eles poderiam entender todo o caminho do alimento, o fluxo do nascimento, do cultivo até
o consumo. Juntamos garrafas pet, pintamos juntos e estamos plantando mudas de temperos e hortaliças salsinha e couve”, esclarece.
A afinidade com a terra Cristina herdou da família. “Sou filha de
nordestinos e meu pai foi um excelente paisagista. Foi com ele que
aprendi tudo que sei. Com o projeto horta, acredito que as crianças
terão a mesma oportunidade que eu tive de manusear a terra, conhecer diferentes tipos de alimentos e valorizar cada um deles durante a
alimentação”.
Os amigos Mahiara e Mateus contam que adoraram a experiência de
plantar pela primeira vez.
“Achei muito legal aprender a plantar. Eu achava que elas faziam tudo
sozinhas, mas pra elas crescerem precisam de muitas coisas como o
oxigênio, sol, água e terra boa, explica a Mahiara.
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Meu querido Diário

Quem foi Paulo Autran?

“Meu querido diário, hoje eu fiz lição. Um texto muito legal antes
da educação física. Levei muita água. fui para minha aula de violão.
joguei no meu tablete dormi”. Ludmilla, 3º ano.

Paulo Paquet Autran foi um ator brasileiro de teatro, cinema e televisão.

Para potencializar o processo de aquisição da leitura e escrita, a EPG
Paulo Autran, por meio da professora Ângela Alves dos Santos vem
desenvolvendo uma proposta diferenciada: a escrita de diários.
“A ideia surgiu durante as aulas de língua portuguesa. As crianças já
estavam trabalhando a escrita de bilhetes há algum tempo e entendi
que podíamos avançar. Fiz um diário para cada um, encapado, colorido e eles adoraram!”.
As crianças adoram os diários e mostram que levam muito a sério o
combinado com a professora Angela.
“É muito legal poder falar o que a gente está sentindo. Dizer quando
estamos felizes ou tristes, o que aprendemos”. conta Ludmilla.
A professora explica que o diário é uma literatura privada, embora tenha ficado acordado com todos a importância da revisão textual para
o desenvolvimento das habilidades linguísticas dos alunos.
“Estabelecemos um acordo de confiabilidade, já que o que eu leio não
é exposto para as demais crianças. Sabe, conhecer essas histórias vem
ajudando muito na compreensão do que se passa com eles para além
do conhecimento formal. Muitas vezes alterações de comportamento
como tristeza, distrações são fruto de problemas do cotidiano familiar ou do convício social e tendo essa visão mais ampla, posso, como
professora, ajuda-los ainda mais em seu desenvolvimento”.
“Eu quero trabalhar muito para comprar a minha casa. Ah, quero
ser atriz e ser muito famosa. Escrevi tudo aqui no meu diário”,
conta Mirela.
A professora é só elogios com a aluna. “A Mirela é sonhadora, lê e
escreve muito bem, né linda!”, declara abraçando a pequena.

Por influência do pai, se formou na Faculdade de Direito do Largo São
Francisco em 1945. Inicialmente, pensava em ser diplomata. Nessa
época, participou de algumas peças de teatro amador e acabou convidado a estrear profissionalmente em “Um Deus Dormiu Lá em Casa”,
com direção de Adolfo Celi, no TBC - Teatro Brasileiro de Comédia.
Seguiu carreira independente, fazendo peças de sucesso, como “My
Fair Lady”, “Visitando o Sr. Green” e “Pato com Laranja”. Sua trajetória confunde-se com a história do teatro brasileiro na segunda metade do século 20, tendo atuado com diretores consagrados e com novos
talentos, além de ter contracenado com todas as grandes atrizes de
sua época.
Tornou-se conhecido do grande público por meio de telenovelas
como “Gabriela, Cravo e Canela”; “Pai Herói”; “Guerra dos Sexos” e
“Sassaricando”; além de minisséries como “Hilda Furacão”. Em todas
elas, conseguiu tornar seus personagens populares.
Em 50 anos de carreira fez cerca de 90 peças, 15 filmes, inúmeras novelas e especiais para a TV. Faleceu em 2007.

Ficha Técnica
Endereço: Avenida Sítio Novo, nº 55 - São João
Data de inauguração: 19/10/2000
Professores: 27
Assistente de Gestão: 1
Agente de Apoio à Inclusão: 2
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 2
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Alunos: 655
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II] e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Iracema Rodrigues Da Silva
Vice-diretora: Irene Sanches Lacorte
Coordenadora: Sonia Alves Dos Santos

Boletim nº 371 - 3 de novembro de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia e Ilustração: Anna Solano
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Paulo Freire
Interação e conectividade à serviço do
aprendizado
Criar meu web site, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz um barco que veleje nesse informar. Que leve meu e-mail
até Calcutá (...)”.
A canção “Pela Internet”, do cantor Gilberto Gil, lançada em 1996,
preconizava os impactos da recém chegada internet no Brasil, bem
como a sua importância para a comunicação das novas gerações.
Hoje, a internet se tornou uma grande Aldeia Global, onde podemos
através de um clique atravessar continentes, espalhar novas ideias e
informações, produzir, aprender e ensinar conteúdos formais e conhecer novas culturas por meio da interação nas redes sociais.

Com o olhar voltado para a gama de possibilidades e linguagens que
podem ser aprendidas com o uso da informática, a EPG Paulo Freire,
da rede municipal, estabeleceu no seu Plano de Ação atividades voltadas para o resgate da identidade histórica e cultural das crianças,
por meio da arte e da interação em rede.

Entre mouses e teclados, lápis e cadernos
“O aprendizado tecnológico para as crianças pequenas é um grande
momento de prazer e encantamento”, afirma a gestora Miriam Leite
Morelli
Apaixonada por tecnologia, Miriam está sempre envolvida em algum
curso ou formação da Secretaria de Educação, buscando trazer para
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a escola novas perspectivas e propostas para a melhoria do aprendizado dos alunos, além de incentivar os professores quanto ao uso da
sala de informática.
“Desde a implantação do nosso laboratório há 4 anos, fomos introduzindo novas ideias para a melhoria do ensino. A princípio, utilizávamos apenas os jogos educativos, que já são ferramentas lúdicas
importantíssimas, mas, com a chegada da internet, pudemos ampliar
as nossas ações, oportunizando aos alunos, atividades de pesquisa e
de interação em rede”, conta.
A gestora Miriam ressalta ainda, a preocupação da gestão com a infraestrutura do espaço. “Como nossa escola atende crianças dos estágios 1e 2 até o 2º ano, cuidamos para que o laboratório seja acessível,
com uma bancada personalizada, bancos com assentos duplos e jogos
educativos à disposição”.

Copa no Brasil: Cultura e Diversidade
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Após 64 anos, o Brasil recebe pela segunda vez, a Copa do Mundo de
Futebol – FIFA, competição que movimenta diversas nações de todo
o mundo desde 1930.
Durante todo o mês de junho, doze cidades brasileiras sediarão os jogos do mundial, tendo toda a sua rotina alterada, principalmente pela
presença dos turistas vindos de todas as partes do mundo.
Pensando em ampliar o evento na perspectiva do processo ensinoaprendizagem, a EPG Paulo Freire elaborou o projeto “Brasil: suas
riquezas e diversidades exploradas através da educação” que visa
incentivar nos alunos a pesquisa quanto a diversidade dos países envolvidos com a Copa, bem como de ampliar o conhecimento sobre a
identidade cultural dos estados brasileiros, sede dos jogos do Mundial.
“A proposta é que o aluno construa gradativamente sua identidade e
perceba a diversidade étnica e cultural existente em nosso país, res-

peitando as individualidades e valorizando nossas riquezas”, explica
a coordenadora pedagógica Ana Paula Patrício Riberti.
Ana também conta que, para aproximar ainda mais os alunos do Paulo Freire de outras realidades brasileiras, a professora especialista de
artes plásticas Monica de Oliveira Chagas Gomes Ribeiro criou o blog
“Meus Pequenos Arteiros e Arteirices”.
“A ideia do projeto é mobilizar as crianças da nossa escola e de outras
partes do Brasil para que contem, a partir dos seus projetos de arte, os
aspectos culturais de sua região de origem”, conta Monica.
Para potencializar o conteúdo do blog, a professora está articulando com outros professores espalhados pelo Brasil, a possibilidade de
intercâmbio virtual entre as crianças, seja por intermédio de cartas,
e-mail ou vídeo conferência.
“Em uma das aulas que envolvem o projeto, solicitei às crianças que contassem umas para as outras as peculiaridades de seus estados e cidades
de origem. Então, também, aproveitamos para intensificar os aspectos
referentes ao estado da Bahia e fizemos um registro de vídeo. As crianças ficaram muito felizes e envolvidas com a proposta”, completou.

Um Ateliê de Artes            
“Antes, neste espaço só havia azulejos, agora é um lindo ateliê”, explica a gestora Miriam. O Espaço cercado por uma vista incrível do
bairro Cidade Soberana também está delicadamente decorado com
cavaletes, tintas e pincéis.
O Ateliê é sem dúvida um dos locais preferidos dos alunos da escola,
que encontraram na expressão das artes plásticas uma maneira mais
colorida de ver a vida.
Seguindo a proposta do projeto Identidade, a professora Monica solicitou às crianças que realizassem um retrato de seu cotidiano com
suas famílias.
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A professora Monica explica que o objetivo de ensinar arte na escola
é ampliar o repertorio cultural das crianças. “Eles adoram saber da
vida dos artistas. Eles me perguntam: Pro, como ele morreu? Onde
ele viveu? Quais materiais ele usava para fazer seus quadros? E assim
vamos trabalhando várias técnicas”.
A aluna do 2º ano conta o que a motivou a realizar a sua obra de arte.
“Desenhei minha família, minha tartaruga e eu. Gosto que nem minha mãe de fazer um monte de desenhos. Tinta não é como lápis, dá
pra misturar”, conta a aluna Vitória Vitorino da Silva.
Para o aluno do 2º ano Daniel Vitor Calixto de Souza, o desenho é
semelhante a um registro fotográfico. ”Eu gosto de pintar o céu, as
flores, os pássaros, pessoas. Pintar para mim é como se fosse uma
fotografia só que com pincel e tinta”.

Um retrato por Derick Doneida
“Tio, tio, eu posso tirar uma foto? Eu quero tirar uma foto do meu
amigo, como eu faço?”.
O pedido singelo ao fotógrafo da equipe do Acontece na Rede, Alan
Neves, vem do menino Derick Henrique Pereira Doneida de 8 anos,
aluno do 2º ano da Professora Monica.
Diagnosticado com paralisia cerebral, Derick é um dos alunos mais
interessados nas aulas de informática e de artes e apaixonado pelos
seus amigos.
“Como eu sempre trago a câmera para fazer registros fotográficos das
nossas atividades ele sempre me pede para realizar alguns registros
fotográficos. Ele adora!”, explica Monica.
A coordenadora Ana Paula conta ainda que não existe tempo ruim
para o menino que sempre está de bem com a vida e com um sorriso
no rosto. “Ele é um ótimo aluno e adora brincar com os amigos de pegapega com a cadeira de rodas. Enquanto os amigos empurram sua cadeira
ele segue contente brincando com os colegas”, comenta emocionada.

Quem foi Paulo Freire?
Paulo Freire (1921-1997) foi o mais célebre educador brasileiro, com
atuação e reconhecimento internacionais. Conhecido principalmente
pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome, ele desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente político.
Para Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isso
significa, em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a
entender sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação.
O principal livro de Freire se intitula justamente Pedagogia do Oprimido
e os conceitos nele contidos baseiam boa parte do conjunto de sua obra.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Taubaté, 374 -Cidade Soberana
Inauguração: 06/06/1997
Professores: 34
Funcionários administrativos:4
Agente Escolar: 0
Equipe de limpeza: 5
Cozinheiros: 4
Agente de portaria: 4
Alunos: 880
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II], Ensino Fundamental [1º e 2º anos]
Diretora: Miriam Leite Morelli
Vice-diretora: Maria Aparecida Teixeira
Coordenadoras: Ana Paula Patrício Riberti

Boletim nº 237 - 09/04/2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano
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Pedrinho e Narizinho
Escola desenvolve projetos sobre valores
humanos e cultura de paz
“Um bom lugar se constrói com humildade”
Sabotage
A educação é um meio pelo qual podemos transformar realidades ao
incentivar protagonismos. E é na periferia das grandes cidades, que
uma escola pública, como a EPG Pedrinho e Narizinho, assume um
papel fundamental na geração de novas oportunidades.
Os corredores amplos e iluminados da escola ganham um brilho
especial pela presença de cantinhos coloridos e um bosque recém-inaugurado, espaço de descobertas e encontro de múltiplas aprendizagens, por meio do contato com a natureza.

A gestora Roseli, há um ano na instituição, conta que uma de suas
primeiras atitudes na função foi ressignificar a relação com a comunidade do entorno.
“Para mim foi importante me mostrar aberta. Disponível para a escuta das demandas como a criação de vínculos. Todos os dias eu fico
no portão. Cumprimento um por um, me apresento. Pergunto se está
bem, se precisa de ajuda. Acho que esse movimento foi e é muito importante na construção da confiança dos pais com a escola”, declara.
Para Roseli, compartilhar as ações da escola associada à demonstração de respeito são ferramentas norteadoras para a construção de
uma parceria consistente.
“Procuro sempre explicar para os pais os objetivos dos nossos projetos, buscando trazê-los mais pra perto das reflexões que desenvol-

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

447

vemos na escola. Por exemplo, o mural interativo traz notícias que
socializamos em hora-atividade, também divulgamos oportunidades
de cursos gratuitos, autorizamos a utilização da quadra para as famílias e estamos sentindo os efeitos positivos dessa nossa escolha. É
emocionante!”.  

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer
Uma ação importante que a escola vem estabelecendo é a assembleia entre os professores. A proposta? Democratização das decisões da escola.
“Eu acredito que todos devem ter direito a refletir as ações e decisões
da escola, mas não adianta querermos que as crianças aprendam esse
exercício se nós, como gestão, não oferecemos a mesma possibilidade
aos nossos professores. E estamos no início desse processo refletindo
e socializando ideias e propostas”, destaca Roseli.
As crianças também vêm sentindo os impactos positivos dessa decisão por meio do estabelecimento de combinados e um diálogo aberto
sobre as problemáticas do dia a dia.
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“Um desses combinados acontece na hora das refeições. Para que o
momento se tornasse mais tranquilo, sugerimos que continuassem à
mesa e passassem a conversar com os colegas, trocando experiências,
a fim de aprofundar o vínculo afetivo. Assim, a gente vem evitando
algumas confusões triviais, como mal entendidos e pequenas discussões”, diz a diretora.
Outra atitude que os professores da Educação Infantil adotaram foi o
uso de uma folha de papel pardo no rodapé da lousa.
“As crianças amam desenhar, mas acabavam grafitando a lousa com
um giz de cera o que impedia a utilização do giz de lousa. Ao invés
de proibirmos a livre expressão dos pequenos decidimos utilizar a
faixa de papel para que eles continuassem desenhando. Assim, como
e onde usar cada material, além do que, é lindo ver o progresso deles
por meio dos traços coloridos. Toda ação pedagógica é uma ampliação do olhar”.

Pedrinho faz da vida o que a gente sonhou
“A sala de aula é um laboratório vivo”, declara emocionada a professora Irani De Lucia Pincerno.
Espaço de experimentação de projetos, ideias, conhecimentos a sala
do 5º ano mediado pelo entusiasmo de Irani vem incentivando o protagonismo e o desenvolvimento dos talentos dos alunos de maneira
muito positiva.
“Sempre desenvolvemos muitos projetos com eles. Olha só o meu caderno de atividades. É sempre muito diverso e organizado, mas desde
o inicio de agosto, por conta do mês do folclore, iniciamos um projeto
de pesquisa sobre as lendas urbanas de Guarulhos e mitos gregos.
As crianças pesquisam e todos os dias fazemos um momento na aula
para a socialização desses conhecimentos”.
Recém-formados no Projeto Guard, os alunos aprenderam diversos
conhecimentos sobre saúde, prevenção a drogas e violência, e também apresentaram um rap, composto pelo aluno Ian, que incorporou
as aprendizagens fazendo ecoar esperanças e sonhos de um mundo
de oportunidades para todos.
“Quando damos voz e vez para as crianças maior é o interesse, a autoconfiança e o empoderamento na escola e na vida. Aqui é a minha
vida e eu não quero sair daqui nunca. A não ser que me obriguem. Eu
aprendo muito como professora e cada dia com eles. É uma oportunidade de inovar e realizar ainda mais por eles.”

Onde houver conflito, triunfe através do amor
Mediar conflitos pelo diálogo. Esse é o principal objetivo do Projeto Cultura de Paz iniciado pela gestão da EPG. Inspirado na filosofia da Não Violência de Mahatma Gandhi, a proposta nasceu
da necessidade de lidar com as demandas educativas da infância
como bullying, por meio de um aprendizado amplo humanizado.
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“Dentro de cada criança, como em todos nós, existe um universo de
emoções, que vão se manifestando de acordo com as situações. A raiva, o medo, a alegria, a tristeza. Pra eles muitas vezes são situações
intensas difíceis de lidar e que acabam gerando atitudes agressivas,
por isso, decidimos estabelecer uma escuta atenta e uma intervenção
amorosa para essas situações”, explica Roseli.
A comunicação assertiva, também é uma estratégia que vem facilitando a harmonia das relações do cotidiano escolar.
“Quando vemos uma criança agir com agressividade chegamos perto e
de forma carinhosa, peço para que ele respire, coloque a mão no bolso e
peço calma. Com carinho damos uma volta e vamos conversar e é justamente aí que descobrimos as causas daquela reação. Nesse currículo
oculto, estão situações de preconceito, bullying e questões familiares
sobre dependentes de drogas ou relacionadas ao sistema prisional”.
A professora Tatiane Guimarães Gomes Alves esclarece que para potencializar os valores do projeto os alunos também assistiriam ao desenho “Divertidamente” que aborda de uma forma lúdica a questão
dos sentimentos.
“Esse desenho é fantástico. Eles adoraram assistir e o assunto assim
ficou mais contextualizado para o entendimento de todos”.
Os pequenos Iara, Giovana, Alice, Alexander, Pedro, alunos de Tatiana,
contam que adoram estudar, brincar no parquinho e ouvir histórias.
“Tia eu adoro muito essa escola. Gosto de ir a brinquedoteca e de ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho”, comenta Alice.
Enquanto as crianças brincavam com o meu cabelo fazendo trancinhas, Tatiana explicou que a turma, em processo de alfabetização, vem
experimentando diversos projetos e atividades a fim de potencializar
as capacidades linguísticas e a aquisição da leitura e da escrita.
“Trabalhamos com histórias, contagem, recorte de palavras, jogo da
memória e exercício para junção de sílabas. Sabe, para mim é muito
encantador trabalhar com essa fase porque eles se desenvolvem muito rápido. Ontem mesmo, percebi um salto fantástico durante uma

atividade. Dei a eles uma folha em branco e pedi para que de um
lado fizessem uma lista de palavras, as que eles lembrassem e do outro lado um desenho livre. Quando fui ler os trabalhos fiquei pasma.
Tinha até a palavra almondega, palavras com ‘ão’, que ainda serão
trabalhadas em sala! Nossa emocionante demais!”, comenta Tatiana.

Quem são Pedrinho e Narizinho?
Pedrinho e Narizinho são personagens fictícias da obra Sítio do Pica
-Pau Amarelo do escritor brasileiro Monteiro Lobato.
No livro Reinações de Narizinho, a menina Lúcia tem oito anos, é dona
da boneca Emília e prima de Pedrinho que sempre a visita no período
de férias no sítio da avó Dona Benta, onde vivem muitas aventuras.
A saga dos primos foi publicada em uma série de 23 volumes entre os
anos de 1920 e 1947. A obra tem atravessado gerações e já foi representada em uma série pela Tv Globo de Televisão.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Águas Vermelhas, n° 17 - Jardim Santa Emília
Data de inauguração: 18/12/2005
Professores: 43
Assistente de Gestão: 2
Agente de Apoio à Inclusão: 4
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 1
Alunos: 1.100
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II] e Ensino Fundamental I [1º ao 5º ano]
Diretora: Roseli Da Silva Martins
Vice-diretora: Marcia Fernanda Oliveira de Andrade
Coordenadora: Paula Sanchez Da Rocha Melo
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Boletim nº 362 - 31 de agosto de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Pedro Geraldo Barbosa
Escola faz reflexão sobre os impactos do
consumismo na sociedade
“A vida e a natureza sempre à mercê da poluição
Se invertem as estações do ano
Faz calor no inverno e frio no verão
Os peixes morrendo nos rios
Estão se extinguindo espécies animais
E tudo que se planta, colhe
O tempo retribui o mal que a gente faz”.
Chitãozinho & Xororó

Racionamento de água e energia. Desmatamento. Poluição. Professores e alunos preocupados com o planeta Terra e com a saúde de
suas famílias. Pronto! Esses foram os ingredientes para que a EPG
Professor Pedro Geraldo Barbosa elaborasse um projeto que promete
revolucionar o modo com as crianças lidam com o Meio Ambiente.
O Projeto Os impactos do Consumismo na Sociedade trata do modo
como a publicidade interfere na vida das pessoas, principalmente das
crianças.
A iniciativa destaca a importância de uma educação pautada na sustentabilidade, fazendo com que pais e filhos percebam a influência
das propagandas no consumo, para que as famílias possam tomar
ações conscientes e mais saudáveis.
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Criança, a alma do negócio
Um dos documentários utilizados pelos professores do Ensino Fundamental para disparar a discussão com os alunos do 5º ano foi
Criança, a alma do negócio, produzido pela cineasta Estela Renner,
em 2008.
A coordenadora da escola, Anacélia Sipriano Vieira conta que a escolha do filme foi uma decisão coletiva: “o grupo de professores fez um
levantamento sobre vídeos que desejavam trazer para o trabalho com
os alunos em sala de aula e uma das professoras, que já conhecia o
documentário, fez a indicação”.
A preocupação da equipe de professores e gestores, segundo a coordenadora foi a elaboração de atividades direcionadas a uma prática
reflexiva que dialoga com as reais necessidades da população e provoca mudança de atitudes.
Anacélia explica que um trabalho sistemático sobre as questões e a
realidade socioambiental teve início em 2010, com atividades sobre
economia de água, sustentabilidade e meio ambiente.
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“Falar do impacto do consumo na sociedade é muito mais abrangente,
porque as questões de desperdício de água e energia, por exemplo, estão diretamente ligadas ao consumismo inconsciente e desenfreado”.
As alunas do 5º ano Ana Flávia e Samara têm 10 anos e já falam com
propriedade da problemática do consumo infantil: “os comerciais fazem com que as crianças consumam, por exemplo, alimentos que não
saudáveis”, explicam.
Para Ana Flavia, o trabalho que tem sido feito na escola tem ajudado
os alunos a perceberem que muitas questões que afetam a sociedade
tem relação com o consumismo: “a gente como criança tem que se
preocupar com isso e até os menores também estão entendendo, acho
que desde cedo temos que aprender a não deixar que as propagandas
façam a gente consumir mais e mais”.

que ainda há tempo para mudar: “entendi que o desmatamento vai
acabar nos prejudicando e por isso eu parei de pedir um monte de
coisas para a minha mãe”.

Desenhos nos quatro cantos da escola
O Projeto Os impactos do consumismo na Sociedade foi desenvolvido
de forma multidisciplinar, através de rodas de conversa, pesquisas
em jornais, revistas e sites, vídeos sobre a temática e mostra dos desenhos das turmas, expostos em todos os cantos da escola.
A professora do 5º ano Giselle Santos, explica que a abordagem sobre
a influência das mídias nas crianças foi idealizada conjuntamente: “a
discussão feita com os alunos reforça a ideia de que eles estão no momento de serem crianças e que a infância é um período importante
para brincarem”.
Intrigados com os cartazes expostos na porta da sua sala de aula, os
alunos João Vitor e Rhyan procuravam entender alguns dos desenhos
dos alunos das outras turmas: “eu não costumo ganhar muitos presentes dos meus pais”, explica Rhyan.
No trabalho feito com alguns colegas de sala, dentre eles Pablo, os
meninos do 5º ano retrataram em seus desenhos a influência da mídia e das propagandas no consumo de alimentos, brinquedos, jogos,
roupas e sapatos.
João Vitor também explica a ideia do desenho que elaborou: “eu desenhei o quarto de uma menina, que tem um monte de sapatos, mas ela
não usa todos eles, ela só usa aquele que ela mais gosta”.
A professora da turma, Rosangela Passos Quitério de Carvalho, explica que os alunos amadureceram bastante em relação ao tema: “as
rodas de conversa foram importantes para que eles chegassem ao que
queriam retratar em seus desenhos”.

Samara completa que assistir ao vídeo deixou-a tranquila, por saber
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Crianças menos consumistas e mais felizes
Longe de ser um bordão, o fato é que professores e alunos perceberam que o consumo exagerado leva a uma insatisfação generalizada.
“Quanto mais consomem, mais querem consumir, e isso não significa
felicidade. Uma infância saudável depende de muitos momentos de
brincadeiras”, enfatiza Anacélia.
A turma do 5º ano da professora Rosana Passos Quitério de Carvalho
relacionou Consumismo e Meio Ambiente: “falamos da relação entre
extração excessiva de matéria prima e produção de lixo, conversamos
também sobre o lixo eletrônico, tudo aquilo que é produzido e jogado
fora, desperdiçado, além do reaproveitamento de materiais, customização de roupas, produção de brinquedos com materiais recicláveis”.
Para Rosana, a abordagem foi importante, porque a maioria das
crianças já sabiam algumas coisas, mas não faziam essa relação entre
o consumismo e a degradação do meio ambiente. Segundo a professora, elas estão atentas ao consumo de alimentos de má qualidade.
A professora do Estágio II, Vanusa Mônica de Souza Freitas conta que
dois filmes foram importantes para tratar da temática com os pequenos: Rango e Wall-e.
“Partimos desses dois filmes e fizemos rodas de conversa para falar
do que eles viram, do que entenderam, e ouvindo os alunos, percebi
que apesar de algumas observações muito subjetivas, eles conseguiram se sensibilizar sobre a questão do lixo, do cuidado com o meio
ambiente, do consumismo”.
Vanusa também aponta que os pais podem ajudar nesta campanha:
“comprando alimentos saudáveis, por exemplo”.
Durante a roda de conversa com as crianças do Estágio II, a professora Rosangela Brás conta que muitos associaram esse trabalho com
aquele que começou no ano passado: “durante a dinâmica, a primeira
coisa que eles se lembraram foi da reciclagem e da reutilização de
brinquedos, e um dos alunos disse que a melhor forma de reutilizar
brinquedos, roupas e sapatos é doando”.

Na hora da produção dos desenhos, Rosangela Brás conta que eles
focaram a grande montanha de lixo, que foi o que mais chamou a
atenção deles no filme Wall-E. “Eu pedi então que eles retratassem no
desenho o que viram na montanha, e eles disseram que o que mais
havia ali eram móveis, armários, fogões, sofá, que é o que eles costumam ver as pessoas jogando fora de um jeito que prejudica o meio
ambiente”.
Nas paredes da escola, os desenhos da turma mostram a preocupação
dos alunos em mostrar a natureza hoje e como seria o ideal, o meio
ambiente poluído e o planeta limpo.

E você, sabe o que é água virtual?
Além de questões sobre economia sustentável, um trabalho muito interessante realizado com as turmas do 4º ano coloca em foco o conceito de água virtual. A coordenadora Anacélia explica do que se trata:
“água virtual não é aquela que sai pela torneira, é a água gasta na
produção de roupas, alimentos e outros bens de consumo em geral”.
Nos trabalhos expostos, a riqueza dessa discussão com os alunos reflete o modo como eles se apropriaram da temática, que contou com
pesquisas em sites especializados da web sobre a quantidade de água
potável utilizada na produção de determinados itens do nosso cotidiano, como: batata [1 quilo = 132 litros], banana [1 quilo = 499 litros],
sapatos de couro [1 par = 8 mil litros], calça jeans [1 par = 10 mil litros],
dentre muitos outros.
A professora do 1º ano, Rosane Maria Silva Castro de Souza, conta que também partiu das experiências dos alunos para tratar do
consumo de eletrodomésticos: “o que eles têm visto bastante é o
racionamento de água e energia, e eles se expressaram muito bem
relacionando o problema da falta de água com o consumo exagerado
e o desperdício, que pode acontecer desde a hora em que vão escovar os dentes ou tomar banho, situações que são muito próximas da
realidade deles”.
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Com a turma do 4º ano, a professora Flávia Maria Scanhoela Santos
abordou o desperdício de alimentos, um assunto pertinente à rotina
diária dos alunos na escola: “a proposta já surtiu efeito entre os alunos de todos os períodos”.
O trabalho da turma, exposto no refeitório da escola, mostra produções das crianças que tematizam a necessidade de economia de alimentos. A inciativa vai ao encontro do Movimento Desperdício Zero,
campanha empenhada pela EPG que incentiva os alunos a colocarem
no prato somente aquilo que realmente vão comer, afinal, pensar nas
pessoas ao redor do mundo que têm pouco, ou quase nada o que comer, já é uma mudança de atitude.

Quem foi Pedro Geraldo Barbosa?
Pedro Geraldo Barbosa nasceu no dia 16 de novembro de 1943 e morreu em março de 1998. Foi operário metalúrgico que aos 43 anos de
vida se tornou professor da rede pública estadual e municipal de
Guarulhos.
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Formado em Letras pela antiga Faculdade Farias Brito, atual Universidade Guarulhos, lecionou língua portuguesa na Escola Estadual
Padre Bruno Rico, no Jardim Presidente Dutra, tendo exercido, também, o cargo de diretor da Escola da Prefeitura de Guarulhos Wilson
Pereira da Silva, no Jardim Maria Dirce, entre outras.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Carnaubais, 451 – Jardim Santa Terezinha
Inauguração: 08/12/2001
Professores: 24
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 3
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 568
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II], Ensino Fundamental
[1º ao 5º ano]
Diretora: Fabiana Biskoski Moraes de Paula
Vice-diretora: Elaine Cristina da Silva Abreu
Coordenadora: Anacélia Sipriano Vieira

Boletim nº 301 - 2 de julho de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Foi morador da Rua Antônio Alves dos Santos – antiga Rua 12, no
Jardim Jade, no bairro São João. Seu nome foi indicado para patrono
dessa escola pela Associação dos Diretores de Escola Municipal de
Guarulhos. Segundo o Prof. Adão Rodrigues dos Santos, presidente
da referida associação, “era uma pessoa extremamente sensível, que
sofria muito ao constatar as desigualdades sociais.” Seu corpo encontra-se sepultado no Cemitério do Bonsucesso.
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Perácio Grilli
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Formações e oficinas promovem tempestade de
ideias
O conhecimento só é válido se puder ser compartilhado. De acordo
com o educador Paulo Freire, a validade daquilo que se sabe é construída socialmente, a partir da interação e socialização com o outro.
Longe de ser uma utopia, a construção de uma prática que considere
os saberes dos sujeitos envolvidos nessa interação, sejam estes os alunos, os professores, os pais ou todo o complexo de pessoas envolvidas
no processo de ensino e aprendizagem, é uma realidade presente nas
Escolas da Prefeitura de Guarulhos.
A partir desta dimensão, a EPG Pastor Perácio Grilli vem promovendo verdadeiras ‘tempestades de ideias’ nas horas-atividades forma-

tivas, além de oficinas com os professores, viabilizando a constante
socialização de práticas e saberes para qualificar a participação dos
sujeitos nas discussões pertinentes ao universo de aprendizado das
crianças.

Oficinas e socialização de práticas
A EPG Pastor Perácio Grilli é polo do Atendimento Educacional Especializado [AEE] da região da Cidade Soberana, do qual também fazem parte as Escolas da Prefeitura Machado de Assis, Manoel Bonfim
e Marlene Aparecida Martins.
A professora do AEE, Tânia Mara da Silva, atua na unidade escolar
desde o começo deste ano e vem desenvolvendo um trabalho genial,
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tanto com os alunos como com os professores. Especializada em
Psicopedagogia, Tânia tem sua trajetória voltada para a inclusão de
crianças com as mais diferentes deficiências.
A coordenadora pedagógica, Lilian Regina Apati Rosa Caseiro, explica que o trabalho de Tânia vai muito além do atendimento realizado
com os alunos na sala do AEE, já que ela está plenamente envolvida
com o desenvolvimento das crianças, sejam estas deficientes ou não.
Esse envolvimento ganha vida e se torna ainda mais consistente nas
oficinas de materiais acessíveis, realizadas com a equipe no espaço da
hora-atividade. “A ideia é criar uma biblioteca com esses materiais,
para que possam estar disponíveis aos professores a qualquer momento e em qualquer situação”, observa Lilian.
Tânia e Lilian esclarecem que, durante as oficinas, são fornecidas
orientações especificas sobre o modo como os materiais podem ser
utilizados em sala de aula com os alunos. “A grande vantagem é que
esses materiais podem ser usados com todos os alunos, pois, além de
lúdicos, são adaptados das atividades correspondentes àquelas dos livros didáticos”, explica Tânia. “E por isso são chamados de materiais
acessíveis”, completa.
A proposta já rendeu dois momentos de socialização de experiência
no Conversando Sobre, espaço da Mostra da Educação Municipal, no
qual os educadores relatam suas práticas a participantes previamente
inscritos: um em 2011, com a equipe da EPG Visconde de Sabugosa,
sobre o tema Comunicação Alternativa; em 2012, Comunicação Alternativa parte II, com a equipe do Perácio.
“Produzimos estas oficinas como forma de socializar a construção de
materiais acessíveis e mostrar que isso pode ser muito mais simples
do que se pensa. Ao socializar as experiências positivas realizadas
pretendemos sensibilizar os participantes e ampliar o seu leque de
possibilidades”, esclarece Tânia.
A oficina traz ainda muitas sugestões e uma verdadeira tempestade
ideias. Dentre os exemplares que podem ser produzidos pelos pro-

fessores estão os jogos de pareamento de cores [com peças coloridas
que devem ser colocadas junto a seus pares], formas e desenhos, linguagem matemática, produção de gêneros textuais, etc. Uma série de
possibilidades que podem ajudar os alunos de todos os anos.
“O grupo está tão envolvido que conforme as oficinas vão acontecendo,
outras demandas e ideias surgem. A proposta é ampliar a confecção
desses materiais para os alunos de diferentes etapas”, esclarece Tânia.
“A riqueza deste trabalho é que ele nunca é solitário; ao contrário,
conta com o engajamento de toda essa maravilhosa equipe”, comemora José Aécio Oliveira Silva, diretor da escola desde 2010. Aécio
destaca ainda que a gestão é como a espinha dorsal da escola, uma
espécie de engrenagem que a cada ano vai ganhando mais força com
a chegada de outros profissionais.
“O mais interessante é que as oficinas permitem que os professores
montem seu próprio acervo. Elas despertam o interesse de todos porque os materiais não são apenas para os deficientes”, explica Lilian.

Como elaborar uma atividade de grafismo
permanente
Objetivo: As atividades de grafismo são pontilhados. A criança deve
preencher com o auxílio de uma caneta, auxiliando no desenvolvimento da coordenação motora fina.

Materiais necessários:
-papelão ou cartolina
-contact
-material impresso de pontilhado
-caneta de retroprojetor
-pano
-cola, tesoura
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Modo de fazer:

Lilian observa que “mesmo quando não estão inscritos, os professores participam das propostas e se apropriam dos conceitos, transformando-os em práticas ricas que dialogam com as necessidades dos
alunos”.

1-cole a atividade selecionada no papelão
2-cubra a atividade com contact
3-pronto!

A criança segue o pontilhado com a caneta de retroprojetor. Ao fim
da atividade, o educador faz a limpeza com um pano umedecido, podendo utilizá-la novamente com outras crianças.
Da formação para as práticas pedagógicas
Os professores da EPG Pastor Perácio Grilli também participaram do
curso virtual A Escola no Combate ao Trabalho Infantil [ECTI]. “A
ideia é que os cursistas pudessem socializar com o grupo de professores o conteúdo abordado, em sua maioria temas relacionados ao
Estatuto da Criança e do Adolescente”, esclarece Lilian.
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Dentre os temas do curso está a efetivação da Lei 11.525/07, que inclui no currículo do Ensino Fundamental conteúdos que tratem dos
direitos das crianças e dos adolescentes. A proposta também objetiva
fortalecer uma cultura de respeito aos direitos humanos nas escolas
participantes, especialmente no que diz respeito ao trabalho infantil
no Brasil.
Foi em meio às comemorações da Semana da Pátria, que este ano
trouxe como tema: Guarulhos: Educação em Direitos Humanos, que
os professores da escola lançaram mão do conteúdo do ECTI, respondendo positivamente com sua bagagem formativa.
Durante o desfile descentralizado da escola, alunos e educadores se dividiram em quatro alas temáticas: Desarmamento, O Direito de Brincar, Inclusão Digital e Gênero, esta última desmistificando a participação feminina em alguns setores da economia e mostrando as mais
variadas áreas de atuação profissional que envolvem as mulheres.
A efetiva participação dos professores nos cursos permite o fortalecimento da prática dos educadores e a qualificação das discussões.

Outra formação da qual os professores participaram foi o curso Prevenção ao Uso de Drogas, oferecido pela Universidade de Brasília
[UNB], com carga horária de 180 horas.
“Esse curso mostrou que existem outras possibilidades de abordar o
tema com as crianças, num projeto temático com foco nos valores da
escola e da família”, comenta Lilian.
Dentre as iniciativas que se propõem a dar continuidade ao projeto
de humanização da escola e que vão ao encontro desse universo de
valores, estão: as Oficinas de Xadrez,o Projeto Pomar Comunitário e a
Festa Junina da escola, a partir da perspectiva da inclusão social, com
foco na participação de todos os alunos e comunidade nas atividades
do evento.

All you need is love
Que amor é tudo o que precisamos, isso quase todo mundo já sabe...
mas alguém pode arriscar a responder o que faz uma história de
amor ser inesquecível? Diante da infinidade de possibilidades, lá vai
um palpite melódico: além de um casal verdadeiramente apaixonado,
o que faz uma história de amor ser lembrada por muitas gerações é a
trilha sonora que embala as aventuras e realizações do casal. A trilha
sonora perfeita vai depender, é claro, do gosto e da preferência de
ambos.
Amantes inveterados da banda inglesa The Beatles, o professor do
5º ano Elias da Conceição Gomes Junior e a especialista de Língua
Inglesa Eva de Paula Vieira Gomes desenvolveram o Projeto Beatles
Mania no Perácio.
Além de oportunizar aos alunos uma viagem prazerosa por todas as
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áreas do conhecimento por meio de uma banda que revolucionou e
continua a influenciar muitas gerações, a proposta complementou o
projeto das Olimpíadas de Londres.
A afinidade musical, aliada à admiração que cada um guardava pelo
trabalho do outro, ultrapassou as expectativas de todos. Ao final do
projeto, Elias e Eva estavam apaixonados e não demorou muito para
que o casamento acontecesse.
Casados há pouco mais de nove meses, o jovem casal de professores
da EPG Pastor Perácio Grilli embarca em mais um desafio musical, o
Projeto Flauteando com John Lennon. Desde o ano passado, os alunos
dos 3º e 5º anos têm aulas de Flauta com Elias e, a exemplo do que
fora realizado em 2012, a culminância do projeto promete render um
grande evento, com melodias e muitas canções.

Funcionários administrativos:2
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza:6
Agentes de Portaria: 4
Agente Escolar: 1
Alunos: 637
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: José Aécio Oliveira Silva
Vice-Diretora: Magda Aparecida Souza
Coordenadora pedagógica: Lilian Regina Apati Rosa Caseiro

Boletim nº 201 - 2 de outubro de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim

Quem foi o Pastor Perácio Grilli?
O Pastor Perácio Grilli foi de grande importância na área social e
evangélica na cidade de Guarulhos.
Paulista de Caconde, filho de Luiz Grilli e Benedita Celestino Grilli, nasceu em 1939. Exerceu inúmeros cargos administrativos junto à
Convenção das Assembléias de Deus.
Como empresário bem sucedido, exerceu inúmeras gerências e diretorias, tornando-se sócio da empresa N.G. Máquinas e Equipamentos
de Escritórios, e gerando assim muitos empregos no município.
Faleceu em 24 de junho de 1999, aos cinquenta e nove anos de idade.

Ficha Técnica
Endereço: Av. Das Margaridas, s/nº. – Cidade Soberana
Inauguração: 14/02/2004
Professores: 25
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Perseu Abramo
460

Escola lança Revista para comemorar seus 10
anos
“Vejamos: é desejável, para um jornalista, para um órgão de comunicação uma postura de neutralidade. (...) Neutro a favor de quem?
(...) Assim, é defensável que o jornalismo, ao contrário do que muitos
preconizam, deve ser não-neutro, não-imparcial e não-isento diante
dos fatos da realidade. (...) O órgão de comunicação não apenas pode,
mas deve orientar seus leitores/espectadores, a sociedade, na formação de opinião, na tomada de posição e na ação concreta como seres
humanos e cidadãos”.
A polêmica declaração do jornalista Perseu Abramo, patrono de uma
das escolas da prefeitura na região do Presidente Dutra demonstra

que muitas das ações relacionadas à formação cidadã devem estar
permeadas de intencionalidade, dessa tomada consciente de uma posição.
Como diria Paulo Freire, a intencionalidade do ato educativo se dá
por meio do conhecimento da história que leva o homem à tomada de
consciência de sua realidade para transformá-la.
Com o objetivo de oferecer aos alunos e à comunidade do entorno o
maior leque possível de possibilidades de leitura e construção de identidade social e individual, a equipe da EPG Perseu Abramo comemora
os 10 anos de funcionamento da unidade escolar, elaborando publicação que revela o percurso do trabalho desenvolvido nesse período.
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Reescrevendo a história, vivendo o presente,
planejando o futuro
A diretora Gislene Zadres Limão chegou à unidade logo depois de
sua inauguração e logo percebeu a importância que escola adquirira,
em tão pouco tempo, para a comunidade.
“A EPG Perseu Abramo foi um marco aqui no Presidente Dutra, foi o
primeiro equipamento deste porte construído na região e logo passamos a ser referência da valorização que finalmente tinha chegado ao
bairro”, conta.
A equipe de profissionais, muitos deles pioneiros que atuam na escola desde sua inauguração, está engajada em contar sua história, de
modo a resgatar fatos marcantes e, assim, consolidar sua identidade.

Quem? Quando? Onde? Como? Por que?
Para a elaboração de um veículo de comunicação que contemple os
objetivos de resgatar a história da escola e ao mesmo tempo atenda às
exigências de fidelidade à informação e compromisso com o público
leitor, a equipe de professores da escola têm elaborado sequências didáticas em sala de aula com as turmas do Ensino Fundamental que
priorizam gêneros textuais característicos do portador Revista.
A preocupação da equipe é integrar os eixos da Proposta Curricular
Quadro de Saberes Necessários, e garantir a interdisciplinaridade do
Projeto. O QSN aponta a importância das crianças conhecerem e produzirem diferentes gêneros textuais, considerando o leitor, função
social, características, estrutura e organização desses textos.

Foi assim que surgiu o Projeto Dez Anos de Perseu Abramo, que vai
render a publicação de uma revista com 32 páginas, que deve ficar
pronta até o final do ano.

Pensando na produção de materiais para a Revista, as professoras do
2º ano Renata da Rocha Mesquita de Castro e Miriam Elena da Costa
vêm elaborando sequências didáticas que contam com a produção coletiva de poesias sobre o patrono.

A coordenadora pedagógica da escola, Eliane Cristina dos Santos Baldaia, esclarece que o projeto nasceu das discussões durante o Planejamento, aprofundadas em hora-atividade com os professores.

“Trabalhamos o gênero biografia e vamos associar a figura mitológica
de Perseu, que corta a cabeça da medusa, com a história de luta política do jornalista Perseu Abramo”, explica Renata.

“Quando surgiu a ideia de fazer a Revista, decidimos pegar a história
da EPG Perseu Abramo e trabalhar todos os gêneros textuais próprios
desse veículo. Em sala de aula, os professores estão trabalhando a
estrutura e os componentes visuais do portador”.

Do racionamento de água ao Mundial da Copa do Mundo, passando
pelos cuidados que a escola e a famílias têm que ter para o combate
à dengue, esses e outros temas têm envolvido as aulas da professora
Adriana Policarpio, do 5º ano. A docente esclarece que a turma já está
sistematizando uma série de reportagens e entrevistas, atividade esta
que conta com pesquisa e trabalho de campo.

Eliane conta ainda que já estão programadas entrevistas com moradores antigos, ex-alunos do Ensino Fundamental e da EJA, entre outros destaques.
A professora do 2º ano, Mariângela Scougluse também está na EPG
Perseu Abramo desde a inauguração, em 2004. Para ela, a elaboração
da Revista é um passo importante na história da escola: “é importante que todos saibam o que acontece aqui, o quanto evoluímos nesses
últimos anos”.

“Muitos deles vão ser os repórteres das matérias, vão entrevistar a
comunidade, os alunos e funcionários da escola. A Copa do Mundo,
por exemplo, é um tema que eles gostam muito, conhecem bastante e
convivem com nomes de jogadores e times”, conta Adriana.
Com as turmas do 4º ano, Rosa Maria dos Santos Borges também tem
trabalhado textos informativos, entrevistas e reportagens: “é impor-
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tante trazer diferentes portadores, como jornais, revistas, gibis, para
que as crianças percebam a função comunicativa de cada um deles”.

Como e por quê fazer a Revista?
O grupo de trabalho responsável pela seleção do material que vai
compor as 32 páginas da Revista vai fazer o necessário exercício de
selecionar e priorizar as matérias, bem como a forma de contar a história da escola.
A tiragem da revista é de 1100 cópias, que serão oferecidas a todos os
alunos e profissionais da escola. A proposta, que vai ao encontro de um
trabalho na perspectiva da alfabetização e do letramento, une a prática
pedagógica com a encantadora vida profissional do patrono da escola.
A equipe gestora crê no potencial transformador da Revista, importante para a formação de novas atitudes e hábitos: “as matérias vão
abrir a possibilidade de conscientização dos alunos nas questões sobre seu bairro, sua cidade, seu país, desenvolvendo opiniões diferentes”, esclarece a vice-diretora Amélia Aparecida Luciano Raposo.
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Arte e fotografia: descobrindo os talentos da
EPG Perseu Abramo
Para fazer a Revista é necessário, sobretudo, descobrir os talentos que
a escola tem, muitas vezes escondidos na agitação do dia a dia.
A aluna do 3º ano, Beatriz, tem 8 anos e revela entusiasmada que já
fez um curso de fotografia: “minhas fotos preferidas são aquelas em
preto em branco”.
Com alguma destreza e dedo pronto para o momento do clique certeiro, Beatriz registra a alegria e o amor que envolve as irmãs Larissa
e Letícia, colegas queridas do 3º ano. Larissa nasceu com paralisia
cerebral e com um dom de encantar as pessoas com sua inteligência
e simpatia.

“Eu cuido dela e ela cuida de mim, somos muito carinhosas, conversamos muito e em casa ajudo minha mãe a cuidar dela”, conta alegremente Letícia com um sorriso no rosto que mostra que a deficiência
da irmã está muito longe de representar uma barreira para o relacionamento das gêmeas com o mundo.
Outro talento cuja arte salta aos olhos do observador atento, Ana Laís,
do 3º ano adora desenhar. Não quer dizer que a criança faça desenhos
apenas com bastante desenvoltura e coordenação motora: com apenas 8 anos, Ana Laís é uma dessas crianças raras cujo talento, se bem
direcionado, pode se transformar numa brilhante profissão.
“A Ana Laís desenha extremamente bem, ela consegue traduzir o que
entende em forma de desenho, é muito detalhista e coloca nos desenhos a sua percepção”, explica Maria Luiza Quintaneiros, a Malu,
professora da Ana Laís.
Malu conta que, depois da encenação da música Rato, do grupo Palavra Cantada, Ana retratou a cena num desenho belíssimo, que encantou a todos: “ela se apropriou da história com todos os detalhes. É
impressionante”.
Para a coordenadora Eliane, é desejo da equipe utilizar esses e outros
talentos da escola para a elaboração da Revista, colocando professores
e alunos como protagonistas da reconstituição da história da escola.
Sucesso garantido, a comemoração dos dez anos da EPG Perseu Abramo e a publicação da Revista são motivos de sobra para a escola toda
celebrar. E que venham mais dez anos de muito trabalho, carinho e
dedicação!

Quem foi Perseu Abramo?
Sociólogo, professor e jornalista brasileiro, Perseu Abramo nasceu em
São Paulo, em 17 de julho de 1929. É autor dos livros Padrões de Manipulação na Grande Imprensa e de Um Trabalhador da Notícia, publicados pela Editora Fundação Perseu Abramo.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Ainda jovem, conseguiu seu primeiro emprego, como suplente de
conferente de revisor no primeiro Jornal de São Paulo, na ladeira do
Seminário, em 1946. Trabalhou como repórter no segundo Jornal de
São Paulo, no jornal A Hora e como colaborador e repórter na Folha
Socialista.Em 1952 entrou para O Estado de São Paulo, onde permaneceu por dez anos, chegando a subsecretário de redação.

Boletim nº 246 - 11 de junho de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano

Graduou-se em Ciências Sociais da então Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, como bacharel e licenciado em sociologia.
Participou ativamente da criação da Universidade de Brasília, onde
lecionou sociologia no Departamento de Ciências Humanas.
Foi também professor da Fundação Cásper Líbero, da Universidade
Federal da Bahia e da FAAP. Trabalhou por 15 anos como professor
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Perseu
Abramo faleceu em São Paulo, em 6 de março de 1996.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Bela Vista Do Paraíso,
nº 53 – Jardim Presidente Dutra
Inauguração: 26 de junho de 2004
Professores: 32
Funcionários administrativos: 2
Agente Escolar: 1
Equipe de limpeza: 8
Cozinheiras: 4
Agente de portaria: 8
Alunos: 724
Atendimento: Ensino Fundamental
[1º ao 5º ano]
Diretora: Gislene Zadres Limão
Vice-Diretora: Amélia Aparecida Luciano Raposo
Coordenadora pedagógica: Eliane Cristina dos Santos Baldaia
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Pixinguinha
464

Saberes Curriculares destacam Direitos
Humanos
“As crianças não podem trabalhar porque elas estão na fase da infância, então elas têm que estudar e brincar, porque assim elas também aprendem. Se as crianças trabalham, elas não têm tempo nem de
brincar e nem de estudar”, enfatizam os alunos da EPG Pixinguinha.
Em defesa de um dos princípios fundamentais da Declaração dos Direitos das Crianças, o direito ao desenvolvimento de suas aptidões
por meio da educação e a ampla oportunidade para brincar e se divertir, a declaração dos alunos chama a atenção para o tipo de cidadão
que a escola deseja formar.
O pleno desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, para que

eles sejam os verdadeiros protagonistas que vão transformar o planeta num lugar melhor para se viver é um dos objetivos da equipe da
EPG Pixinguinha.

Criança não trabalha, criança dá trabalho
Nas diversas ações que compõem seu Projeto Político Pedagógico, a
escola enfatiza um trabalho sistemático com a Declaração dos Direitos Humanos e a Declaração dos Direitos da Criança, em sua proposta com o eixo Cidadania, compreendido amplamente como um ato
político, intencional e de instrumentalização do indivíduo.
Os alunos têm muita clareza que toda criança tem o direito a brincar e
que as crianças não podem trabalhar. Trabalho infantil é crime.
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A gestora da escola, Adalgisa Apolonio de Sousa Costa esclarece que
esse tema veio ao encontro de inúmeras ações que a escola vem adotando, desde sua inauguração em 2001, para assegurar e defender
as crianças e adolescentes do entorno da escola: “ percebemos que
o tema já fazia parte de nossas principais ações, como uma rede de
conhecimentos que se desdobra em atividades e projetos que visam o
cuidado e o respeito às crianças”.
É nesse contexto que surge o projeto Escola Humanizada, uma proposta que extrapola o desenvolvimento integral das crianças nos aspectos da aprendizagem de várias linguagens, pois amplia o trabalho
pedagógico e dá ênfase aos valores.
De acordo com a diretora, essa proposta objetivou a implementação
de ações para a divulgação e prática dos DH, a partir dos seis Sinalizadores que constam no livro Educação Inclusiva: Violências Contra
Crianças e Adolescentes – o papel da escola diante da violação dos
direitos, publicado pela Secretaria de Educação em 2012.
Os alunos dos 5º anos, que fazem um trabalho sistemático com esses
Sinalizadores, tiveram a oportunidade de assistir alguns vídeos sobre
essa temática, dentre eles Direitos Humanos para Crianças, uma animação que conta a história de quatro personagens, Erivelton, Sofia,
Juni e Elen, crianças que, carinhosamente e por meio de sua própria
escolarização, conseguem intervir em diferentes contextos sócio-culturais para defender e garantir os DH.
Adalgisa explica que trazer vídeos sobre essa temática é um diferencial que atrai a atenção dos alunos, levando-os a refletirem e a relacionarem tais temas com outros que observam em seu cotidiano.

Respeitando as diferenças
“Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Existe,
minha rainha” É a Branca de Neve! Então a bruxa ficou muito brava
com a Branca de Neve, porque ela muito linda.” A conhecida narrati-

va dos irmãos Grimm que a aluna Lauanny [5] do Estágio II contava
para os demais colegas de sala deixou todos encantados.
A professora Silvia Rosane Brugnolli explica que o que está em pauta,
nesta atividade, é a valorização da oralidade das crianças, a partir do
princípio de que toda criança tem direito à educação, para desenvolver as suas aptidões, sua capacidade para emitir juízo, seus sentimentos, e seu senso de responsabilidade moral e social.
Jader tem 5 anos, está no Estágio I e já lê com bastante autonomia a
história da Branca de Neve que sua turma está montando com letrinhas feitas com massinha.
“Gosto muito dos Jackson Five, eles cantam bem, têm a pele negra e
bem lisa, e são muito bonitos. As pessoas negras são mais bonitas,
porque não mudam de cor quando tomam sol”. Jader não esboça nenhuma timidez quando a professora Lúcia Paes Zoais pede que ele
cante e dance a música Billy Jean, do cantor americano Michael Jackson: “tenho o DVD do show, eu escolho a música e escuto várias
vezes, até conseguir cantar e dançar”.

Todos somos semelhantes
A criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência,
abandono, crueldade e exploração. A professora do Estágio I, Luciana
Granato, esclarece que esse princípio foi utilizado como uma estratégia para abordar os pais quanto aos cuidados que as crianças demandam.
A escola faz um trabalho de educar sem a necessidade de disciplinamento corporal. “Escutamos dos próprios pais relatos de casos de
violência contra crianças que acontecem próximo a suas residências,
e isso nos ajudou a tratar da não violência, por meio de cartazes com
desenhos e colagens com os direitos das crianças, e a partir disso os
próprios pais passaram a problematizar algumas condutas”.
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Todas as crianças e suas famílias são credoras de direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, condição social ou nacionalidade. Essa prática na EPG Pixinguinha é uma constante, presente
também no acolhimento que a escola faz às crianças estrangeiras.
Adalgiza esclarece que cerca de 2% dos alunos têm descendência boliviana, como é o caso de Keyla [6], e seu irmão gêmeo, Cristian.
“A escola é bonita e a gente brinca. Eu e meu irmão nos sentimos felizes na escola, gosto da professora. Eu moro perto da escola e tenho
mais 2 irmãos. As pessoas me tratam bem”, conta Keyla, logo depois
de tirar uma foto dos colegas da sua turma.
“A metodologia utilizada com os alunos, do Estágio I ao 5º ano, é a
mesma: os professores abordam as questões em sala de aula, orientam a pesquisa e sugerem a produção de cartazes, e todo esse material vai parar nos diversos painéis da escola, um espaço para que
possamos socializar os resultados que alcançamos em sala de aula”,
esclarece a diretora.
E esse trabalho não acaba ai. As crianças ainda ficam responsáveis
por compartilhar os resultados com toda a escola e, em dias pré-estabelecidos, reúnem os colegas das outras turmas junto ao palco, onde
fazem uma esclarecedora apresentação.
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O direito a um nome e a uma nacionalidade
Foi pensando nesse princípio que as professoras Ana Paula Antunes
de Paula Santos e Lilian Teresinha Batista Riboltido do Projeto Alfabetizando e Letrando, decidiram trabalhar uma sequência didática
com os alunos, usando a certidão de nascimento dos alunos, direito
gratuito adquirido ao nascer.

As docentes explicam que, na sequência dessa tempestade de percepções sobre a sua própria identidade, os alunos produziram suas
auto-biografias, histórias que também vão para o painel da escola,
junto com a foto do aluno.
A diretora Adalgiza explica ainda que há todo um universo de discussão sobre a não violência, sobre as regras de convivência: “a fala
dos professores está sempre alinhada ao que dizem os sinalizadores,
e de fato praticamos aqui na escola aquilo que desejamos que os alunos e suas famílias pratiquem fora dela”.
“A gente fez uma poesia sobre o bullying para mostrar que a violência não leva a nada”, lembram os alunos. E qual a importância de falar
com as outras crianças sobre o combate ao bullying e as atitudes de
respeito às outras pessoas?”, questiona a professora do 5º ano, Virgínia Aparecida Vicente.
Virgínia esclarece que, durante determinado período, o grupo trabalhou com diversos aspectos dos direitos humanos, trabalho este que
culminou com a elaboração de uma poesia coletiva sobre o Bullying,
que foi apresentada para as demais turmas da escola.

Esforço e aptidão a serviço de seus semelhantes
Outro Direito bastante difundido na EPG Pixinguinha é a educação
das crianças num ambiente de compreensão, tolerância, amizade, paz
e fraternidade. Para isso, todos têm que ter plena consciência de seus
direitos e deveres.

“A ideia foi mostrar que todos nós temos uma história, que começa
com o nosso nascimento”, explica Ana Paula.

Flávio, Jamily, Kelly, Camilly, Giovanna Silva, Giovanna Lima, Jullia,
Letícia, Tamires e Alannis sabem muito bem o que é fazer algo pensando nas futuras gerações. Eles têm entre 10 e 11 anos e fazem parte
do Clube do Meio Ambiente, grupo de alunos atentos e perspicazes,
responsáveis pelas ações educativas e ambientais da escola.

“Muitos não sabiam a data do seu nascimento e com o documento em
mãos, puderam identificar o nome de seus pais e o local onde nasceram”, completa Lilian.

É essa turminha que, mesmo fora do horário das aulas, está engajada
no debate de temas sustentáveis, como a poluição dos rios, a economia de água e a reutilização dos materiais recicláveis.
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“Estamos fazendo uma campanha para a reutilização do óleo de cozinha”, explica Camilly. “Funciona assim: cada pessoa que trouxer uma
garrafa pet com óleo de cozinha, ganha duas pedras de sabão, que são
feitas com esse mesmo óleo”, completa Jullia. “E a sala que trouxer
mais óleo, vai ganhar um certificado de participação em cidadania”,
finaliza Tamires.
A turma explica ainda que, além da coleta de óleo, eles estão empenhados num concurso sobre o Meio Ambiente, com todos os alunos
da escola: “os alunos devem criar frases ou desenhos sobre o Meio
Ambiente, e as 10 melhores produções serão expostas no mural”, enfatiza Giovana Silva.
A diretora Adalgisa, que participou do 4º Seminário de Educação Inclusiva com o relato de práticas da EPG Pixinguinha sobre Educação
em Direitos Humanos, enfatizou a importância de algumas parcerias, dentre elas o Projeto Guarulhos: cidade que protege, a Unidade
Básica de Saúde Marcos Freire e o Centro de Referência e Assistência
Social [CRAS] Nova Cidade, entre outras.
“A sensibilização dos pais e o fortalecimento da Rede de Assistência
foi fundamental para que a comunidade percebesse os desdobramentos das ações da escola em seu próprio cotidiano”.
A experiência da EPG Pixinguinha evidencia uma forma de educação
que contribui para a criação de uma cultura universal dos Direitos
Humanos, direcionada ao desenvolvimento da personalidade, à prática da tolerância, ao respeito à diversidade, e à possibilidade de todas
as pessoas participarem, efetivamente, de uma sociedade livre.

para que o choroencontrasse uma forma musical definitiva. É autor
de Carinhoso, uma das canções mais conhecidas da MPB.
Faleceu no Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro de 1973.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Três, 140 – Jardim das Olivas
Inauguração: 30 de março de 2001
Professores: 41
Funcionários administrativos: 5
Agente Escolar: 2
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 5
Agente de portaria: 1
Alunos: 972
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II] e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Adalgisa Apolonio de Sousa Costa
Vice- Diretora:  Alecsandra dos Santos Gadelha Gomes de Sá
Coordenadora Pedagógica: Andreia da Silva Maximino
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Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano

Quem foi Pixinguinha?
Alfredo da Rocha Vianna Filho, conhecido como Pixinguinha, nasceu
no Rio de Janeiro, em 23 de abril de 1897. Foi um flautista, saxofonista e arranjador brasileiro. Pixinguinha é considerado um dos maiores
compositores da música popular brasileirae contribuiu diretamente
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Procópio Ferreira
Projetos incentivam autonomia das crianças
Estimular por meio de atividades diversificadas o desenvolvimento
da autonomia das crianças da Educação Infantil. A meta, pautada na
concepção de formação integral da Proposta Curricular Quadro de
Saberes Necessários, abriu infinitas possibilidades para que professores, gestores e profissionais da educação que atuam na EPG Procópio
Ferreira buscassem meios de colocar os pequenos como protagonistas
das ações realizadas pela escola.
Iniciativa do Plano de Ação da unidade escolar, a ampliação da autonomia e do poder de participação das crianças na escolha e no desenvolvimento das atividades pedagógicas e da rotina no ambiente
educacional se materializou como um dos desafios da equipe.

No início do ano letivo, a equipe elencou quatro projetos norteadores,
cada qual com objetivos específicos, porém interligados ao cotidiano
pedagógico, visando potencializar as múltiplas linguagens das crianças. Para tanto, os projetos se configuram como um estudo aprofundado sobre determinado tema-problema negociado com as crianças,
favorecendo dessa forma a análise, a interpretação, a crítica e o contraste de pontos de vista.
A opção de trabalho por projetos traz algumas implicações: disposição para escutar e estar com as crianças, pesquisa, aprendizado, responsabilidade, flexibilidade, planejamento, organização. O resultado
tem surpreendido professores e gestores, que observam no desenvolvimento da autonomia das crianças e no comprometimento com sua
aprendizagem uma semente de mudança, cultivada em solo fértil.
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Corpo e Movimento na Infância: o ponto de
partida
Qual a importância do movimento e da cultura corporal na infância?
Para a diretora da escola, Flávia Nunes Ribeiro, o desejo de responder
a esta questão tornou possível a realização do Projeto Meu Corpo em
Movimento, cujo objetivo principal possibilitou às crianças experiências corporais que as levaram à exploração e conhecimento do espaço,
além da ampliação de sua identidade, afetividade e socialização.
“O envolvimento de todos os funcionários nos projetos da escola garantem que tanto as crianças quanto os profissionais se expressem
por meio de seu corpo e de suas ideias”, afirma Flávia. A gestora esclarece ainda que os temas trabalhados em 2013 foram levantados
pela equipe no final do ano passado: “uma das preocupações do grupo foi o desenho de uma proposta de atividades interligadas, que respondessem às demandas do Plano de Ação da escola”.
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A coordenadora pedagógica Débora Rosangela Filomena Caputi esclareceu que o projeto seguinte, Pequenos Artistas, promoveu a continuidade da proposta iniciada com a concepção de Corpo e Movimento: “depois de conhecer seu corpo e de se localizarem no espaço
da escola, era preciso que as crianças percebessem outras linguagens,
mais criativas, lúdicas e sensíveis, e nesse sentido, o Projeto Pequenos
Artistas privilegiou a livre expressão das crianças”, conta.
Para dar a exata dimensão do modo como o projeto se desdobrou,
Débora mostrou as releituras que as crianças do Estágio 1elaboraram,
a partir da obra Operários, de Tarsila do Amaral, com personagens
que as caracterizavam. “Essa atividade deixa claro que as crianças se
apropriaram dos conceitos de corpo e movimento e que conseguiram
transpor para o papel alguns traços que as distinguem umas das outras, como a cor de cabelo, da pele, dos olhos, etc.”, observa.
Além da releitura de obras de artes, outras atividades estavam previstas
no Projeto Pequenos Artistas, como: confecção de quadros e esculturas;
utilização de diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes

superfícies; conhecer os instrumentos musicais; criar e imitar sons e
ritmos; conhecer diferentes tipos de dança, música e ritmo; conhecer
diferentes formas de expressão [teatro, cinema, literatura, música, televisão, ciranda, fotografias, sarau, dança e escultura], entre outras.
Com o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de
resolver situações-problema, a equipe da escola promoveu o Projeto Brincar Jogar e Aprender. A proposta objetivou ainda estimular a
criatividade, o pensamento lógico, o trabalho em equipe e a concentração das crianças.
Muito atentos a tudo o que as crianças dizem e fazem, os professores perceberam que, entre elas, havia brincadeiras diferentes todos
os dias.“O desenvolvimento desse projeto também contou com uma
sondagem sobre o interesse dos alunos. Os professores precisavam
saber o que eles conheciam sobre os jogos para planejar a ação pedagógica”, explicou Débora.
Dentre as atividades que estão acontecendo agora com as turmas da
Educação Infantil da escola estão aquelas que envolvem jogos grupais
e individuais. A equipe também considerou que jogar faz parte do
cotidiano das crianças e que a adaptação e reconstrução de regras por
elas próprias é uma estratégia bastante eficaz para garantir a participação de pais, profissionais da escola e alunos nas brincadeiras.
Até o final do ano, o Plano de Ação da escola prevê a elaboração de
um projeto com tema livre, no qual cada classe desenvolverá uma temática diferente. Professores e gestores chegaram ao consenso de que
a liberdade de escolha do tema do projeto final seria mais uma forma
de dar voz e autonomia às crianças, considerando todo o trabalho
desenvolvido até então, e baseando-se, sobretudo, nas observações e
pesquisas realizadas com as crianças.
“A ideia é que cada turma escolha qual trabalho vai elaborar, de acordo com as pesquisas e com as atividades desenvolvidas ao longo do
ano”, explica Débora.
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Crianças participando ativamente das escolhas
É importante observar que cada uma das atividades contou com a voz
ativa das crianças. A professora do Estágio I, Valéria Regina Ferreira
de Andrade, explica que, primeiramente, os professores fazem uma
sondagem com as crianças, para saber o que elas sabem e suas curiosidades sobre o tema.
“É a partir dessa sondagem inicial que a equipe começa a desenvolver
o projeto, que vai se adequando às particularidades de cada turma.
Isso ajuda em muito no desenvolvimento dos alunos, porque suas
opiniões são valorizadas e eles participam de modo mais enfático
dessa construção”.
“É muito comum mudarmos tudo o que inicialmente pensamos para
atender às necessidades das crianças, e outros elementos que elas trazem quando apresentamos os projetos”, conta a professora do Estágio
II, Márcia Maria Lima, pontuando a contribuição do QSN para que
os professores consigam observar as crianças imersas no processo de
aprendizagem.
Como acontece a cada culminância de atividades realizadas, o ambiente da EPG Procópio Ferreira ganha ares de uma grande galeria de
exposição, com as produções das crianças distribuídas pelos quatro
cantos da escola. As gestoras acreditam que os corredores também
são ambientes educativos, que podem ensinar as crianças, ao mesmo
tempo que atraem os olhares atentos dos pais e familiares.
Foi pensando nesse olhar atencioso e na meta do Plano de Ação de
ampliar a participação das famílias na vida escolar dos alunos que a
equipe da escola optou por socializar algumas das ações desenvolvidas durante o Conselho Participativo de Classe e Ciclo também nos
corredores da escola.
“Durante o último encontro do CPCC, realizamos uma pesquisa com
três perguntas aos pais: 1º O que seu filho aprendeu desde o começo do ano até agora?; 2º O que você considera fundamental seu filho
aprender na Educação Infantil?; e Qual sua opinião sobre nossa escola?”, explicam Flávia e Débora.

O resultado dessa pesquisa foi transformado num grande quadro,
exposto à apreciação de todos, com as principais dúvidas, questões e
reflexões dos familiares acerca dessas perguntas. A vice-diretora Patrícia Yuriko Geronazzo observa que a escola tem empenhado ações
interessantes para garantir a eficácia da prática comunicativa na escola: “esse é um trabalho bastante importante, que deu certo e torna
o grupo mais comprometido, pois a opinião de todos é muito importante na hora de tomarmos qualquer decisão.”
Além de valorizar a opinião da comunidade, a prática de construção
coletiva estabelecida por meio da proximidade com a comunidade
demonstra que a socialização dos processos possibilita maior participação dos pais na vida escolar de seus filhos: “com essa ação, os pais
perceberam que a escola valoriza suas opiniões. Como devolutiva,
eles têm trazido outras sugestões e novos temas para serem debatidos
nos encontros do conselho”, observa Flávia.
A professora do Estágio II, Stella Aline Costa, reforça que a escuta
ativa àquilo que as crianças desejam colabora para essa prática de comunicação: “para que o projeto tenha a identidade das crianças, nós
professores estamos acostumados a escutar o que elas dizem. Em suas
sugestões, elas demonstram muita autonomia; dão ideias de atividades
e trazem histórias de casa para serem lidas”, enfatiza a educadora.
  

Professores e alunos aprendendo juntos
A professora do Estágio I, Lilian de Barros Santos Silva, observa a
riqueza do trabalho pedagógico como um dos diferenciais da EPG
Procópio Ferreira. Segundo ela, o tempero deste trabalho, que resulta na grandiosidade de propostas construídas coletivamente, são as
atividades que têm a personalidade e o carisma de cada personagem
envolvido no processo educativo.
Grávida de seis meses, Lilian conta que chegou à escola em abril. Desde então, tem construído uma relação de confiança mútua, calcada no
respeito às diferenças e na valorização das potencialidades de cada
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um: “o respeito aos valores humanos dentro da sala de aula devem
estar tão presentes quanto os saberes curriculares”.
Como educadora, Lilian se renova e aprende cada vez mais diante
dos desafios e das sutilezas, que muitas vezes vão além das palavras
e revelam no modo como ela se relaciona com os alunos. “Eles têm
respondido positivamente às propostas. Hoje estou muito feliz com a
forma com que as crianças reagem, como adquiriram autonomia para
a resolução de conflitos. Ao aprender, eles nos devolvem algo precioso”, declara emocionada a futura mamãe.
As professoras do Maternal Núbia Almeida Nascimento e Isleide
do Nascimento Santos também apontam o modo como as crianças
aprendem como um elemento que motiva o grupo em busca de novas
ideias: “as crianças são muito ativas, dinâmicas e rápidas, e por isso
exigem que os saberes também sejam trabalhados de forma diferenciada”, observam.
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Outros desafios se impuseram às educadoras do Berçário. Diante da
proposta de propiciar atividades para que as crianças desenvolvam
suas próprias regras e meios de ação, Rosangela Gomes dos Santos
Souza, Taise Fabiana da Silva Benedito e Maria Edileusa Santos, se
depararam com a seguinte questão: como os bebês podem manifestar
sua opinião e desejo por determinada temática?
A resposta demorou um pouco, mas veio toda prosa. Para que os bebês pudessem escolher o tema para encenação do teatro, na finalização do Projeto Pequenos Artistas, as professoras elaboraram uma
metodologia interessante. “Antes de tudo, era importante que eles conhecessem histórias relacionadas aos temas propostos: alimentação,
amizade e animais”, explicam.
Elas contam ainda que, ao final da contação de cada uma das histórias [Alimentação Saudável, Amigo Livro, o Leão e o Rato], ficaram
atentas às reações das crianças que, entusiasmadas, demonstraram
interesse pelas três.

objetos representando cada uma das histórias, cada um dos temas.
“Em um canto, colocamos uma cesta de frutas; no outro, espalhamos
bichos de pelúcia; em outro, colocamos uma grande caixa encantada”.
Sem saber ao certo qual seria a escolha dos bebês, qual foi a surpresa
das professoras quando todas as crianças se dirigiram para a cesta de
frutas. Estava assim, portanto, decidida a sugestão de tema escolhido
pelas crianças do berçário.
A postura de busca constante pelo novo, improvável e incomum são
diferenciais que possibilitam aos professores e alunos atuarem como
sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, em que não são apenas
as crianças que aprendem; conscientes de seu inacabamento e com
profundo respeito aos saberes dos educandos, os profissionais da
EPG Procópio Ferreira estão sempre atrás de novas lições a aprender.

Quem foi Procópio Ferreira?
O ator, diretor de teatro, e dramaturgo brasileiro João Álvaro de Jesus
Quental Ferreira, mais conhecido como Procópio Ferreira, nasceu em
8 de julho de 1898, na cidade do Rio de janeiro.
Considerado um dos grandes nomes do teatro brasileiro, Procópio
descobriu cedo o talento de envolver a platéia, arrastando aos seus
espetáculos contingentes de público de fazer inveja aos maiores sucessos de hoje. Em 62 anos de carreira, Procópio interpretou mais de
500 personagens em 427 peças.
Publicou quatro livros sobre a interpretação, baseado em sua própria
experiência de ator e empresário. Símbolo de uma época em que o
teatro era o maior divertimento popular, Procópio Ferreira gozava de
prestígio e prezava pela liberdade total em cena.

As educadoras decidiram, então, construir cantinhos temáticos, com
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Ficha Técnica
Endereço: Rua Porto Alegre, 378 – Parque Jandaia
Inauguração: 13/12/2002
Professores: 38
Funcionários administrativos: 4
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 4
Agente Escolar: 1
Alunos: 737
Atendimento: Educação Infantil [Berçário 1 e 2, Maternal e Estágios
1 e 2]
Diretora: Flávia Nunes Ribeiro
Vice Diretora: Patrícia Yuriko Geronazzo
Coordenadora: Débora Rosangela Filomena Caputi

Boletim nº 206 - 4 de setembro de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim

473

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

Rachel de Queiroz
474

Projeto incentiva descobertas científicas na
Educação Infantil
O que estavam fazendo os grandes cientistas no momento em que
tiveram aquela grande ideia que mudou os rumos da história? Quais
eram suas aspirações e preocupações? Como podemos criar outras
descobertas a partir das necessidades que a sociedade tem?
Essas e outras perguntas que envolvem o universo científico refletem
a preocupação da equipe da EPG Rachel de Queiroz, que ao idealizar
as atividades e vivências do Projeto Feira de Ciências ambicionaram a
formação intelectual das crianças da Educação Infantil calcada em descobertas que os levam a entender e a atuar enfaticamente no mundo.
Resultado de um trabalho desenvolvido em consonância com o eixo

Natureza e Sociedade da Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários, o Projeto Feira de Ciências integra diferentes áreas com a
capacidade que as crianças têm de agir, pensar, sentir, memorizar,
imaginar, descobrir, inventar, aprender e ensinar constantemente.

Envolva-me, e eu aprenderei
“Existe vulcão no Brasil? Não! E o que o vulcão faz? Ele explode e suja
toda a terra, vai para o rio e mata todos os peixes. Como a professora
fez para o vulcão funcionar? Com tinta, óleo, vinagre e sabão”. O bate
papo com as crianças do Maternal mostra que a realização de um
trabalho lúdico garantiu que elas aprendessem de modo prazeroso,
diante de uma atividade bastante significativa.
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“Nós usamos também bicarbonato, para fazer o efeito do vulcão em
erupção”, contam as professoras Vania Freitas dos Santose Susana
Elizabete Lopes Lemes que, para ampliar o conhecimento sobre os
fenômenos da natureza, elaboraram várias experiências relacionadas
à água e ao ar, com pipas e balões, além da erupção do vulcão.
As crianças do Berçário II também estão observando a importância
da água por meio de experiências com sementes de alpiste e chia, que
são plantadas na areia ou na serragem.
Sentadas num grande tapete, elas enchiam de areia alguns recipientes feitos com garrafas-pet e, com a ajuda dos pequenos dedinhos,
abriam o espaço em meio à areia para depositar as sementes.
“Em poucos dias, depois de regadas adequadamente, o cabelinho do
alpiste e as folhas da chia já vão começar a crescer”, explica a professora
Aparecida de Morais Beserra Puschmann, que junto com os professores Alexandre Ferreira e Marcia Rocha desenvolvem um trabalho para
que as crianças percebam a necessidade que as plantas têm de água.
Viviane Pereira de Sousa, que atua em parceria com Kátia dos Santos
Lima na coordenação pedagógica da EPG Rachel de Queiroz, esclarece que o Projeto Feira de Ciências foi elaborado a partir de alguns
eixos propostos: Experiências Químicas, Mundo Vegetal, Reino Animal, Mundo Sustentável, Desenvolvimento Humano e Tecnológico e
A Ciência das Artes.
“Desde o início do ano, diferentes projetos passaram a permear o
ambiente da escola, e a ressignificação desses eixos é validada no
momento em que os saberes trabalhados são compartilhados com a
comunidade”, explica Viviane.
Katia esclarece que uma das formas de compartilhamento desse trabalho com os pais e responsáveis pelas crianças é realizado nos murais da escola. “No próximo mês, durante a realização da 5º Mostra da
Educação Municipal aqui na nossa escola, toda a comunidade poderá
observar os resultados das diferentes experiências que foram vivenciadas pelas crianças, dando sentido ao aprendizado num universo
rico e talentoso”, completa.

Reações Químicas: o grande barato é
transformar
As professoras do Estágio I, Mônica Cardoso e Vicentina Alves Fagoni da Silva estimulam a curiosidade das crianças sobre as características da água, seres vivos, ar, luz, calor e suas possibilidades de transformação através de experiências como a decomposição de alimentos,
terrário de mofo, ovo que flutua, entre outras.
Para Mônica, além de despertar o interesse das crianças, as experiências também servem para desmistificar alguns mitos: “quando fizemos a demonstração da experiência do ovo que flutua, as crianças
pensaram que se tratava de mágica. Na verdade, um dos ovos está cozido e o outro cru, e quando são imersos na água, um flutua e o outro
afunda. Elas ficaram encantadas em solucionar o mistério”, explica.
A docente explica ainda, que o procedimento utilizado com os alunos
prevê o levantamento de hipóteses: “antes de fazer os experimentos,
fazemos uma roda de conversa para saber o que eles pensam, quais
são suas hipóteses. Depois da demonstração, retomamos a discussão
para que tirem suas próprias conclusões. Dessa forma, eles entendem
e conseguem explicar, do modo deles, o que aconteceu”.
“Tia, você sabia que as plantas respiram pela folha?” A pergunta e a
alegria certeira no olhar da aluna Bianca [4] surpreende. Para observar o ciclo e a densidade da água, a professora Rosângela Ferreira e
os alunos do Estágio I elaboraram um terrário. Rosângela conta que
os alunos tinham dúvida se as plantas sobreviveriam ali dentro: “com
o terrário, as crianças observaram alguns fenômenos, como o surgimento das primeiras gotas de água e o florescimento dos cactos”.
“Terra, areia, cacto, plantinhas, mais terra, plantinhas, plantinhas,
plantinhas, como é mesmo o nome disso? Ah, musgo e um monte de
gotinhas”, explica faceiro Fabrício [4], quando questionado sobre os
elementos que compunham o terrário.
A docente já pensou no que vai acontecer na continuidade dessa proposta: “vamos colocar ali dentro pequenos animais, como tatus bola,
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joaninhas e lagartas para que eles observem que, assim como as plantas, os animais também podem sobreviver, por causa da existência de
oxigênio”.

A gente quer comida, diversão e arte
De forma sensível, criativa e lúdica, a professora Margareth Purificação de Moura Santos vem trabalhando as cores com os alunos do
Estágio II. “Para mostrar como elas são formadas, fazemos muitas
misturas com diferentes pigmentos de tintas e água para ver o que
acontece”, explica a docente.
Margarete conta também que está construindo o Disco de Newton,
composto pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo
e violeta: “ao girar o disco, as crianças vão poder ver que todas essas
cores básicas dão origem à cor branca”.
Para ampliar e despertar a percepção das sensações táteis das crianças, as professoras Kátia Oliveira e Josicleide Paiva utilizam diferentes materiais com diferentes texturas: lixa, tecido, algodão, folhas,
gelatina, entre outros.
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“Para aguçar seu paladar, por exemplo, oferecemos diversos tipos de
sabores: azedos, doces, amargos, para que experimentem as diferenças entre eles, alguns gostam mais do que é azedo, como o limão; outros fazem careta para o que é amargo, e há até aqueles que não gostam muito do que é doce. O mais interessante é que, antes, para eles
tudo era ruim; agora, elas passaram a nomear o que experimentam”.
As docentes contam também que o sentido que é mais aguçado nessa
idade é o tato: “é o que eles se interessam mais, tudo o que veem, eles
querem colocar a mão. Se você mostrar para eles o algodão, por exemplo, e dizer que é macio, eles vão querer tocar e sentir que é macio,
para eles é o que causa mais prazer”.

Extraindo DNA das frutas
Que os seres vivos possuem DNA, isso todo mundo já sabe. Mas o
que as crianças do Estágio I da EPG Rachel de Queiróz sabem mais
que isso, é extrair o DNA das frutas. A docente Wanda Miranda explica essa proposta incrível, realizada com o eixo Reino Vegetal, do
Projeto Feira de Ciências.
“Você pega a banana, o morango ou o kiwi, pica a fruta, coloca num
saco plástico, amassa até virar uma papa. Nessa papa, acrescentamos
uma colher de sopa de detergente e uma colher de sobremesa de sal,
mexa bastante, acrescente 6 milímetros de água. O resultado disso,
nós passamos várias vezes num pano bem fininho para coar e separar
a parte líquida. Nesse líquido, eu acrescentei álcool 70 [usado para
limpar umbigo de bebê] bem devagar, e então, o DNA da fruta sobe, e
ele fica uma fina linha branca na superfície”.
A docente, que também faz uso de um microscópio em sala de aula
com os alunos, fala sobre o objetivo deste e de outros experimentos:
“as crianças perceberam que há coisas que a gente não enxerga a olho
nu, como o DNA, que todos nós temos, mas que não é possível ver,
assim como as bactérias, e é por isso que é preciso ter higiene, tomar
banho, lavar bem as mãos, porque existem bichinhos na sua mão e
que vão para a sua barriga”.
Com a mesma energia e graça que contou sobre a descoberta do DNA, Wanda explica que as crianças também realizaram o clone verde da violeta.
Depois de explicar para os alunos que clonar se constitui em criar
um organismo exatamente igual a outro ser vivo original, Wanda e as
crianças cortaram as folhas da violeta e as deixaram na água até que
surgissem as primeiras raízes. Em seguida, as folhas foram plantadas
num vaso com terra e todos aguardam ansiosos para ver a pequena
violeta clonada.
Há mais de 10 anos na rede municipal, a professora do Estágio II, Jacqueline Aparecida Oscar de Paula da Silva, conta que sua turma está
desenvolvendo um projeto sobre a chuva, no qual foram apresentados
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os ciclos naturais e artificiais. “Além de entenderem esse processo, a
proposta objetiva conscientizá-las sobre a necessidade de economia
de água e os cuidados que temos que ter com a natureza”, explica.
Jacqueline esclarece que fez um levantamento com as crianças, perguntando se sabiam de onde vinha a água: “ao final, percebo que elas
já têm conhecimento de que falta água porque as pessoas cortam as
árvores e destroem a natureza para construir mais casas. Hoje, eles
economizam mais, principalmente no banheiro, quando voltam das
refeições”.
Se as crianças da EPG Rachel de Queiróz vão se tornar exímios cientistas ao crescer, não se sabe. Mas é fato que a riqueza do Projeto Feira
de Ciências vem lançando sementes preciosas rumo à busca de novos
conhecimentos.
Sobre o ganho no aprendizado de todos os sujeitos envolvidos com o
Projeto, a diretora da escola, Vania Maria Marangoni Santos, destaca
o amor e o afeto, propulsores desse trabalho magnífico.
“Antes de tudo, somos um grupo apaixonado pelo que faz, que acredita na escola pública com qualidade. Se não houvesse amor pelo
trabalho, pelas crianças, se não houvesse respeito pelo docente, certamente, os resultados seriam diferentes, não alcançaríamos nosso
objetivo de ver as crianças aprendendo cada vez mais”.
O trabalho desenvolvido pela escola indica que a equipe está no caminho certo, formando as crianças que, num futuro não muito distante,
vão atuar na construção de uma sociedade melhor, mais sustentável
e menos desigual.
  

Quem foi Rachel de Queiroz?
Rachel de Queiroz foi uma tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista prolífica e importante dramaturga brasileira. Autora de
destaque na ficção social nordestina. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras.

Aos vinte anos, ficou nacionalmente conhecida ao publicar O Quinze,
em 1930, romance que mostra a luta do povo nordestino contra a seca
e a miséria. Sempre demonstrou preocupação com questões sociais e
habilidade na análise psicológica de seus personagens, destacando-se
na produção literária do romance nordestino.
Publicou um volume de memórias em 1998. Transforma a sua «Fazenda Não Me Deixes”, propriedade localizada em Quixadá, estado
do Ceará, em reserva particular do patrimônio natural. Morreu em 4
de novembro de 2003, vítima de problemas cardíacos, no seu apartamento no Rio de Janeiro, dias antes de completar 93 anos.

Ficha Técnica
Endereço: Rua: Lídia Galloni Mercúrio 221 – Jardim Santa Lídia
Inauguração: 11/05/2002
Alunos: 906
Professores: 50
Funcionários administrativos: 3
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 5
Agentes de Portaria: 6
Atendimento: Educação Infantil [Berçário I e II, Maternal, Estágio I
e II]
Diretora: Vania Maria Marangoni Santos
Vice-diretora: Isania Macedo Pausa
Coordenadoras: Kátia dos Santos Lima e Viviane Pereira de Sousa

Boletim nº 266 - 29 de outubro de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim, Anna Solano e Divulgação
Ilustração: Anna Solano
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Raul Cortez
Projeto prioriza brinquedos e brincadeiras na
Educação Infantil
Harmonia, ambiente claro e iluminado, cortinas azuis, tudo bem arrumado com muito carinho e cuidado. O primeiro contato que o visitante tem com a EPG Raul Cortez deixa uma ótima sensação para
além dos aspectos físicos que tocam os olhos.
Essa energia em alto astral ganha ares de certeza assim que encontramos as crianças e a dedicada equipe da escola, que não economiza
alegria no acolhimento simpático e sincero das famílias e da comunidade do Parque Primavera.
O estabelecimento de vínculos afetivos e de troca entre os adultos e as
crianças da Educação Infantil é alcançado por meio de iniciativas que

fortalecem a autoestima e ampliam as possibilidades de comunicação
e interação social.

Um cheirinho gostoso no ar
“A horta é incrível, quando a gente quer dar um sabor diferente à
comida, a gente sai correndo para lá. Ali você sempre encontra uma
salsinha, um coentro, uma cebolinha que fazem a diferença aqui, sem
falar das saladas que colhemos, tudo fresquinho, sem agrotóxico, coisa mais linda do mundo”. A cozinheira Rosélia de Alencar lembra a
“nona” italiana, toda afetuosa, expansiva, comunicativa, que gesticula o tempo todo enquanto explica do que se trata uma e outra planta.
Rosélia e suas companheiras de cozinha estão empenhadas em ofere-
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cer aos alunos uma alimentação saborosa e esse mimo tem relação direta com o que é produzido pela horta, pois os condimentos colhidos
têm um sabor mais gostoso. O resultado desse tempero especial fica
evidente no aroma que a comida deixa no ar. E quando pinta alguma
indisposição, gripe ou aquele mal estar, o remédio está num bom chá,
que pode ser de folhas de boldo, guaco, hortelã ou erva cidreira. Rosélia explica que na horta há outro poderoso remédio caseiro, que ajuda
a combater inflamações, a tanchagem.
Banana, pera, figo, mexerica, pitanga, maçã, laranja, acerola, mamão,
abacate, amora. Além da horta, a escola também possui árvores frutíferas, cuja sombra ameniza o calor nos dias de sol e transforma o ambiente externo um lugar gostoso para passear, ouvir histórias, brincar
e aprender. Sem falar das frutas, que são todas deliciosas.
Brincar de contar e recontar histórias
“Era um macaquinho filhote que queria ser alto. Ele queria subir na
árvore e então ele pediu a ajuda do sapinho para ficar mais alto”. As
alunas do Estágio I, Sophia e Ana Beatriz, se revezam enquanto contam a história do Zezé, personagem do livro chamado Alto, de Jez
Alborough.
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Conforme folheiam as páginas, a riqueza do trabalho realizado pela
professora Eliane Reis Michel da Cunha se revela na apropriação do
enredo, no modo como narram e na escolha das palavras que as meninas fazem com muita desenvoltura: “ele não estava feliz porque o
sapinho não era grande o bastante”, observa Sophia.
Eliane explica que a desenvoltura das meninas é resultado de um trabalho realizado em muitas etapas, com atividades que envolvem as
áreas de comunicação e expressão, meio ambiente, matemática, interação social, autonomia, e muitos saberes do QSN.
“É preciso muito amor, paciência e temperança para abraçar a docência maravilhosa”. Eliane conta que sempre aprende com as crianças. E
é assim todos os dias e isso já faz mais de 30 anos. Prestes a se aposentar, a docente nos dá uma lição de energia e vivacidade, necessárias
para um trabalho diferenciado com a Educação Infantil.

Quando as crianças aprendem brincando
Imaginação, fantasia, curiosidade, experimentação. De maneira interdisciplinar e lúdica, a EPG Raul Cortez promove o Projeto Brinquedos
e Brincadeiras, que garante às crianças o direito de aprender ao mesmo tempo em que brincam.
Rosa de Freitas, coordenadora pedagógica, explica que brincar é uma
atividade própria da infância: “é assim que as crianças ampliam suas
experiências, além de fonte de lazer, as brincadeiras proporcionam
situações em que o conhecimento é produzido”.
O contato com as turmas mostra, sobretudo, que brincar tem relação
direta com o estabelecimento de vínculos afetivos.
Rodeada pelos alunos, a professora do Estágio I, Inês Patrícia Leão,
retribuía com carinho a atenção de todos. Ela acabou de fazer aniversário e os pequenos tornavam esse momento ainda mais especial
para a docente:
“A brincadeira é fundamental para as crianças, tudo aquilo que elas
aprendem brincando, fica internalizado, e elas conseguem se lembrar
melhor”. Enquanto se preparavam para uma atividade no parque da
escola, ela explica que as brincadeiras demonstram a importância da
interação: “enquanto brincam, as crianças desenvolvem atitudes e valores que vão levar para toda a vida, esse é o nosso foco na Educação
Infantil”.
Os bracinhos levantados e os dedinhos a postos dos alunos da turma
do Estágio I da professora Rosangela Domingues indicam um momento de escolha. Na pauta de votação, as crianças escolhem o filme
O Sumiço de Maria Joaquina, que vão assistir logo depois do almoço
e da escovação dos dentes.
“Os momentos democráticos de escolha, tanto dos alimentos que vão
comer quanto das atividades que realizamos permitem que elas experimentem o exercício da democracia, e isso dá ainda mais autonomia
a todas elas”.
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A professora Rosangela Fernandes também concorda que as brincadeiras ajudam a promover a autonomia das crianças: “brincando, as
crianças aprendem a conviver em grupo, aprendem a interagir, e se
no começo do ano cada um está mais na sua, agora eles já sentam em
outros lugares e se relacionam com os colegas como um todo”.

A voz de quem brinca
Em matéria de brincadeira, o aluno Higor Victor, do Estágio II, é um
verdadeiro estrategista. “Tem um grupo de um lado e um grupo do
outro. Ai, tem que
bater na mão, e se bate na sua mão, você tem que sair correndo para
pegar essa pessoa antes dela chegar no time dela, se não você tá pego.
Quem pegar mais pessoas, vence o jogo”.
A professora Gisele Pires conta que, além da Barra Manteiga, as brincadeiras que as crianças mais gostam são o gato e o rato e a brincadeira da tartaruga, que é ótima para o desenvolvimento da atenção e
da concentração.
“Quando as crianças brincam, elas trazem para a brincadeira tudo
aquilo que vivenciam lá fora, no convívio com suas famílias, e de repente, numa brincadeira, elas demonstram como se relacionam e se
socializam”.
Higor explica com riqueza de detalhes como se faz para jogar O Gato
e o Rato: “a gente forma um círculo, e você só pode deixar passar o
rato, o gato não”. Quem ganha a brincadeira é o rato e o objetivo é
correr do gato, tipo o Tom e Jerry”.
Já sua colega Maryanna se diverte fazendo comida de mentirinha, feita
com massinha. Entusiasta do programa Batalha dos Cozinheiros, ela
explica o objetivo do reality show: “os cozinheiros fazem uma competição e eles têm que fazer a melhor comida e mais linda também”.
Maryanna conta que, por enquanto, sua mãe não a deixa fazer comida de verdade. Num futuro não tão distante, a esperta menina vai

mobilizar tudo o que aprendeu brincando e levar muitas dessas atitudes para a vida adulta.

Quem foi Raul Cortez?
Inesquecível. Figura cultural e artística de grande importância para o
nosso tempo, Raul Cortez deixou rico legado para a memória nacional, sempre vive nos inúmeros e consagrados personagens que interpretou ao longo de sua carreira, tanto nos palcos quanto na TV e no
cinema.
Raul Christiano Machado Pinheiro de Amorim Cortez nasceu em São
Paulo, em pleno calor da Revolução Constitucionalista de 1932. O pai
queria que ele fosse advogado; ele, apaixonou-se pela arte de representar.
Foi protagonista de obras de autores clássicos como Molière, Gorki,
Edward Albee e Jean Genet, personagens que deram vultuosidade
à sua interpretação. Sua carreira foi marcada também pela atuação
em obras de dramaturgos e cineastas brasileiros, como Nelson Rodrigues, Oduvaldo Vianna Filho, Mário Bortolotto, Ziembienski, José
Celso Martinez Correa e Antunes Filho. Raul Cortez faleceu aos 74
anos de idade.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Asteroide, 27 - Parque Primavera
Data de inauguração: 27 de fevereiro de 2004
Professores: 12
Assistente de Gestão:
Agente de Apoio à Inclusão: 3
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 3
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 360
Atendimento:  Educação Infantil [Estágios I e II]
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Diretora-substituta: Lázara Aparecida Nogueira da Silva
Coordenadora: Rosa de Jesus Freitas

Boletim nº 363 - 6 de setembro de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Rogério Damião de Freitas
Escola potencializa ludicidade e alegria no
processo ensino-aprendizagem
Bandeirinhas coloridas. Uma árvore feita de flores e corujas. Um ponto eletrônico ‘caipira’. Espaços acolhedores. Detalhes importantes que
fazem toda a diferença no Projeto Político-Pedagógico da EPG Rogério Damião de Freitas.
Com foco no público da Educação Infantil e Creche, a escola vem realizando o projeto Música e Movimento, que incentiva o desenvolvimento integral dos alunos com muita alegria e ludicidade.
“O período de festas juninas nos permitiu realizar ações e brincadeiras típicas que favoreceram ainda mais a criatividade, o movimento e

o convívio entre as crianças de forma prazerosa”, destaca a coordenadora Fabiana Parrella.
Fabiana completa dizendo que a proposta curricular Quadro de Saberes Necessários – QSN também é uma fonte permanente para a
composição do repertório de práticas educativas na escola.
“Desde os cantinhos de brincadeira dispostos aqui no pátio, até as
atividades pedagógicas em sala de aula são elaboradas com referência no QSN. As crianças são incentivadas a brincar, pedalar, ampliar
o repertório expressivo do próprio corpo e interagir com diferentes
materiais, o que vem repercutindo positivamente no desenvolvimento dos pequenos”.
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Quem quer brincar levanta a mão!

Um arraiá de fofura

Fitar. Fixar a vista em alguma coisa. Olhar com atenção. Apontar para
um alvo. Acertar a boca do palhaço, mais que um jogo divertido é
uma forma de potencializar a interação e a coordenação motora das
crianças.

“Gira, Gira, Gira. Bate o pé no chão. Toca o pandeirinho. Com animação!”

“A sensação de desafio incentiva ainda mais a participação dos alunos”, destaca a coordenadora pedagógica Maria Paula Miras.

A música do pandeirinho é apenas uma das muitas trilhas sonoras
que embalam os ensaios para o Arraiá da EPG Rogério Damião. “Esse
momento é tão bonito! Olha só a alegria deles, coordenando os movimentos da coreografia”, comenta emocionada a gestora Maria Josefina Fagundes de Macedo Rocca.

As pequenas Zoe e Júlia contam como funciona a atividade, ao mesmo
tempo, em que presenteiam a nossa equipe de reportagens com flores.

Jô destaca a sua satisfação em trabalhar com uma equipe de profissionais
atentas para as necessidades das crianças e com o seu tempo de vida.

“É muito divertido, tia. Você escolhe qualquer bola e joga lá! Mas, tem
que acertar”, exclama Zoe animada. Entre os meninos, um aluno se
destaca. Bernardo, diagnosticado com autismo é um dos mais entusiasmados com o jogo.

“É nítido observar o impacto de uma boa prática educativa na educação infantil. As crianças participam atentas, tranquilas e felizes. Sou
muito grata por essa equipe de educadores, que realmente se dedica,
pesquisa e procura fazer o melhor em cada atividade e em cada etapa
do desenvolvimento desses pequenos. É impossível não ficar aqui babando nesse ensaio da quadrilha! Fofo demais!”.

“O Bernardo já está bastante integrado com a turma. O cuidado com
a criança autista envolve a oferta de um ambiente tranquilo, seguro,
com uma rotina consistente e somos bem conscientes dessas necessidades dele e dos alunos com outros tipos de deficiências. Recebemos
bastante apoio também da professore de Atendimento Educacional
Especializado - AEE, que atende alunos da nossa escola na EPG Marfilha Belloti Gonçalves”, explica Fabiana.
A coordenadora Maria Miras diz que quando a escola recebe uma
criança com algum diagnóstico procura se organizar de maneira a
propiciar um espaço educativo adequado para cada criança.
“Quando recebemos crianças deficientes, o primeiro movimento é
reorganizar a equipe para priorizar o acolhimento e o atendimento
desses alunos. Procuramos também propiciar outras linhas de formação para os nossos profissionais como aconteceu, há poucos dias
com a oficina de materiais adaptados ministrada pela psicopedagoga Renata Ragazzo. A oficina foi fantástica porque complementou na
prática, a formação teórica que estudamos por meio das publicações
da Rede”.

A integração da família com a escola também é um aspecto fundamental para o projeto político da unidade.
“A cada dia estamos buscando uma maior participação dos pais, demonstrando o nosso interesse em conhecê-los e também em somar esforços para a educação dos nossos alunos. A ideia é compartilharmos
saberes por meio de oficinas e atividades do cotidiano das crianças,
como esses bonecos de papel kraft que estão enfeitando a escola para
a festa junina. Cada responsável levou um molde de um figurino caipira para casa e junto com a criança o tornaram mais especial”.
As coordenadoras que atuam em prol do projeto pedagógico da escola são também, a menina dos olhos da gestora, que declara sem
ressalvas, a importância de ter ao seu lado um grupo de profissionais
afetuosas e dedicadas em prol do coletivo.
“Para mim, essa é uma equipe que deu muito certo! Quando você
assume uma escola nova é natural se preocupar em realizar um trabalho afinado e harmonioso com toda a equipe e quando encontrei
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essas meninas aqui na coordenação fiquei realmente muito tranquila.
Tanto a Fabiana quanto a Maria trabalham muito bem juntas, são carinhosas com as crianças e isso é muito importante, principalmente
no trabalho com Educação Infantil”.

Com pastel e com afeto fiz sua atividade
predileta
Os numerais fazem parte do nosso cotidiano. Estão presentes na idade das pessoas, nos dias do mês, nos endereços, números de telefone
e até mesmo na alimentação.
Para contextualizar o aprendizado dos numerais e o raciocínio lógico,
a EPG Rogério Damião decidiu inovar e ambientar a sala de aula com
situações do cotidiano das festas juninas.
“Trouxemos para cá a vivência de uma praça de alimentação, onde as
crianças podem, a partir da aquisição de um pastel, brincar e entender mais sobre noção de quantidade, explorando a interação social e o
raciocínio lógico”, conta a professora Araçari Teixeira.
Com a atividade, as crianças do maternal participaram ainda de uma
gincana com almofadas coloridas e uma vivência com outro alimento
bem conhecido nas festas juninas: a paçoca.
“O nosso objetivo com qualquer atividade lúdica é propiciar para as
crianças múltiplas aprendizagens. No caso da gincana, o desenvolvimento de hábitos de cooperação, lateralidade e coordenação motora.
Nesta brincadeira, dividimos as crianças em duas fileiras e organizamos uma ‘corrida’, onde deveriam percorrer um circuito com tapetes.
Eles ficaram muito eufóricos!”.

Essa é a minha escola, mesmo!
“Ah, essa é realmente a minha escola!”, declara a cozinheira Bertolina
Rodrigues Carvalho, ao saber do nome da nossa Coluna.

“Esse é meu lugar preferido, em primeiro lugar, porque eu estou aqui
desde a inauguração. Em segundo, amo as crianças! Você não imagina a minha satisfação em ouvir deles que a nossa comida está gostosa”, completa Bertolina, mais conhecida como Bete.
Baiana, de Maracás, Bete conta que já atuou em cozinhas industriais
de grandes metalúrgicas e está na Educação desde 2006 com muita
gratidão por fazer o que gosta, com amor.
“Menina, eu não tenho o que reclamar! Deus sempre me ajudou em
tudo e sou muito feliz por trabalhar com uma equipe tão generosa.
Por que aqui, todos são um pelo outro! Não importa a função que
trabalhe. Por exemplo, se vejo que alguém está precisando de ajuda
eu vou logo ajudar”.
A cozinheira conta que o prato preferido das crianças é macarrão com salsicha, mas o chá de maracujá servido à nossa equipe durante a reportagem
é a dica de Bete para qualquer dia frio ficar mais gostoso e acolhedor.
“Esse chá é delicioso e muito de simples de fazer. Anote aí. Você vai
precisar da polpa de dois maracujás grandes e meio litro de água.
Para preparar é só misturar a polpa com a água e deixar aquecer e
deixar ferver durante alguns minutos. Depois é só adoçar a gosto.
Quando eu faço esse chá aqui, todo mundo comenta bastante! E o
cheiro perfuma toda a escola. Sabe, se eu puder só quero sair daqui
quando me aposentar. Como eu amo esse lugar!”.

Quem foi Rogério Damião de Freitas?
Agente de Desenvolvimento Infantil da Rede Municipal de Guarulhos, Rogério Damião de Freitas era apaixonado pela educação.
A gestora Jô conta que o professor Rogério era dedicado e amava as
crianças acima de qualquer interesse material. “Ele era uma pessoa extremamente generosa, companheiro, amigo de todos e defensor da educação infantil e creche. Ele até chegou a iniciar o curso de pedagogia,
mas infelizmente não conseguiu completar em tempo”. Faleceu em 2012.
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Ficha técnica
Endereço: Rua Pedra Lavada, nº 829b, Cumbica
Inauguração: 05/02/2016
Professores: 44
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 637

Atendimento: Educação Infantil [Estágio 1 e 2 e creche]
Diretora: Maria Josefina Fagundes De Macedo Rocca
Vice-diretora: Luciana de Lima Fernandes
Coordenadoras: Fabiana Perrella De Oliveira Elias / Maria De Paula

Boletim nº 352 - 22 de junho de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Sebastião Luiz da Fonseca
Recreio Legal

Provinha Brasil

Com o objetivo de promover durante o recreio, após as refeições, atividades lúdicas e pedagógicas, a escola desenvolve o Recreio Legal.

As professoras estão aplicando a Provinha Brasil, um instrumento
que auxilia na reorientação da prática dos educadores, com o objetivo
de garantir a alfabetização dos alunos até os 8 anos de idade.

“Antes da implantação do Recreio Legal, os alunos comiam e depois,
nos minutos restantes do recreio, não faziam nada ou ficavam correndo, o que tornava perigoso”, esclarece a Diretora, Mirian Pires Jacintho.
Com a organização da agente escolar, Lucicleide Lima de Souza e da
cozinheira, Rosicler Carvalho Finoti Silva, os alunos praticam atividades que, além de descontrair e divertir, são importantes ferramentas para a formação educativa, capazes de atuarem em diversas áreas
comportamentais e cognitivas, como o jogo da velha, amarelinha etc.

A habilidade dos alunos de manusear o computador durante a prova
têm surpreendido as professoras, como relata Débora Bomjardim Alves dos Santos, Coordenadora:
“As crianças estão gostando de fazer aqui no laboratório de informática. Elas estão mais bem adaptadas à era digital que a gente”.
Lembrando que a provinha deste ano, prioritariamente, é realizada
de forma digital.
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Menina bonita
Com o objetivo de apresentar a riqueza da diversidade étnico-cultural brasileira, contribuindo para que as crianças estabeleçam relações
respeitosas com todos que são diferentes delas, a professora Islan dos
Santos Moreira apresenta livros que valorizem essas questões.
Como o livro Menina bonita do laço de fita, da autora Ana Maria Machado, que conta a história de um coelho branco que faz de tudo para
ficar pretinho como aquela menina do laço de fita que ele acha linda.
Com a insistência do coelho sempre perguntando ‘Menina bonita do
laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha?’
A menina inventava respostas, até que a mãe da menina diz que ela
era assim porque tinha uma avó preta. Dessa forma, o coelho casou
com uma coelha preta e juntos tiveram muitos coelhinhos: brancos,
cinzas, malhados de branco e uma bem pretinha.
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Essa literatura contribui para que as crianças se apropriem de valores
como o respeito a si e ao outro; e também eleva a autoestima de todos
que se sentem inferiores por alguma característica física ou local de
origem, como a aluna Cherly, nascida na Nigéria e, hoje, completamente adaptada à escola e ao país.

Somos Todos Soberana
O projeto da Escola Brasil de Todos Nós, o Somos todos Soberana,
iniciativa da turma do 5º Ano D, tem como principal objetivo a valorização do ser humano e da comunidade, gerando transformações
significativas como explica a professora Carla Guedes:
“O foco é a comunidade, primeiramente os alunos fizeram entrevistas para entender a realidade do lugar onde eles vivem, entender os
anseios da comunidade e, assim, buscamos promover iniciativas que
alterem os panoramas”.
Os alunos participam ativamente de todas as etapas que envolvem o
projeto, desde a votação coletiva para direcionar as ações do grupo, até

ministrando oficinas para as demais turmas da escola; tudo isso com o
intuito de mudar a comunidade, a escola; enfim, fazer a diferença.
“Entrevistei a minha avó, ela falou um pouco a história do bairro, as
coisas que melhoraram e falou que não tinha muito lazer”, explicou
a aluna Maryana.
Então, com base nas entrevistas, foram realizadas atividades que alterassem o panorama dos bairros e dos moradores:
“Para proporcionar mais lazer para as crianças, foram realizadas rodas de leitura, oficinas de massinha, oficinas de brinquedos com as
demais turmas da escola. A ideia é espalhar conhecimento e atividades que proporcionem mais lazer às famílias, uma carência identificada pelos alunos nas entrevistas”, complementa a professora.
Um dos jogos que as crianças desenvolveram valoriza o bairro onde
vivem. O jogo de percurso, que retrata as ruas da região, tem como
objetivo valorizar e dar identidade aos bairros.
O intuito da docente é que as crianças sintam-se valorizadas, pertencentes e protagonistas da comunidade. O projeto está participando
do concurso mundial Criativos da escola, iniciativa faz parte do Design for Change, movimento global que atualmente está presente em
35 países e busca valorizar e estimular o protagonismo, a empatia, a
criatividade e o trabalho em equipe.
As atividades do grupo foram compartilhadas através do Youtube,
para visualizar é só acessar: https://www.youtube.com/watch?v=CqG0OOgi8l8

Olimpíadas Extra
As Olimpíadas já acabaram no Brasil, mas na escola está só começando. Os professores de Educação Física, Samir Augusto Lopes Carvalho e Rafael dos Santos Paixão, de Artes, Angela Paula Gentil e
Maiza Virginia da Cruz e de Inglês, Eva de Paula Vieira e Ana Paula
de Oliveira, desenvolveram o projeto Olimpíadas para que os alunos
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pudessem reviver sentimentos de fundamental importância para o
convívio saudável e o respeito, como a união entre as nações, que o
tradicional evento inspira.
Para tanto, na abertura foi realizado todos os rituais e símbolos semelhantes ao famoso evento, desde bandeiras personalizadas de cada
turma da escola, hinos, músicas; tudo isso na abertura dos Jogos.
As modalidades têm nomes divertidos e favorecem a diversão e união
ao invés da competitividade, como: Bola ao cone, Jokenpô na linha,
Queimada matrix etc.
Os Jogos têm animado as crianças e o encerramento, que será em dezembro, contará com premiação e presença dos pais.

Alunos: 1.116
Atendimento: Ensino Fundamental [1º ao 5º ano] e EJA
Diretora: Mirian Pires Jacintho
Vice-diretora: Simone de Borba Cintra
Coordenadoras: Débora Bomjardim Alves dos Santos e Monica Regina Teixeira de Melo Nascimento

Boletim nº 373 - 17 de novembro de 2016
Reportagem: Eric Shibuya
Fotografia: Mauricio Burim
Ilustração: Anna Solano

Quem foi Sebastião Luiz da Fonseca?
Sebastião Luiz da Fonseca, popularmente conhecido como pastor
Fonseca, nasceu em Cambuquira, Minas Gerais, no dia 12 de janeiro
de 1912. Em 1951 mudou-se para Guarulhos, entrou para a Assembleia
de Deus na escala de auxiliar e após 21 anos foi ordenado pastor. Participou da implantação e expansão de sua religião na cidade. Casado
com Dona Maria Aparecida da Fonseca, com quem teve 8 filhos, 18
netos e 15 bisnetos. Faleceu em 16 de outubro de 2002 em Guarulhos.

Ficha Técnica
Endereço: Avenida Monte Alegre, s/n - Soberana
Data de inauguração: 07/12/2002
Professores: 48
Assistente de Gestão: 2
Agente de Apoio à Inclusão: 3
Agente Escolar: 2
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 7
Agentes de Portaria: 4
Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede
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Selma Colalillo Marques
Escola destaca projeto sobre literatura infantojuvenil
Em “A importância do ato de ler”, Paulo Freire nos deixa um legado
riquíssimo de reflexões acerca do processo no qual nos inserimos enquanto aprendemos a ler o mundo e a escrever sobre ele. É dessa mesma obra a máxima que diz que “a leitura de mundo precede a leitura
da palavra”, segundo a qual a linguagem e a realidade se prendem
dinamicamente.
É com o objetivo de resgatar o valor da leitura como ato de prazer e requisito para a emancipação social e promoção da cidadania que a EPG
Selma Colalillo Marques tem como uma de suas estratégias a Biblioteca
Circulante, iniciativa do Programa A Escola de Mãos Dadas com a Vida.

A proposta, que já está em andamento na unidade desde 2005 incentiva a inserção dos pais no universo de leituras para que, em casa, as
famílias possam dar continuidade à jornada de descoberta do mundo
através dos livros.

Da escola para casa, da casa para a escola
Uma das linhas de ação da Biblioteca Circulante é a Sacola do Saber,
cujo público alvo são as famílias dos alunos. Nessa sacola, é possível
encontrar publicações diversificadas, como crônicas, literatura infanto-juvenil, Revistas da Educação, livros e panfletos informativos sobre a cidade de Guarulhos, gibis, almanaques, livros de receitas, entre
outros.
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“Cada turma possui 4 sacolas e elas não são todas iguais; fizemos
uma pesquisa com os pais de cada uma das turmas para saber quais
eram seus interesses de leitura”, explica a professora Rachel Fernandes, que junto com a professora Regina Cabo ficaram responsáveis
pela tabulação de todas essas informações e organização do material
da sacola.
Além das publicações, as famílias encontram na Sacola do Saber um
caderno com orientações que apontam os benefícios da leitura, convida os pais a opinarem sobre tais benefícios e a registrarem por meio
de texto, desenho ou foto a impressão sobre as leituras realizadas pelos familiares.
“Gostei de todos os livros, mas o mais interessante foi saber para
onde vai o nosso esgoto e como ele é tratado”, registrou Mônica Souza Nascimento, mãe do aluno Caio no Caderno de Registro da turma
do 5º ano.
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“Nossa proposta é ampliar a comunicação, interação e participação
dos pais no Projeto da escola, pois a pesquisa nos mostrou que as
pessoas precisam desse contato com os livros, sentir seu cheiro, folear
suas páginas, adquirir o prazer de tê-los em suas mãos, descobrir histórias, lugares, personagens”, argumenta a coordenadora pedagógica
da escola Priscila Souza Nascimento.
“Os livros nos ensinam a descobrir o mundo e ensina gerações. Enfim, nos ajuda saber e aprender. Gostei de todos os livros”, aponta
Rosangela Lima Moura, mãe da aluna Ana Cecília, do 5º ano.
Nesse universo de livros e histórias que circulam pela escola, o Projeto aponta ainda outras linhas de ação, como a Biblioteca das crianças;
Biblioteca do pátio; Biblioteca da Classe; Biblioteca Técnica e a encantadora Biblioteca dos funcionários, que fica no cantinho, com títulos
variados como ‘Primeiras Histórias”, de João Guimarães Rosa, “Em
algum lugar do paraíso”, de Luís Fernando Veríssimo, “O livreiro de
Cabul”, da norueguesa Asne Seierstad, entre outros, para todos que
queriam ler.

Combustível para a imaginação
“O momento de leitura traz paz e faz com que a gente pense que estamos dentro da história” (relato de uma pai, no Caderno de Registro)
Todo dia, os alunos do 5º ano da professora Luzinete Domingues Pereira levam um livro para leitura em casa. “As crianças trocam os
volumes com seus amigos, e assim esperamos que eles leiam muito
mais nesse tempo”, explica.
Para ela, o fato do Projeto permitir que pais e filhos tenham momentos de leitura juntos é de extrema importância para que as famílias se
envolvam com o aprendizado dos filhos: “quando as crianças têm a
oportunidade de ver seus pais lendo, eles passam a dar mais importância para aquele livro que eles levam para casa”.
Concentrados na elaboração de materiais de propaganda, os alunos
dividem canetinhas, lápis coloridos e conversam sobre as ideias que
permeiam suas produções: “Sabe quando você quer deixar a sua marca no mundo? É a sua vez de dar sua opinião” diz a proposta de Julia,
10 anos, fazendo referência a uma filmadora. Sua colega, Marcela, foi
menos direta, mas bastante convincente: “como a maioria gosta de
chocolates e leite condensado, criei um produto novo, bem chamativo,
com umas mãozinhas tentando agarrar o chocolate, uma musiquinha
dizendo que ele é delicioso e que custa apenas R$3,00”. Kawã quer
vender a bom preço um dicionário de línguas para as crianças: “algumas pessoas dizem que seus filhos têm dificuldade de aprender, então se a mãe comprar o dicionário, porque é muito barato, as crianças
vão aprender muito mais”.
Num breve bate papo com os alunos, eles falam da importância desse
trabalho para que eles pudessem perceber a manipulação que está
pode trás das propagandas, sobretudo dos fast foods e das marcas de
brinquedos e roupas.
Luzinete explica que a iniciativa faz parte de um trabalho sobre alimentação saudável e meio ambiente, cujo tema é o papel da mídia
na criação de necessidades de consumo. Com a turma do 5º ano,
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ela abordou também a estrutura e características de outros gêneros,
como poemas, relatos e, na sequência das atividades, os alunos vão
produzir suas autobiografias.

O que está por trás dos livros
Impecável organização. A escola revela um ambiente pleno cantinhos
e espaços pensados para otimizar as práticas dos professores e funcionários. Um exemplo disso é o precioso acervo de livros, um verdadeiro tesouro com mais de 5 mil exemplares.
“Escutamos sempre a opinião e a sugestão de toda a equipe, porque
entendemos que nesse espaço da escola, todos são educadores, todos
estão comprometidos com o bem estar das crianças”, relata a diretora
Elite Ribeiro Valotto. Na EPG Selma Colalillo Marques é um exemplo
de escola onde tudo é possível, porque ali estão pessoas com verdadeira boa vontade.
“O pai de um dos alunos nos ajudou a desenvolver um sistema para
controle dos livros, com número de tombo e referência para a rápida
localização do exemplar”, explica o Apoio Administrativo Joaquim
Salvador Kayumi, responsável pelo controle do acervo.
De onde vêm os alimentos, o jeito certo de comer, agricultura familiar, horta vertical e horizontal, tipos de alimentos, são alguns dos
temas que a professora Eliane Rodrigues aborda com a turma do 3º
ano: “a Dra. Mônica Simons, consultora do Centro de Educação Ambiental de Guarulhos [CEAG], nos forneceu livros importantes sobre
Alimentação Saudável e esses materiais também estão disponíveis
aos alunos para que eles possam pesquisar”.
Para que pudessem se dedicar à produção do gênero “indicação literária”, os alunos do 4º ano leram diversos livros, selecionaram aquele que mais chamou sua atenção e toda a discussão feita sobre seus
‘motivos de escolha’ foi sistematizada pela professora Leonilde Souza
Santos Mariano.

“A proposta seguinte é de produção de um catálogo, com as sinopses
dos livros e ilustrações dos alunos, que vai mostrar o que aquele livro
tem de interessante”, explica a docente. Na continuidade desse trabalho, o catálogo com as sinopses dos livros do acervo da classe ficará
disponível para que os alunos das outras turmas possam consultá-lo,
antes de fazerem suas escolhas.
Outro aspecto que não tem tamanho é a imaginação das crianças.
Numa roda de conversa, as crianças do Estágio II socializam suas
experiências de leitura em família: “como eles ainda não sabem ler,
contam do jeito deles, destacam suas impressões e dão asas à imaginação”, explica a professora Sandra Regina Andalécio Garzim.
A professora Nanci Martins revela que, nesses momentos em que os
alunos do 1º ano recontam as histórias para os colegas em sala, eles
mantêm fidelidade com os originais, embora sempre acrescentem um
ou outro detalhe: “alguns já estão alfabetizados; outros fazem leitura
de memória, mas sempre tem alguém querendo contar para os outros
a história do livro que leu”. Nanci conta que as crianças guardam
especial apreço pelas enciclopédias da biblioteca do pátio porque elas
estão repletas de fotos, desenhos, mapas: “ao contrário do computador, o suporte dos livros permitem que as crianças possam tatear, ter
o contato físico, criar uma relação afetiva com ele”.
Em uma atividade interessante com os alunos do Estágio I, a professora Cintia de Oliveira Alves conta uma história, fala sobre o autor e
os coloca diante do ofício de ilustradores do livro: “Clact, clact, clact
é a história de uma tesoura que fica irritada com um monte de papéis
desorganizados e resolve arrumá-los por cor, tamanhos, forma, até
que, no final, clacthin, ela espirra e todos os papéis ficam bagunçados
de novo”.
Histórias que são contadas e recontadas de diversas formas, todos os
dias despertam nas crianças a consciência de sua responsabilidade de
transformar o mundo num lugar melhor de se viver.
Um exemplo de que esse trabalho sistemático com a leitura rende fru-
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tos magníficos é a aluna Emilly, do 5º ano. “Comecei a fazer poemas
depois que li um livro na casa da minha avó, não me lembro do nome
dele, mas era o preferido dela. Um dia, fiz um poema só por brincadeira, e a minha professora gostou muito e me incentivou a começar
a escrever, e é isso o que eu gosto de fazer”.

bos organizaram festas e campanhas para obter fundos, a fim de construir obras beneméritas. Faleceu em 18 de abril de 1977, aos 42 anos.

Emilly acredita que sua facilidade com a escrita é fruto de seu interesse pela leitura. Ela destaca também que tem aprendido muitas coisas
com os livros: “gosto de livros que têm várias histórias, sempre tem
aquelas que são mais interessantes”.

Endereço: Av. Salgado Filho 3437 – Vila Rio de Janeiro
Inauguração: 1 de março de 1974
Professores: 15
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 3
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 2
Alunos: 270
Atendimento:
Diretora: Elite Ribeiro Valotto
Vice-diretora: Fátima Ap. Lucindo Fernandes
Coordenadora: Priscila Souza Nascimento

“Alimento da alma” é um dos textos de Emilly, que vem comprovar a
riqueza do trabalho da EPG Selma Colalillo Marques:
Eu aprendi que para fazer uma festa da colheita, precisa-se plantar
algo. E para aquela coisa crescer, você precisa de água, luz do sol,
água da chuva e o mais importante: cuidados.
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Para plantar alguma coisa, é preciso do solo, de um solo bem cuidado. Mas hoje em dia, é muito difícil achar um solo assim. Pois o ser
humano ainda continua maltratando a natureza, sem pensar nas consequências que podem prejudicá-lo. Pois se poluírem ou gastarem a
água e continuarem a poluir o solo, como plantaremos os alimentos?
Como poderíamos cuidar das plantas se nem água teríamos para dar
a elas? Realmente, isso precisa mudar.

Quem foi Selma Colalillo Marques?

Ficha Técnica

Boletim nº 316 - 14 de outubro de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Selma Colalillo Marques nasceu em 5 de dezembro de 1935. Sua formação escolar se deu na Escola Estadual Nossa Senhora da Penha,
onde teve como colegas de turma o ilustre Prefeito Vicentino Papotto
e a primeira dama Sra. Mercedes Papotto.
Casou-se muito jovem com o advogado Jairo Marques Luiz, cidadão
envolvido com causas filantrópicas, sendo este o motivo que o constitui
como presidente da conceituada Associação do Lions Club de Guarulhos, o que fez com que Selma recebesse o título de “domadora”. AmSecretaria Municipal de Educação de Guarulhos
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Silvia de Cássia Matias
496

Escola oferece ambiente de interação social para
crianças, jovens e adultos
“Se quisermos aprender com o movimento de educação popular, devemos nos contrapor a visões negativas e tradicionais, que
historicamente inferiorizam os pobres, os trabalhadores, os favelados, os sem-teto, os sem-terra, as mulheres”. Miguel Arroyo

Como construir uma proposta de escola democrática? Como buscar
seu próprio caminho e oferecer às crianças, jovens e adultos uma

aprendizagem significativa, um ambiente de interação social, de respeito e troca de experiências.
Num franco movimento de valorização dos saberes prévios dos alunos,
a EPG Silvia de Cássia Matias busca a real necessidade dos educandos,
estabelecendo a construção de responsabilidades e da autonomia.
Nessa perspectiva, as turmas do ciclo I e II da EJA estão em processo de consolidação do Projeto Autonomia do Saber [PAS] que surge
como solução para os problemas de evasão, ausência e, sobretudo, da
necessidade de aproximar os saberes curriculares da modalidade dos
desejos de aprendizagem dos alunos.
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Revertendo a lógica da pedagogia da maçaneta

vídeos, filmes, conversam bastante com a gente e propõem atividades, oficinas”.

“Começamos com assembleias e com um processo de acolher os educandos; aqui, a aprendizagem é colaborativa, pois numa escola democrática o que acontece em sala de aula é interesse de todos”. Jovem,
audacioso e visionário, o professor de Natureza e Sociedade Tiago
Cavalcante Guerra fala dos desafios que se impuseram ao grupo de
professores diante de um projeto que subverte a cultura escolar autoritária e tradicional, responsável por excluir a grande maioria dos
alunos que hoje busca a EJA como forma de concluir seus estudos.

A professora Mônica Bittencourt Martins explica que, após os Roteiros de Estudo, são realizadas oficinas, que muitas vezes contam com
a parceria dos alunos, que trazem suas experiências e conhecimentos
para serem socializados com os colegas: “fazemos o levantamento do
que os alunos desejam aprender durante as oficinas, que podem ser
de língua portuguesa ou matemática, ou qualquer outro assunto que
desperta dúvida ou interesse durante as aulas”.

Esse longo caminho de construção da identidade do PAS na EPG Silvia de Cássia levou os professores a uma visita à Escola Municipal de
Ensino Fundamental Campos Salles, localizada em Heliópolis, zona
sul da capital.

Empoderamento e autonomia dos alunos

“Depois da visita e de realizadas as primeiras assembleias, reorganizamos os espaços da escola, considerando a impossibilidade de usar
marretas para quebrar as paredes que separam uma sala da outra”,
brinca Tiago.
De acordo com a coordenadora pedagógica da EJA, Renata da Silva
Gonçalves, a metodologia de ensino que utiliza Roteiros de Estudos
desenvolvidos em grupos, permite que os alunos elaborem um conjunto de atividades sobre os mais diferentes campos do conhecimento de maneira temática e contextualizada, explica.
Aulas no pátio, no jardim, no refeitório, em todos os cantos da escola.
Transgredir os espaços para garantir a aprendizagem significa romper a zona de conforto de professores e alunos, intencionalidade esta
que é dialogada com todos os envolvidos.
O aluno Kaio Cesar de Santana tem 22 anos e está muito contente com
a escola que, segundo ele, é muito diferente daquela que ele abandonou na 5ª série, há mais de 10 anos, vítima de Bullying.
“Depois que a gente escolhe o tema do Roteiro de Estudo, temos 2
semanas para concluir. Durante esses dias, os professores mostram

“Autonomia é um processo em que você tem a liberdade como prática
e que exige responsabilidade, necessidade de convivência com o outro, respeito de normas construídas por todos, diálogo permanente.
Empoderamento é exatamente isso”, observa Tiago.
Nesse contexto, repensar o currículo e estabelecer uma proposta a
partir das experiências geradoras dos alunos, que se constituem dos
conhecimentos adquiridos no mundo do trabalho e em suas relações
sociais, fazem o diferencial da escola.
Durante todo o ano, professores e alunos se dedicaram a cinco Roteiros de Estudo: Água, Qualidade de Vida, Cultura de Paz, Sexualidade
e Tecnologia. A professora Elenita Aparecida dos Santos explica que
as temáticas foram escolhidas nas Assembleias de Classe e depois
votadas em Assembleias Gerais: “Todos estamos aprendendo com as
Assembleias, com os espaços democráticos de escolha e a cada oficina,
percebemos que mais e mais alunos se envolvem, estamos realizando
sonhos, oferecendo qualidade em tudo o que estamos fazendo”.
A coordenadora pedagógica Renata da Silva Gonçalves também
aponta que procedimentos metodológicos diferenciados promovem
o desenvolvimento de competências e habilidades dos sujeitos que
estão em busca do aperfeiçoamento dos seus saberes.
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“Na perspectiva de construção do conhecimento, o ensino tradicional cede espaço para leituras, pesquisas, análises de documentários,
montagens de mídias, elaboração de vídeos, discussões interdisciplinares, aulas compartilhadas, construção de recursos didáticos alternativos e tecnológicos, entre outros”.
Os alunos estão engajados nesse movimento de falar sobre o que desejam, de opinar e participar. A auxiliar de enfermagem Lindalva
Claudice da Silva, de 50 anos, é uma das protagonistas ativas de seu
aprendizado:
”Nas outras escolas, os professores programam a matéria e é isso que
você vai ter. Aqui não. Juntos, conversamos sobre o que vamos aprender, tudo isso escolhido nas assembleias, e cada um busca o que deseja estudar, de acordo com a sua necessidade”, explica Lindalva.
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ção as características de cada um dos colegas: “achei que a Giovana
combinou muito com a Dorothy; já o Daniel ficou muito bem no papel
do mágico, porque ele é um pouco mais sério”.
A dona de casa Maria da Conceição Alves da Silva, de 47 anos, mãe de
Yasmin, conta que a menina sempre a surpreende: “ela está sempre
inventando uma história ou outra, e eu sempre digo para ela nunca
perder a simplicidade e o foco para que ela possa alcançar seus objetivos”.
Yasmin destaca que essa experiência integrou o grupo: “o que eu
achei mais importante na hora de fazer o teatro foi a união da equipe, às vezes a gente discutia, mas logo a gente se acertava”, comenta
graciosa.

Somewhere over the rainbow

Na perspectiva de continuidade desse trabalho, os talentosos alunos
do 3º ano já vislumbram o sucesso do musical da Broadway, mas ainda não definiram se eles próprios serão os cantores e personagens da
nova roupagem do Mágico de Oz.

O dom de contagiar e entusiasmar os colegas. Essa é apenas uma das
tantas habilidades que a aluna Yasmin possui, que aliada ao empenho, garra e destreza dos seus colegas do 3º ano tornaram possível a
encenação da peça O Mágico de Oz.

“Eu ainda estou pensando como vamos fazer”, explica a menina,
Logo, nos olhos dessa garotinha encantadora, já conseguimos ver o
brilho da EPG Silvia de Cassia Matias transformada numa colorida,
iluminada e sonhadora Broadway.

A obra prima do americano L. Frank Baum, consagrada em adaptações para o cinema, teatro e histórias em quadrinhos, brilha na Broadway desde 2003 com o musical Wicked, na qual a bruxa vilã ganha
status de heroína.
“Outro dia, eu estava brincando com a minha amiga Giovana e daí
tivemos a ideia de montar uma peça de teatro. Foi então que eu assisti
alguns filmes, como Minnie’s em O Mágico de Dizz e a  A Lenda de
Oz em o Retorno de Dorothy, conversei com a professora Cláudia e
montei o script”.
Na adaptação de Yasmin, os diálogos, personagens e cenário foram
personificados e contaram com o envolvimento dos alunos. Quando
escreveu a adaptação, Yasmin teve o cuidado de levar em considera-

Doces ou travessuras
Uma festa temática em comemoração ao Halloween, com direito a
bruxas, caveiras, aranhas e até um cemitério, com túmulos e zumbis. Inspirados em inúmeras histórias de vampiros e monstros que
povoam o imaginário popular, a equipe da EPG Silvia de Cássia não
economizou esforços para divertir a todos, trazendo para a escola um
recorte da festa que acontece na Irlanda, Estados Unidos, Canadá e
Reino Unido.
O professor de língua inglesa, Douglas Oliveira de Paula,explica que
a palavra Halloween vem da tradição católica, segundo a qual o dia 1º
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de novembro honra os santos. No século V d.C. na Irlanda Céltica, o
verão oficialmente se concluía em 31 de outubro, marcando o feriado
de Samhain, o Ano Novo Céltico.
“O nome é, na realidade, uma versão encurtada de “All Hallows’
Even” [Noite de Todos os Santos], a véspera do Dia de Todos os Santos [All Hallows’ Day], conta Douglas. “Hallow” é uma palavra do
inglês antigo para “pessoa santa” e o dia de todas as “pessoas santas”
é outro nome para Dia de Todos os Santos. Com o tempo, as pessoas
passaram a se referir à Noite de Todos os Santos, All Hallows’ Even,
como Hallowe’en, e mais tarde simplesmente Halloween”.
Uma bruxa distribuiu 35 olhos de cabra para 5 alunos do 2º ano.
Quantos olhos cada um ganhou? Um vampiro foi caçar morcegos
numa caverna. Cada dia ele pegou 7 morcegos. Quantos morcegos ele
conseguiu nesta semana?
Com quase 40 anos na profissão docente, a professora Emília Rodrigues observa que o Halloween permite uma forma de trabalho lúdico
com os alunos, uma prática que desperta ainda mais a curiosidade deles: “envolver os alunos é o que faz com que eles aprendam”, acredita.
Isabelly, Priscila, Gabrielly e Anna Clara, alunas da professora Rosalia Mitidrini Barbosa, sabem muito bem que monstros, fantasmas,
bruxas e vampiros não existem: “tudo isso faz parte da imaginação de
quem conta as histórias”, enfatizam. Dedicadas à decoração da sala
da turma do 2º ano, elas explicam que aprenderam a fazer trabalhos
artísticos usando materiais recicláveis, que resultaram em abóboras,
aranhas e caveiras espalhadas por todos os cantos da sala de aula.
A proposta contou com uma equipe muito unida e articulada com os
projetos e disposta a dar o melhor de si para tornar a aprendizagem
prazerosa, significativa e muito divertida.
“Eles têm muita disposição e criatividade, é uma equipe que está
muito contente em trabalhar na EPG Silvia de Cássia, e estão animados com o fato de serem os pioneiros nessa escola, mesmo diante
de muitos desafios, que aos poucos estão sendo superados”, conta a
coordenadora pedagógica Célia Regina Castanharo.

O professor Douglas explica que essa proposta garante um trabalho interdisciplinar, que envolve inúmeros saberes dos eixos que estão ligados
à Arte, Comunicação e Expressão, Linguagens Matemáticas, Corporeidade e Relações Sociais, Natureza e Sociedade e Corpo e Movimento.
Drácula, Frankenstein, Jack e Lanterna, além de lendas urbanas foram algumas das histórias contadas pelo professor de inglês Victor
Hugo Ramao Fernandes aos alunos do 5º ano durante atividade de
produção de textos de terror que obteve resultados interessantes.
“As histórias foram contadas com a proposta de vencer e superar o
medo, tornando tudo aquilo que pode parecer assustador em narrativas divertidas e engraçadas”. Vitor conta que, na produção dos textos,
os alunos tinham que colocar os personagens “aterrorizantes” nas
mais embaraçosas situações, criando comicidade e risos.
Foi o que aconteceu com Five Nights at Freddy, jogo do aplicativo Android cuja história se passa numa pizzaria, que na versão dos alunos
do 5º ano Matheus, Paulo, Danilo e Luís Henrique ganhou um enredo
mais brando, permitida à faixa etária dos pequenos criadores.
O Forneiro de 47 anos, Juvenal Santos de Arruda, pai das alunas Karla [4º ano], Débora [3º ano] e Giovana [1º ano], visitou a exposição dos
trabalhos das crianças e achou interessante: “acho muito importante
que elas aprendam a conviver com diferentes realidades e culturas”,
aponta.
O resultado das produções artísticas dos alunos se tornaram objeto
de exposição na “Caverna do Halloween”, um espaço para as exposições e contação de histórias, construído com a colaboração de toda a
equipe, do encadeamento de atividades à montagem, empenho máximo para garantir a realização do evento.
“Todos os professores participaram e se envolveram com a proposta,
nós nos divertimos tanto quanto os alunos, isso é muito prazeroso e
legal”, vibra a professora de Artes Sheila Albuquerque.
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Quem foi Silvia de Cássia Matias?

Boletim nº 323 - 1 de dezembro de 2015

Silvia de Cássia Matias nasceu na cidade de Guarulhos, em 13 de
agosto de 1967. Após concluir seus estudos no Magistério em 1990,
iniciou sua carreira como professora.

Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Em 1996 iniciou sua carreira como Professora de Educação Básica no
Ensino Fundamental, na Prefeitura de Guarulhos. Em 2007, concluiu
a graduação em Pedagogia e participou ativamente dos cursos oferecidos pela Secretaria de Educação.
Escolheu a EPG Mário Lago como sede de seu exercício docente, permanecendo entre os anos de 2002 até 2014, oferecendo seu compromisso pedagógico em sua prática cotidiana.
A professora Silvia faleceu em 13 de abril de 2014, deixando saudades
e um belo exemplo de dedicação ao magistério, valorizando a escola
pública e o direito à educação de qualidade.

Ficha Técnica
500

Endereço: Rua Conceição da Barra, s/n, Jardim Santa Inês
Inauguração: 16 de outubro de 2010
Professores: 47
Assistente de Gestão: 2
Agente Escolar: 2
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 7
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 6
Alunos: 1255
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II]Ensino Fundamental
[1º ao 5º ano] e EJA
Diretora: Elaine da Silva
Vice-diretora: Lucineide Viana Rocha
Coordenadoras: Célia Regina Castanharo e Renata da Silva Gonçalves
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos
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EPG Siqueira Bueno valoriza convívio com a
natureza
Galinhas pretas com pintinhas brancas circulando livremente pela escola. Quem não conhece a história de como as galinhas d’angola foram parar na EPG Siqueira Bueno pode até pensar que se trata de uma
brincadeira lúdica para colocar a criançada em contato com os animais
ou que algum vizinho deixou o galinheiro aberto e algumas pequenas
audaciosas invadiram a escola atrás de aventura e de comida.
Além das galinhas, outros animais, definitivamente, fazem parte da
rotina da EPG Siqueira Bueno, que está localizada numa praça em
forma de circulo, no Jardim Vila Galvão. A Diretora da escola, Marcia
Oliveira Bueno, explica que tudo pode virar tema para o trabalho com
os saberes curriculares e que um dos aspectos riquíssimos da Política

Nacional para a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é ver na prática alunos das salas especiais e regulares interagindo em inúmeros momentos e atividades integradas, que extrapolam
o espaço da sala de aula.
A EPG Siqueira Bueno tem um espaço interno privilegiado, com árvores frutíferas e nativas como o pau-brasil. As salas de aula lembram
espaços varandados e suas janelas dão para o pátio do refeitório. Ali,
além de se alimentar, os alunos podem também fazer uso de uma
biblioteca volante, montada nesse espaço para garantir o acesso à leitura, de forma bem democrática.
Nas turmas dos 5º anos, guardas civis municipais do Grupo Unido na
Ação de Resistência às Drogas [Projeto Guard] palestram sobre Prevenção ao Uso de Drogas. A professora Analucia Coelho de Freitas
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explica que os encontros com a GCM têm como objetivo atuar na prevenção através de esclarecimentos sobre os males que drogas lícitas e
ilícitas causam em seus usuários.

trativas, ela está plenamente envolvida com o universo pedagógico
e é grande parceira da coordenação para a execução das propostas e
projetos da escola.

No pátio da escola, logo após o encontro com a GCM e já devidamente esclarecidas sobre o tema, as alunas Giovanna, Emily, Ellen, Vera,
Karen, Melissa e Vitória falam sobre a ideia que a televisão e a mídia
tentam “vender” em suas propagandas. “Eles nunca colocam pessoas
feias nessas propagandas”; “se passarmos na porta de um bar, não
vamos ver moças bonitas bebendo cerveja”; “eles mostram sempre
pessoas bem vestidas e mulheres bem arrumadas”; “eles passam uma
imagem falsa de que quem toma bebida alcoólica é muito mais feliz”,
observam as alunas nessa breve análise coletiva.

Diante do compromisso de partilha de valores, a equipe de profissionais da EPG Siqueira Bueno entende que, dessa forma, eles melhoram
sua própria forma de interação com o outro. “Quando a gente chega
aqui na escola, esquece até dos problemas, porque o ambiente é agradável e isso faz bem para todos nós”, comenta Moacir Messias Lopes,
Agente de Portaria que trabalha na escola há sete anos.

A coordenadora pedagógica da escola, Soraia Ahmad Malas Yusuf,
conta que além das palestras do Projeto Guard, 22 professores estão
fazendo o curso Prevenção ao Uso de Drogas, oferecido pela Universidade de Brasília [UNB], com carga horária de 180 horas. Essas ações
compõem tanto o Plano de Ação da escola como seu Projeto Político
Pedagógico, cujo tema Partilhando Valores para uma Vida Melhor vai
muito além de um projeto temático, pois é a partir da exploração dos
valores que a escola constrói com as famílias dos alunos que o projeto
de humanização da escola se concretiza.

Zuleika Alves Viegas, Apoio Administrativo há nove anos na escola,
confessa sua predileção pelo trabalho com as crianças: “é gratificante
e faz sentir bem. Saio daqui cansada, mas feliz”. Seu trabalho para
ajudar a comunidade é sem igual; ela conta emocionada o esforço
para ajudar uma avó com cinco netos estudando no mesmo período.
Maria Célia Januário Gonçalves e Cristina Eugênia de Oliveira têm
uma imagem singular da escola, a partir do lugar onde trabalham:
a cozinha. Praticamente de frente para o grande jardim interno, as
companheiras de trabalho destacam a organização dos espaços que,
segundo elas, não existe igual em outras escolas.

A assistente de Gestão Cristina Lopes da Silva Gorzillo também enfatiza a receptividade das mães, “a maioria delas entende a necessidade
de participação na vida escolar de seus filhos e isso é fruto de um
diálogo constante”.

Em meio a esse espaço harmonioso e inspirador, as Auxiliares de
Serviços Gerais da Proguaru Dilma Almeida Mazaro, Maria Cristina
Pinto e Fátima Saraiva dividem-se no cuidado dos animais que habitam o viveiro da escola, dentre os quais, as tão divertidas galinhas
d’angola. Esbanjando graça e empenho no que fazem, elas contam
como as galinhas conquistaram a comunidade e se tornaram símbolo
da EPG Siqueira Bueno. Com um olhar atento sobre a rotina dessa ave
rara, as três observam que o hábito de ir e vir livremente revela que
as galinhas d’angola adotaram a escola como lar oficial e sua presença
inusitada faz parte do carinhoso cenário da escola.

Suzani Maria Colombo Diotti José é vice-diretora na escola já há 12
anos. Ao contrário do que acontece com alguns educadores que ocupam essa função e que voltam seu olhar apenas às questões adminis-

Uma galinha preta com pintinhas brancas. Essa é uma das características da galinha d’angola, que também tem outros nomes, como cocá,
capote, tô-fraco. O detalhe interessante é que ela recebe esse nome

“Nesse trabalho, é fundamental trazer os pais e responsáveis para a
escola, em encontros bimestrais nos quais discutimos os principais
problemas das crianças”, lembra a gestora Marcia, que conta com
uma rede de ajuda composta por especialistas de diversas áreas.
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somente aqui no Brasil; nos países africanos, a galinha de d’angola é
conhecida como galinha do mato.

Com a palavra, a diretora
Em 2004, a EPG Siqueira Bueno recebeu uma visita inusitada em
meio aos seus educandos, que tranquilamente cumpriam a sua jornada costumeira de aula, um filhote de galinha d’angola, que segundo
contou na época, fugira do caminhão de aves que abastecia a avícola
próxima a escola.
A ave que provocou alvoroço e curiosidade em toda a equipe escolar, de visitante, passou a hóspede da escola. O caso repercutiu na
região. Foi quando o senhor José, jornaleiro do bairro resolvera fazer
a doação de uma galinha d’angola fêmea. O casal de aves assimilou o
universo escolar, passeando livremente entre as árvores, acostumando-se de forma harmoniosa a conviver com os educandos.
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A alegria da escola se multiplicou quando nasceu a primeira ninhada de
filhotes. O episódio tornou-se uma grande experiência aos nossos alunos. Todos puderam acompanhar o processo, desde o seu nascimento
até o crescimento. Como a escola trabalha a educação ambiental, todos
os momentos foram registrados de forma significativa para as crianças.
É emocionante pensar como a natureza é sábia, pois as aves, que
foram criadas livremente, percorrem a praça onde está localizada a
escola, a Base da Polícia Militar e atravessam a rua, mas sempre retornam para casa, ou seja, para a escola.
Os comerciantes do local e as pessoas que se exercitam na tradicional
caminhada pela praça se admiram ao ver as aves e sabem que elas
pertencem à escola.
É importante ressaltar que a presença desses animais tem contribuído
para o processo de humanização, quando pensamos na sustentabilidade do planeta. O cuidado, a atenção e a preservação são princípios
que fazem parte do currículo da escola e que se sustentam no Projeto
Político-Pedagógico “Partilhando Valores para uma Vida Melhor”.

A história das aves ainda nos remete ao episódio ocorrido em uma
manhã, quando a direção ao chegar à escola se deparou com um senhor que queria levar os filhotes de angola embora, pois, segundo ele,
estes lhe pertenciam, justificando que um dos filhotes havia fugido de
seu caminhão que abastecia a avícola.
O episódio virou caso de polícia. O Sargento Apolinário, que na época respondia pela Base da Polícia Militar, soube do ocorrido e mediou
o conflito, dizendo que as aves eram patrimônio dos educandos da
escola. Desapontado, o ‘senhor do caminhão’ concordou.
A partir de então, não conseguimos imaginar o Siqueira sem a beleza
dos animais. Como possuímos uma área verde privilegiada, construímos um belo viveiro e outras espécies foram incorporadas à escola,
como: tartaruga, galinha e garnizé. Hoje contamos com seis galinhas
d’angola (2 adultas e 4 filhotes), três galinhas garnizé, três galinhas
caipira e uma tartaruga. O sonho da gestão é, um dia, poder ter uma
arara para compor as espécies do viveiro.

Quem foi Siqueira Bueno?
João Álvares de Siqueira Bueno nasceu em Guarulhos, em 1834. Formado em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco, foi deputado estadual em duas legislaturas pelo município, tendo grande influência na emancipação da cidade.
Siqueira Bueno dá nome à família que teve grande participação política na capital do Estado de São Paulo, no final do século XIX, e na
história da cidade de Guarulhos, principalmente no período em que a
cidade ainda chamava “Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos”.
Em 1891, obteve concessão da Câmara de Guarulhos para a construção de uma linha de bonde por tração animal ou a vapor.
A influência de sua família era tão forte nesta cidade que rendeu a
citação no hino do município.
Faleceu em 1912.
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Ficha Técnica
EPG Siqueira Bueno
Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida, 324 – Jardim Vila Galvão
Professores: 30
Funcionários administrativos: 2
Agentes de portaria: 4
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 4
Alunos: 572
Atendimento: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação
Especial
Diretora: Marcia Oliveira Bueno
Vice-diretora: Suzani Maria Colombo Diotti José
Coordenadora: Soraia Ahmad Malas Yusuf

Boletim nº 183 - 27 de março 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
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EPG Sítio do Pica-Pau coloca música na pauta
“Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo...
Sítio do Pica-Pau Amarelo”. Os versos contagiantes da música de Gilberto Gil, composta em 1977 para o programa de TV de mesmo nome,
têm o poder de despertar a memória afetiva de quem já foi criança
um dia. Essa é a gostosa sensação que temos quando estamos na EPG
Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma das escolas da Prefeitura de Guarulhos que homenageia a tão ilustre obra de Monteiro Lobato.
Em meio ao aconchegante, circunscrito e arborizado espaço da escola,
que conta com nove salas de aula e um laboratório de informática,
encontramos em suas paredes pinturas dos personagens da história
que povoa o imaginário de muitas gerações há mais de noventa anos,
como o Saci Pererê, Emília e o Visconde de Sabugosa.

A gestão da escola usa de muita criatividade para adequar os ambientes de acordo com as necessidades dos alunos. Quando foi inaugurada, há exatos trinta e quatro anos, a EPG Sítio do Pica-Pau Amarelo
atendia apenas a Educação Infantil. Hoje, são mil alunosmatriculados, atendidos também no Ensino Fundamental e EJA. A diretora da
escola, Zeni de Souza Teixeira, vê essa adaptação dos espaços de maneira bastante positiva: “temos uma sala multiuso que pode ser usada
para atender as mães, passar um vídeo, ou para fazermos a reunião
do Conselho Participativo, ou para uma aula de educação física quando está chovendo. Essa facilidade de adaptação dos espaços é muito
interessante, pois temos sempre a oportunidade de buscar o novo”.
E quando a necessidade impulsiona as ações rumo à inovação, não
faltam ideias excelentes. Zeni explicou ainda que está em projeto a
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criação de um teatro de arena, no espaço da escadaria que dá acesso
ao piso inferior da escola. Outro desejo da gestora é uma horta vertical, aproveitando o muro que fica ao redor da escola.
A exemplo do que carinhosamente encontramos na casa de nossos
queridos avós, a cozinha também é um lugar privilegiado no qual
as guloseimas ali preparadas também aguçam a memória afetiva.
Isso não quer dizer que as crianças podem fazer nesse espaço o que
bem entenderem, muito pelo contrário. A cozinheira Clarice de Souza
Lima, como tantas avós queridas de 75 anos, é carinhosa, porém rigorosa com o espaço da cozinha. Há 14 anos na EPG Sítio do Pica-Pau
Amarelo, ela e sua equipe composta por Gloria Maria Camargo Moraes, Eliana Ferreira Dias, AnaCarolina Siqueira dos Santos e Maria
Lúcia de Almeida Silva são cuidadosas com a alimentação das crianças e dos adultos.
Professores e gestores da escola observam que as cozinheiras procuram sempre dar um toque especial na comida servida, além de atender àqueles casos especiais que necessitam de cardápio diferenciado.
Unidas como ‘irmãs de sangue’, a equipe da limpeza não fica atrás
quando o assunto é pro-atividade: elas trabalham muito para conservar a escola limpa. Fátima dos Santos, Cleusa dos Santos Silva e
Normelita Nunes da Silva, Judite Torres Correia Silva, Celina Rosa de
Freitas esboçam alegria no gratificante trabalho que fazem ao cuidar
da higiene do espaço e destacam o modo compensador com o qual
se dedicam aos alunos: “elas são todas uma benção”, observa Cleusa,
com um sorriso nos lábios.
Maria Inês Rosatto Dantas, avó do aluno Mateus, do 5º ano, conhece
a escola há 20 anos. Membro do Conselho Participativo de Classe e
Ciclo, ela conta entusiasmada que seus três filhos estudaram ali e que
a gestão da escola mantém transparência e responsabilidade em relação ao que precisa ser feito: “não é uma escola, é uma família, porque
aqui as crianças estão acolhidas e protegidas”.
O depoimento de Maria Inês, assim como o de Antonio Gomes Neto,
pai do aluno Samuel, do 3º ano, denota que a comunidade aprova o

trabalho realizado pela escola. Um aspecto positivo que vale a pena
ser destacado são os canais de comunicação criados com a participação do Conselho Participativo, tais como a caixa de sugestões, os
cadernos de recados e o boletim informativo.
Maria Cristina Chacon Zapparoli ilustra bem aquela ideia de que “a
primeira paixão a gente nunca esquece”. Professora da Rede Municipal desde 2006, Maria Cristina conta que a EPG Sítio do Pica-Pau
Amarelo foi a primeira escola na qual trabalhou quando entrou na
Prefeitura. Ela conta também que teve a oportunidade de retornar à
escola agora em 2013, após acumular experiências significativas em
outras escolas. Avaliando seu crescimento profissional na função docente, Maria Cristina observa: “cada vez mais tenho tido um olhar
diferenciado para meus alunos, um olhar humano, amoroso e preocupado com as dificuldades de aprendizagens”.
Entre 2007 e 2008, Maria Cristina teve a oportunidade de cursar a
especialização em Ensino Fundamental, oferecida aos professores da
Rede Municipal de Guarulhos pela Secretaria de Educação na USP.
Sua monografia de conclusão de curso, intitulada “Amor pela profissão: é possível, quando se é professor?”, se propõe à investigação
das memórias pessoais como instrumento de abordagem para várias
reflexões acerca da prática docente.
A professora do 2º ano Claudemira Aparecida Ferraz, carinhosamente chamada de Mira, trabalha na EPG Sítio do Pica-Pau Amarelo há 5
anos e destaca a união e coerência do grupo de trabalho, bem como
a participação da gestão, como aspectos importantíssimos e necessários à concretização dos projetos e atividades propostos. “No 2º ano,
os alunos estão no início do processo de alfabetização e isso exige
grande proximidade com o educador”.
Peça fundamental nesse organismo de cores, tons, saberes e sabores,
a Agente Escolar Valdete Santos Nascimento é uma pessoa muito conhecida e querida por todos. Ela está sempre presente para ajudar; ela
conhece muito bem as artimanhas dos alunos e sabe como diverti-los
em momentos diferentes.
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Em meio a tantos personagens com experiências e práticas com foco
na relação com o outro, as Assistentes de Gestão Márcia da Consolação
Queiroz Pereira e Maísa Martins Azevedo se destacam pelo carinho
com o qual atendem a comunidade. “É um trabalho gratificante, porque além da rotina administrativa tem também o atendimento aos pais
e professores”. Envolvidas com todos os assuntos interessantes da escola, a dupla que se divide na secretaria da escola para garantir o atendimento nos quatro períodos da escola, está ali para ajudar da melhor
forma possível e resolver a grande maioria dos problemas da escola.

Pica-Pau Amarelo, conhecido como Sítio em Pauta, foi elaborado com
o objetivo de proporcionar aos alunos o pleno desenvolvimento de
suas potencialidades cognitivas. Trocando em notas musicais, isso
quer dizer que a equipe da escola pretende garantir aos alunos uma
experiência musical com qualidade social. Para a coordenadora pedagógica Maria de Lourdes da Silva, “se a escola é o lugar onde realizamos sonhos e onde a aprendizagem deve ser significativa e prazerosa,
nossa proposta é usar a música para alfabetizar e letrar nossas crianças, jovens e adultos”, acrescenta.

E foi pensando na resolução de problemas que gestores, professores e
alunos criaram um canal de comunicação com a comunidade. Ainda
em sua terceira edição, o Boletim Informativo da EPG Sítio do Pica
-Pau Amarelo objetiva esclarecer e informar a comunidade sobre os
principais assuntos que envolvem a escola, trazendo temas de interesse geral como, por exemplo, o transporte escolar e a rematrícula de
alunos, além da socialização dos resultados dos projetos e atividades.

Ao trazer essa discussão para o universo do educando adulto, a equipe da escola observou que a musicalização contribui diretamente
para no desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e sócio
-afetivo dos alunos, independente da sua faixa etária.

Empolgada com sua participação no curso de Prevenção ao Uso de
Drogas, oferecido por meio da parceria com a Universidade de Brasília e voltado principalmente aos jovens e adultos da EJA, a vice-diretora Elaine Cristina Abrão Bueno Sampaio conta que trabalha na
escola desde 2008 e que gosta muito de trabalhar ali. “Tenho o meu
local de trabalho como uma extensão da minha casa: aconchegante e
acolhedor, além da grande amizade e parceria entre a equipe gestora,
educadores, educandos e demais profissionais”.
Com seu grupo diversificado e pronto a contribuir para a realização
de um trabalho com foco na educação com qualidade social para seus
alunos, a EPG Sítio do Pica-Pau Amarelo garante o trabalho em equipe, a busca por novos conhecimentos e a socialização de saberes.

Sítio em Pauta: a música no Plano de Ação da
escola
Para ir ao encontro desse movimento de resgate de valores, experiências significativas e memórias, o Plano de Ação 2013 da EPG Sítio do

Sendo assim, com as turmas dos ciclos I, II, III e IV da EJA, a EPG Sítio
do Pica-Pau Amarelo desenvolve o subprojeto chamado “O som em
ação”, que além do processo ensino-aprendizagem, tem como objetivo a sensibilização para a arte, levando esse olhar ao reconhecimento
das várias linguagens que cercam o aluno jovem e adulto.
Para garantir que as ações adotadas com as turmas da EJA estejam
em pleno diálogo com a amplitude do Plano de Ação, serão contemplados, sempre numa perspectiva interdisciplinar, vários eixos da
Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários – QSN – como
Corporeidade e Relações sociais, Mundo do Trabalho, Cultura e Linguagem, Linguagens e Expressões Matemáticas e Natureza e Sociedade. “Através da música é possível transmitir não somente palavras,
mas também sentimentos, ideias e ideais que podem ganhar grandes repercussões didáticas se bem direcionadas”, afirma Elisabete de
Souza Lima Machado, coordenadora pedagógica da EJA da escola.

Sítio do Pica-Pau Amarelo
Criação do escritor brasileiro Monteiro Lobato, a obra infanto-juvenil
Sítio do Pica-Pau Amarelo vem encantando gerações desde que foi
criada, em 1920.
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A obra foi adaptada para a televisão em 1952 e, de lá para cá, já ganhou inúmeras adaptações nas quais se conservam as personagens
principais como Emília, Narizinho, Pedrinho, Marquês de Rabicó,
Conselheiro, Quindim, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, Tia Anastácia, Tio Barnabé, Cuca, Saci, etc.

Ficha Técnica
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1846 – Cocaia
Inauguração: 15/02/1979
Professores: 50
Assistente de Gestão: 2
Agentes de portaria: 4
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 6
Alunos: 1000
Atendimento: Educação Infantil (estágios 1 e 2), Ensino Fundamental
(1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (ciclos I, II, III e IV)
Diretora: Zeni de Souza Teixeira
Vice-diretora: Elaine Cristina Abrão Bueno Sampaio
Coordenadoras: Maria de Lourdes da Silva e Elisabete de Souza
Lima Machado

Boletim nº 185 - 11 de abril de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
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Projeto da escola fortalece integração com a
comunidade
Construir uma escola organizada que propicie espaços democráticos
e socializadores, focados no bem estar e no desenvolvimento global
dos alunos.
Essa é uma das metas principais do Projeto Político-Pedagógico [PPP]
da EPG Sophia Fantazinni Cecchinato, que celebra 20 anos de existência, por meio de um projeto de fortalecimento e integração da comunidade com a escola.
“Estamos muito felizes porque vivemos uma fase muito importante
da construção da identidade da nossa escola. O nosso PPP está volta-

do para a comunidade e isso é muito importante quando idealizamos
uma perspectiva efetivamente democrática de educação”, afirma a
gestora Graziela Aparecida Da Silva Costa.
Para envolver o entorno no processo de transformação da sua realidade, a fim de construir uma proposta de educação de qualidade, a
equipe gestora convocou toda a comunidade escolar para refletir e
decidir os eixos de trabalho da EPG.
“Organizamos questionários para entender melhor quais aspectos do
nosso projeto deveriam ser mantidos e quais poderiam ser melhorados. Como envolvemos todos os pais e profissionais da escola, estamos
tabulando informações de cerca de 800 questionários. É uma ação trabalhosa para nós, mas essencial no caminho da gestão que sonhamos”.
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Um por todos e todos por um
O Conselho Participativo de Classe e Ciclo – CPCC, e as reuniões de
pais são alguns dos espaços que a escola utiliza para coletar dados e
construir do seu PPP.
Durante esses encontros, a escola proporciona a abertura para a socialização de práticas, formações e discussões de temas do contexto
escolar, sempre deixando um espaço para tratar do projeto político,
explicando tanto as etapas para o seu desenvolvimento, como a importância da participação da comunidade na sua construção.
Segundo a gestora, uma das metas da equipe é demonstrar às famílias a sua capacidade de transformar positivamente a realidade, diminuindo as desigualdades.
“Certa vez, um pai me contou bastante emocionado que havia sido a
primeira vez que havia se sentido importante em um local. Mesmo
não tendo tanto estudo, sabia e queria falar sobre a educação de sua
filha. É isso que queremos mostrar: aqui todos têm direito a voz e vez.
Todos, à sua maneira e com a sua experiência, podem contribuir com
a educação de nossas crianças”.

Uma escola que fala com as mãos
“Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo”
Carlos Drummond de Andrade
A inclusão das crianças com deficiência é um dos focos da proposta
pedagógica da EPG que é polo de Atendimento Educacional Especializado – AEE, e desde 2014, uma escola bilíngue.
Aretê Azevedo do Espirito Santo é professora da rede há 8 anos, atua
com alunos surdos e conta que muitas das atividades são realizadas por meio da integração entre as crianças dos diferentes ciclos de
aprendizagem.
“Trabalhamos em roda de conversa, pois a partir do uso da Língua

de Sinais – Libras, eles podem aprender mais uns com os outros. Uma
atividade importante que realizamos aqui na EPG Sophia é a Semana
do Surdo que acontece uma vez ao ano e reúne todos os alunos de
escolas da Rede no CEU Cumbica”, esclarece.
Nesta semana, a programação inclui atividades especiais que envolvem palestras, passeios e visitas, integrando alunos surdos e ouvintes. “Este é o 3º ano que realizamos as atividades no CEU e os alunos
já estão ansiosos para participar, principalmente dos passeios à Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo”, conta.
Aretê completa informando que decidiu atuar como professora de
surdos depois que viu um filme que conta a trajetória da escritora e
conferencista Hellen Keller.
Cega e surda em decorrência de uma doença manifestada aos 19 meses de idade, Keller foi a primeira pessoa com essas características a
conquistar um bacharelado.
“Eu sempre me afinizei de alguma maneira com esse público, mas
quando assisti o filme “O Milagre de Anne Sullivan”, baseado em
sua trajetória, essa sensação ficou mais forte. Então, comecei a trabalhar em uma empresa Fabril. Lá alguns funcionários eram surdos e os
meus chefes me colocavam para conversar com eles, mas ainda assim
não sabia muito bem o que fazer. Cursei pedagogia e a única opção
foi a habilitação em inclusão de surdos. Aí eu entendi e já estou há 15
anos nesse caminho”.
Enquanto conversávamos, a aluna Beatriz do 4º ano, cadeirante, brinca distraidamente com suas colegas de classe, com o olhar atento e
amoroso da Agente de Inclusão Escolar Maria Deisani.
“Quando eu comecei, achei que iria ajudá-los muito, mas o que está acontecendo é que sou que estou aprendendo e muito. Às vezes, somos nós os
deficientes, principalmente nos aspectos morais e que envolvem o nosso
preconceito. Olhe só como as crianças interagem com a Bia sem nenhuma
reserva! As crianças são muito mais generosas e nos ensinam todos os dias
a viver bem com a diversidade com solidariedade, amor e amizade”.
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Projeto 20 anos de história
Para celebrar o vigésimo aniversario da Escola, a coordenadora pedagógica Suelene De Oliveira Candido conta que a equipe desenvolveu
o Projeto 20 anos de História, que proporcionou amplo resgate das
músicas, filmes, brincadeiras, comida e hábitos das crianças e jovens
entre as décadas de 1990 e 2000.
“Desde o ano passado, ficamos pensando como poderíamos realizar um
evento diferente para comemorar o nosso aniversário. A proposta gerou
diversas pesquisas entre as turmas e as crianças se divertiram bastante,
principalmente por poderem contar com os pais nessa nova descoberta”.
A professora Virgínia Rodrigues Fernandes Oliveira conta que uma
das coisas que mais admira na equipe é a generosidade.
“Se alguém tem algum problema, sempre tem alguém para ajudar e
isso tem muito a ver com a postura da gestão que incentiva essa gentileza e solidariedade entre todos da equipe. As hora-atividades são muito ricas e sempre chegamos juntos num consenso para a realização dos
projetos, isso faz toda a diferença no produto final”, conta sorridente.

A colega Laura completa que a mágica dos algodões voadores sempre
acontece todos os anos, durante o inverno.
“É sempre assim: toda a vez que está muito frio, a árvore começa a
soltar esses pelinhos brancos. Parece a árvore da Frozen! A nossa escola, não é o máximo?!”.

Quem foi Sophia Fantazzini Cecchinato?
Sophia Fantazinni nasceu em Guarulhos, em 1930. Filha de oleiros,
da região da várzea do Palácio, bairro às margens do Rio Tietê.
Quando jovem estudou na Escola Capistrano de Abreu, tendo se especializado em alta costura, profissão que escolheu durante a sua vida.
Da sua união com Domingos Cecchinato, teve dois filhos: Paulo Roberto Cecchinato e Rosangela Rita Cecchinato.
Mãe dedicada e avó de 6 netos, Sophia ficou conhecida por sua generosidade e dedicação em prol das mães solteiras da cidade. Faleceu em 1992.

Ficha Técnica
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Algodões voadores
Uma árvore de algodões voadores. Essa é a primeira visão que temos
da frondosa árvore repleta de ninhos de João de Barro e Periquitos,
que encanta os alunos da EPG Sophia.
“Se não me engano ela se chama paineira”, esclarece a Agente Escolar,
Célia Alexandre da Silva.
Célia estava certa! A paineira, árvore frondosa de frutos verdes, é
uma das atrações de destaque na paisagem da escola, cujos frutos
liberam algodões ou painas, ao serem mordiscados pelos pássaros, se
espalhando com o vento pelos corredores da escola.
“Tia, essa árvore é muito linda, mas a gente acha que não é algodão! É
neve, você não reparou?”, conta a aluna Giovana do Estágio I.

Endereço: Rua Antônio Elias Rodrigues, 323 - Jardim Angélica
Inauguração: 14/06/1995
Professores: 39
Agente Escolar: 2
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Agente de Apoio a Inclusão Escolar: 4
Alunos: 987
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II], Ensino Fundamental
[1º ao 5º ano]
Diretora: Graziela Aparecida Da Silva Costa
Coordenadora: Suelene De Oliveira Candido
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Boletim nº 311 - 9 de setembro de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Escola incentiva prática da democracia entre
seus alunos
“Através dos outros, nos tornamos nós mesmos”. - Lev Vygotsky
Uma escola feita de pessoas envolvidas e apaixonadas pelo processo
de ensino-aprendizagem na Educação Infantil.
Assim é a EPG Svaa Evans, que vem construindo ao longo dos seus 46
anos, uma proposta humanizadora baseada no respeito ao tempo de
vida e ao incentivo à participação ativa das potencialidades de seus
alunos.
“Sempre atuamos de maneira acolhedora e positiva em relação aos
nossos alunos, e agora, após o movimento de construção do nosso

Projeto Político-Pedagógico, ganhamos mais força para ampliar a participação das nossas crianças nas decisões da escola”, conta a coordenadora pedagógica Mariana Silva Govertz.
A partir do Projeto Valores, as crianças poderão exercitar a sua cidadania por meio de representação em assembleias e conselhinhos
mirins.
“Muitos profissionais acham que crianças muito pequenas como as
nossas, [Creche e Estágios] não são capazes de refletir e decidir sobre
temas importantes da rotina da escola. Após 3 anos de construção do
PPP, pesquisando e dialogando, o coletivo acreditou nessa possibilidade e nos desafiamos a demonstrar que eles são capazes, no seu
tempo de vida de expressar as suas necessidades transformando a
sua realidade”.
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Você me abre seus braços e a gente faz um país
A aluna Manuela do Berçário II é um desses exemplos de liderança
mirim, que fazem a equipe gestora crer estarem no caminho certo.
“A Manu tem apenas 2 anos e meio, mas tem um poder de decisão
fantástico. Questionadora, ela sempre me procura para buscar o direito aos brinquedos materiais e espaços lúdicos da escola”, explica
Mariana.
A coordenadora ressalta que a escola realizou uma cerimônia de posse para os recém-eleitos com direito a presença dos pais e execução
dos hinos a Guarulhos e o Hino Nacional Brasileiro.
“Eles adoraram a cerimônia, cantaram, dançaram e até pediram uma
identificação, ou um algo que os caracterizasse como representantes.
E daí, a importância dessa vivência nessa etapa da vida e da nossa
mediação, porque os conselheiros se sentem empoderados, capazes
de modificar o meio, mas devem compreender que eles representam
a todos e não apenas os seus gostos e suas vontades. O representante
é apenas um porta-voz dessa democracia representativa a ser construída por aqui”.
Prestes a realizarem a primeira reunião de Conselhinho, Mariana esclarece que espera com esta oportunidade conhecer as reais necessidades de seus alunos.
“Para este primeiro encontro, a pauta é livre. Realizaremos uma grande roda de conversa e faremos as anotações de todas as reflexões que
vão surgir desse diálogo. Assim, conhecermos melhor a realidade dessas crianças, o que precisam, o que pensam da escola, o que gostariam
de aprender e como tudo isso pode ser melhorado, é fundamental”.

Apaixonada pela sereia Ariel, Milena conta as habilidades do amigo. “Sabe tia, o Artur é praticamente especialista em mosquitos. Sabe
tudo. Outro dia ele estava nos mostrando uma técnica para saber se o
bicho estava vivo ou morto, mesmo caído e sem respirar”.
O lugar que Milena mais gosta da escola é a parede que tem a pintura da Ariel. “Ela fala com a gente que ela nos dará a magia para ser
como ela. Pra mim, o mais legal de ser sereia é poder conversar com
os bichinhos do fundo mar”.
Artur esclarece que, ao contrário da amiga, não pensa em ser ‘sereio’;
“é que eu prefiro os dinossauros”, afirma sorridente.

Agora é brincar de viver
“Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo” – Maria Betânia
Entre latidos, rugidos, miados, tilintar de asas e barrirs de elefante, as
crianças da EPG Svaa Evans expressam a sua criatividade e resgatam
alguns dos momentos mais interessantes da sua visita ao Zoológico.
“Tia, a gente foi passear e tinha um monte de bichos. E tinha o leão e
ele fazia ‘Rrrrrauuu’!!”, conta Guilherme.
A professora Adriana Mascanheiras explica que a ludicidade é um
dos elementos fundamentais para a vivência do Projeto Valores.

Os representantes do Estágio II, Milena e Artur, contam entusiasmados sobre a alegria de terem sido escolhidos como os representantes
de sua turma.

“Trabalhar com Educação Infantil é uma alegria pra nós, mas requer
muita disposição e criatividade, porque quanto mais estratégias você
puder oferecer maior será o a participação e o desenvolvimento dos pequenos. Eles são encantados pela natureza, pelas singelezas dos espaços, gostam de brincar e de explorar. Ações simples como dar uma volta na escola para acompanhar o crescimento do pé de mamão pode se
tornar um momento grandioso para o compartilhamento de saberes”.

“Para mim, ser representante é poder ajudar os outros. Tanto na lição
como em todas as outras coisas”, ressaltou Artur.

Gargalhadas, carinho e muita diversão são também características
marcantes da aula da professora do Estágio II, Valquiria Dalposo Cinel.
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“Há algum tempo estamos trabalhando aqui na sala com cantinhos
temáticos. Nesta proposta, dividimos a sala em circuitos de atividades, onde cada criança pode escolher o seu local preferido para aprender e brincar”, esclarece.

As formações em hora–atividade e os Cursos oferecidos pelo CEMEAD estão sendo grandes incentivadores para a elevação da autoestima de todos os professores, bem como a sua capacitação profissional em horário de serviço.

Bonecas, blocos de construção e de montar são alguns dos brinquedos dos cantinhos escolhidos pelos alunos Wallace, Yasmin e Miguel,
todos com 5 anos.

“Hoje, por exemplo, é dia de estudos do CEMEAD, onde realizamos
diversos cursos a distância, baseados nos eixos do Quadro de Saberes Necessários - QSN. E essa experiência é fabulosa porque as tarefa solicitadas nos oferecem oportunidade de exercitar de maneira
lúdica o uso das novas tecnologias. Por exemplo, uma das questões
dizia assim: Agora que você leu o texto, reflita e registre por meio de
fotografia uma atividade baseada nessa proposta, ou seja, somos incentivadas ao máximo a exercitar esses conhecimentos e sair da nossa
caixinha de repertórios. E isso é muito importante!”.

“Estamos construindo um acampamento para vivermos grandes
aventuras”, explicam Miguel e Yasmin que dividem o espaço com
mais 3 colegas.
“Essa atividade é muito bacana porque é possível trabalhar na prática o Projeto Valores. Como a atividade funciona de forma rodiziada,
todos têm a mesma oportunidade e o cuidado de respeitar a vez do
outro, sendo solidários no compartilhamento de materiais. Assim, a
imaginação e o faz de conta são essenciais para a construção coletiva.
É maravilhoso!”.
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As amigas Dilma e Cida completam dizendo que acompanhar o crescimento dos seus antigos alunos e a transição das gerações é uma das
vantagens de atuar há tantos anos no mesmo espaço.

Entre docente e dinossauros

“Eu tive alunos no meu início de carreira que hoje já são pais de alunos nossos agora e isso é maravilhoso! Hoje mesmo, encontrei uma
aluna que eu adorava e ela me deu um abraço tão apertado, que fiquei
até emocionada, relata Cida”.

O que a história das professoras Adriana Mascanheiras, Maria Aparecida Damaso e Dilma Gomes lembram o período Jurássico? “O nosso tempo de serviço aqui na Escola, oras!”, afirma Adriana sorridente.

As alquimistas do sabor

Com 25 anos de Rede Municipal e 15 anos na EPG, a Adriana contabiliza lembranças emocionantes de um trabalho construído com muita
paixão e alegria.
“Nós três nos conhecemos aqui ano de 1998, após um período de remoção. Entramos na Rede no primeiro concurso de professores, na
época, ficamos conhecidas como ‘Tutas’, diminutivo de professoras
substitutas. O nosso trabalho era bem diferente, não tínhamos tantas
oportunidades de formação e liberdade para criar e desenvolver projetos”, ressalta.

“Guardo recordações maravilhosas da minha época de escola. Lembro da minha primeira professora, de como eu era feliz, mas, a figura mais importante e inesquecível foi a minha cozinheira porque ela
matava a minha fome”.
O depoimento sincero da cozinheira Solange Rojo é um retrato da
importância das suas colegas Conceição Aparecida Mendes César e
Ivone da Silva, profissionais que preparam com muito carinho e dedicação a refeição de mais de 400 crianças da EPG Svaa Evans.
“Eu acredito que para muitos alunos nós somos as Masterchefs por-
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que eles sempre vêm conversar com a gente, pedem receitas e sempre
elogiam a nossa comida”, afirma.
Sol completa falando que durante os intervalos, o balcão da alimentação
se tornou um ponto de encontro de muitas conversas e confidências.
“Em geral a cozinha tem essa característica, quase subliminar, de
aproximar as pessoas e tem dias que esse balcão mais parece um
divã”, conta sorrindo. Aqui, tanto as crianças quanto os professores
contam de tudo, pedem conselhos e é muito boa essa convivência e
amizade”.
Pensando no bem estar e na harmonia de todos os funcionários, Ivone, a companheira de trabalho de Sol, diversificou o tradicional cafezinho introduzindo chás aromatizados, que foram associadas à frases
de incentivo e autoestima.
“Foi assim: como a gente sempre faz café e deixa uma jarra a mais
com água quente, pensei que poderíamos utilizá-la para preparar os
chás. Para diferenciarem as garrafas, escrevo: Bom dia, meninas! ‘Chá
mate com toque de cravo’, ou ‘chá mate com gengibre’, ‘chá com casca
de abacaxi’. Daí, resolvi melhorar e escrever mensagens de autoajuda
como: Nunca deixe que a saudade do passado e o medo do futuro
estraguem a beleza de hoje, pois há dias que valem um momento, e
há momentos que valem por toda uma vida. Aí imagina, cada mensagem rendia mais um bom papo e foi o maior sucesso!”.
A controladora de acesso Eliethe Pereira de Carvalho Lima completa
informando que uma das características mais marcantes da escola é
este envolvimento e preocupação dos funcionários com o bem estar
das crianças e comunidade.
“Acredito que as pessoas que trabalham aqui gostam muito do que
fazem, porque isso reflete na maneira como todos atuam. E é um conselho que eu dou sempre para as pessoas. Se você não gosta do que
faz, não fique reclamando. Faça diferente, continue estudando, lutando, para conquistar o seu espaço. Acho que é por isso que essa é uma
das escolas mais procuradas aqui da região”, relata Eliethe.

Quem foi Svaa Evans?
Svaa Evans foi vereador na cidade de Guarulhos. Nascido em São
Paulo, em 7 de junho de 1927, fez seus primeiros estudos no Colégio
Liceu Coração de Jesus.
Cursou o Colégio Militar até que prestou vestibular para a escola de aeronáutica no Rio de Janeiro. Voltou a Guarulhos no seu período de aposentadoria.
Foi conhecido pelo seu exemplo de amizade, solidariedade e pela sua
disposição em atender as pessoas que necessitavam de sua ajuda.
Trabalhou na casa da Lavoura de Guarulhos, onde era querido por
seus amigos e colegas devido ao seu caráter franco e honesto, jamais
negando apoio aos agricultores que o procuravam.
Foi casado com Wila Scarinci Evans, com quem teve um filho Adhonay Anthony Evans, engenheiro agrônomo, hoje radicado na cidade
de Marília. Faleceu em 25 de maio de 1979.

Ficha Técnica
Endereço: Avenida Benjamim Harris Hunnicutt, nº 1854
Inauguração: 31/12/1969
Professores: 30
Agente Escolar: 1
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 4
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 3
Estagiárias: 2
Alunos: 457
Atendimento: Educação infantil – Creche (Berçário II e Maternal) e
Estágio I e II
Diretora: Teresa Suiko Kato Kirihata
Vice-diretora: Iracema Maria dos Santos Silva
Coordenadora: Mariana Silva Govertz
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Boletim nº 313 - 23 de setembro de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Tarsila do Amaral
Clássicos da literatura potencializam valores na
Educação Infantil

o Projeto Era Uma Vez, iniciativa que busca contribuir com a formação de leitores por meio do estímulo do prazer pela leitura.

Era uma vez uma bela árvore tropical chamada castanheiro-do-maranhão. Jovem e ainda de pequeno porte, sua copa arredondada já propicia uma deliciosa sombra para que as crianças possam desfrutar de
prazerosos momentos de contação de histórias com os seus professores.

Era uma vez uma sacola que viajava de um lar
para outro

Com belos e saborosos frutos à mostra, a árvore não passa despercebida para aqueles que chegam à escola e ainda alimenta a imaginação, a fantasia e a curiosidade, tanto dos grandes como dos pequenos,
devido a sua beleza incomparável.
A árvore, que aqui serve de inspiração, compõe o harmonioso ambiente da EPG Tarsila do Amaral, que desde o ano passado conta com

Levar para o ambiente familiar alguns dos recursos utilizados na
escola para que os pais, avós, tios, sobrinhos, primos e quem mais
queira possam desfrutar do gostoso momento de leitura. É isso que a
Sacola Viajante faz: leva alegria para a casa dos alunos.
Dentro da Sacola vai um kit completo para garantir que a leitura se
transforme em pura diversão e ludicidade. Além de um livro clássico
de literatura infantil, acompanhados pelos personagens que foram
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cuidadosamente confeccionados pelos professores, na Sacola ainda
seguem um caderno, no qual os pais registram suas impressões, e
um confortável tapete para que, em casa, o ambiente fique adequado
para a leitura. A dica é usar algumas almofadas para que o local fique
mais aconchegante.
Pinóquio, A Bela e a Fera, João e Maria, A Galinha Ruiva, A Bela Adormecida, João e o Pé de Feijão, Alice no País das Maravilhas. As coordenadoras pedagógicas Cícera Shirley Ribeiro e Andresca da Silva
Castroesclarecem que esses são alguns dos doze clássicos selecionados
pelo grupo de professores e que fazem parte do Projeto Era Uma Vez.
“Mesmo alfabetizadas, algumas pessoas não gostam de ler. Então, é
importante que, desde cedo, a escola contribua com a formação de
leitores”, observa Shirley. Para ela, o sucesso da habilidade de leitura
e escrita se dá por meio de um trabalho eficaz em tenra idade.
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Andresca aponta que, além dos saberes necessários relacionados à
alimentação saudável, higiene, família, meio ambiente, entre outros,
os clássicos apontam valores, como bondade, coragem, honestidade,
respeito e solidariedade. “Entendemos que a escola, mais do que ensinar, tem o papel de educar, e esse trabalho de resgate de valores é
essencial para o convívio em sociedade”.

E de repente, todos começaram a cantar e a
contar
A relação entre contar histórias e cantar músicas ultrapassa os limites
do “tudo é possível” em práticas encantadoras. No acolhedor pátio da
escola, as professoras do Estágio I Maria Aparecida da Silva Nascimento e Maridalva Iasin contam e cantam para as crianças.
A atividade acontece em dois momentos: primeiro, as professoras
contam as histórias, cantam músicas e as incentivam para que, num
segundo momento, as próprias crianças as representem, usando outros elementos e acessórios para enriquecer o trabalho, uma atividade
que, sem dúvida, melhora o repertório dos alunos.

Maridalva explica que desenvolveu técnicas de interação com os
adultos, utilizadas durante as oficinas de contação de histórias com
os pais: “esse momento é muito rico, eles se sentam no chão para ouvir as histórias e juntos fazemos leituras simultâneas, repetimos as
falas das personagens, temos a chance de aprender palavras novas e
de viajar pelo mundo da fantasia”.
A atividade também ganhou vida no protagonismo dos alunos, durante a Festa do Circo, evento que reuniu todos os educadores e alunos em atividades de dança, apresentação teatral e música. Os alunos
dos Estágios I e II realizaram as apresentações enquanto as crianças
da Creche e do Maternal assistiam atentas aos colegas.
“Para a realização da Festa, destacamos o episódio de um espetáculo
circense que aconteceu em meio à narrativa do Pinóquio e trouxemos
para o universo das crianças as brincadeiras, danças e apresentações
dos palhaços, aproveitando os elementos que surgiram na própria
história. Foi muito significativo para eles”, explica a professora do Estágio II Fabíola Lopes de Amorim Brito.

E quem conta também se encanta
Organização que salta aos olhos, a EPG Tarsila do Amaral tem como
diferencial a articulação do trabalho pedagógico da coordenação com
as ações coletivas dos professores. Isso quer dizer que todos sabem o
que os outros programaram para ser realizado durante as semanas,
pois a idealização de todos os projetos passa pelo crivo do grupo.
A professora do Estágio I, Andréia Cristina Martins de Souza, acabou
de chegar à Rede e tem ótimas expectativas em relação à proposta de
trabalho desenvolvida na unidade.
“Quando eu cheguei aqui, me apaixonei pela escola e pelo município,
fui extremamente bem acolhida pelos professores e gestores, trabalhar com as crianças tem sido uma experiência nova, gratificante”.
A música saindo da sala do Maternal já anuncia que boa coisa anda
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acontecendo por lá. Os professores Marcos Paulo da Conceição e Silmara Andreia Garcia argumentam em favor dos benefícios que o trabalho com os clássicos traz às crianças: “esse trabalho com a oralidade é muito rico, as crianças passam a articular a fala e aprendem a
conversar melhor”, esclarece Silmara.
Silmara conta que Marcos costuma tocar violão para as crianças em
diferentes momentos e que encantou os pais durante o período de
adaptação da Creche.
“Quando elas recontam as histórias que ouviram, as crianças costumam dar ênfase àquilo que mais as marcou, aqueles detalhes que
ficaram em sua lembrança”, observa Marcos.
Num trabalho com a imaginação das crianças é importante, sobretudo, estabelecer um link com a realidade, o que justifica o trabalho que
é feito com os valores.
As professoras do Maternal Edna Gomes da Silva e Lilian Regina Bigliazzi Freire acreditam que, ao contar histórias para as crianças, elas
estão ativando a criatividade delas: “gostamos de improvisar e aproveitamos ao máximo as intervenções que as crianças fazem durante
as contações”, conta Lilian.
“Os meninos se identificam com os cavalheiros; as meninas, com as
princesas”. A professora do Estágio I, Cintia Regina Tozzi Santos observou na rotina das crianças que é no momento das brincadeiras
espontâneas que elas costumam reproduzir as histórias que ouviram,
em particular, os valores que cada obra apresenta.
“E por que o nariz do Pinóquio cresce?” “Porque ele fala mentira”. E
vocês contam mentira? Nãoooooooo!!!!

Uma escola onde se planta, se ama, se colhe
As crianças do Berçário se detém um momento embaixo da castanheira, curiosas com o fruto desconhecido. Cheiram, chacoalham, batem
com as mãozinhas na casca. Para ajudar, o professor Marcelo Rodrigo
da Silva Guimarães Rodrigues corta a fruta ao meio com uma faca.

De novo, elas cheiram; algumas querem provar o fruto. Todas estão
vivendo a plenitude que esse momento de descoberta propicia.
As professoras Geonisse Garcia e Rosa Anacleta da Silva Costa, parceiras de Marcelo, contam que as crianças estão acostumadas a descobrirem outros lugares dentro da escola: “no retorno para a sala de aula,
elas contam o que viram e falam sobre o que sentiram”, explicam.
A diretora Lucia Torres do Nascimento e a vice Rosana Rossi Feitosa
da Silvacontam que a castanheira do Maranhão foi plantada na escola
na época da inauguração, há exatos 10 anos. Além damadeira que
é utilizada na confecção de utensílios leves, ofruto da castanheira,
a castanha, écomestível e pode ser consumida crua, assada sobre a
brasa, fritas em óleo, cozidas com sal ou torradas. A quem diga que as
sementes fazem bem à saúde.
A história da castanheira se confunde com o gracioso e sólido trabalho realizado pelas gestoras. Juntas na EPG desde o início das atividades, em 2005, as duas acumulam narrativas sobre sua atuação na
gestão democrática.
“Sou formada em química, tenho muita experiência na indústria, e
só depois decidi fazer Pedagogia e me especializar na área de Educação. A Rosana trouxe toda a sua experiência do chão da escola, de
trabalho com os pequenininhos, que até então eu não tinha. Juntas
conseguimos unir o que tínhamos para transformar a escola no que
hoje ela é”, conta Lucia.
A gestora diz que se encanta ao ver o brilho nos olhinhos dos pequenos: “eles estão sempre na expectativa do que vão aprender e é
possível ver os frutos de tudo o que é feito na escola”.
Para Rosana, o comprometimento da equipe gestora pode ser comparado a um casamento: “mesmo com as diferenças caminhamos lado a
lado, gostamos muito do que fazemos, e ao longo desses anos criamos
um laço tão forte de amizade que isso se estendeu para a família. Nosso desejo como gestoras é de que as coordenadoras também possam
trabalhar nessa linha”.
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Quem foi Tarsila do Amaral?

Boletim nº 189 - 8 de abril de 2015

Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886, em Capivari, interior de São Paulo. Pintora e desenhista, foi uma das figuras centrais
da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil.

Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Em 1926, Tarsila casa-se com Oswald de Andrade. No mesmo ano,
realizou sua primeira exposição individual, na Galeria Percier, em
Paris. Em 1928, pinta o Abaporu, cujo nome de origem indígena significa “homem que come carne humana”, obra que originou o Movimento Antropofágiconas artes plásticas, idealizado pelo seu marido.
Tarsila do Amaral, a artista-símbolo do modernismo brasileiro, faleceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, em 17 de
janeiro de 1973.

Ficha técnica
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Endereço: R. Santa Cecília, 160 – Vila Paraíso
Inauguração: 06 de março de 2005
Professores: 52
Funcionários Administrativos: 3
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 6
Agente de Portaria: 4
Alunos: 747
Atendimento: Educação Infantil [Creche: Berçário I e II e Maternal],
Estágio I e II
Diretora: Lucia Torres do Nascimento
Vice-diretora: Rosana Rossi Feitosa da Silva
Coordenadoras: Cícera Shirley Ribeiro e Andresca da Silva Castro
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Projetos potencializam o protagonismo na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental
Protagonista. No sentido figurado, é a pessoa que desempenha papel
principal numa obra literária ou em um acontecimento. No contexto
da EPG Teresinha Mian Alves, são protagonistas os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, pois são eles que trazem à tona
a ideia de que a ação, a interlocução e a atitude dos sujeitos ocupam
lugar central nas práticas escolares.
O trabalho pedagógico está organizado por meio de projetos que
potencializam a interdisciplinaridade. De acordo com as coordenadoras pedagógicas Carla Cristina dos Santos Caldeira Cardozo
e Maria Antonia da Silva Gomes Martins, eles abarcam inúmeros

temas geradores, como Contadores Mirins, Maleta Literária, Conto e Reconto e Musicalizando, por exemplo, que complementam
e enriquecem as práticas dos professores de forma significativa.
Nessa perspectiva, gestores e professores objetivam o desenvolvimento da autonomia dos alunos, considerando-os em sua participação e corresponsabilidade pelo mundo em que vivem.

Uma escola muito divertida
Amarelinha, vai e vem, bambolê, bolas de sabão, cabra cega, corda. Muitas
dessas brincadeiras já são conhecidas das crianças do Maternal. A ênfase
desta prática é o brincar, que permite que inúmeros aprendizados aconteçam, sobretudo o respeito com os colegas que partilham das brincadeiras.
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Na quadra da escola, elas se dividem com alguma liberdade, aguardando a vez para ocupar um novo lugar no circuito. A coordenadora
pedagógica Maria Antônia explica que as brincadeiras se intensificaram com o Projeto A escola pode ser divertida.

cavam com autonomia. “Decidimos, então, fazer um trabalho com a
musicalização, envolvendo os movimentos do corpo e o ritmo. Fabricamos com eles instrumentos musicais com materiais recicláveis para
trabalhar a oralidade nas músicas e nas cantigas”, explica Vanessa.

Em meio a pesquisas de elementos que poderiam enriquecer a proposta com a importância do brincar, a equipe encontrou as obras do
artista plástico Ivan Cruz, que retratou mais de 100 brincadeiras diferentes em quadros, desenhos e esculturas.

O Projeto, chamado de Ciranda da Música, envolveu as famílias e
contou com um repertório de músicas conhecidas, para que os pais
tivessem facilidade de cantar com seus filhos, também em casa. A
iniciativa resultou numa apresentação de pais e filhos, que no Dia da
Família cantaram a cantiga popular A loja do mestre André.

Os professores passaram então a se dedicar a inúmeras possibilidades
nas quais as crianças pudessem ler e reler aquilo que ele criou com
bastante simplicidade sobre a temática, com fotos, pinturas e colagens.
A professora do Maternal, Yara Jane Araújo Bispo, se diverte junto
com os alunos: “As crianças aprendem diferentes linguagens quando
brincam livres e em meio à mediação, percebemos quem são os líderes das brincadeiras, os interesses e participação de cada um”.
Sueli da Silva Souza Adão, também professora do Maternal, explica
que esse gostoso movimento tem relação com o resgate de brincadeiras
folclóricas, como a da cabra cega, que ganhou até uma musiquinha:
“Cabra Cega, de onde você veio? Do Mato Grosso. Veio fazer o que?
Pegar todas as crianças”, canta a educadora, divertindo os alunos.

Tiro, liro, li um pifarito
De dentro da Caixa Musical, as crianças vão tirando figuras feitas
com EVA de personagens como o sapo, a bruxa, o elefante, o índio,
entre outras. Enquanto isso, elas cantam músicas conhecidas, que são
lembradas no dia a dia, em atividades que priorizam a comunicação
e a autonomia dos alunos. “A música é um meio de colocá-los em contato com as formas geométricas e com as cores”, explica a professora
Daniela de Freitas, do Berçário II.
No começo do ano, as professoras Vanessa Valêncio, Isleide Santos
e Rosangela Garcia perceberam que muitas crianças não se comuni-

A prática recorrente de envolver as famílias no universo escolar e de
socializar saberes com eles ressalta o foco do trabalho pedagógico e
mostra aos pais de que forma podem contribuir com o aprendizado
de seus filhos.
Agora, as professoras avaliam que, além de cantar, os alunos desenvolveram a habilidade de relatar o acontecimento em família: “Como
é bom ter pais e mães cantando junto com as crianças”, comemoram.

Professores leitores; alunos apaixonados pelos
livros
As professoras do 1º ano Thaís Montilha Almeida de Camargo, Marlene Oliveira de Souza e Josefa Maria Alves da Silva explicam que
todo o trabalho de alfabetização gira em torno da leitura de textos de
diferentes gêneros textuais: “Além da Maleta literária, que viaja com
os alunos para a casa, e das leituras que são realizadas diariamente,
os alunos do 1º ano costumam ler histórias para as crianças da Educação Infantil”, explica Marlene. Ela conta que o professor que gosta
de ler torna seu aluno um ótimo leitor.
Como ainda estão aprendendo a ler, Thais explica que os alunos
escolhem livros de acordo com o que já aprenderam: “eles gostam
muito de ler para os colegas, sentem-se importantes em realizar
essa atividade”. Josefa conta que essa atividade incentiva a leitu-

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

525

ra e mesmo aqueles que ainda não estão lendo, conseguem contar
as histórias por meio das imagens: “Tudo isso ajuda ainda mais na
alfabetização, os alunos se empenham e querem ler o tempo todo”.
Keli Cristina Germano Martins, professora do Estágio II, explica que
o foco do trabalho com diferentes gêneros textuais, também na Educação Infantil, é desenvolver o prazer pela leitura por meio de atividades que impulsionam a formação de leitores:
“Tanto na sala de aula como na sala de leitura, eles têm contato com
os livros, folheiam as páginas, decifram as palavras que conhecem,
criam histórias a partir das imagens e figuras, então desde cedo, já se
habituam ao hábito de ler”.

Quando a matemática não é um bicho de sete
cabeças

526

Medo de matemática? Na turma do 3º ano, não! A professora Liana
Paula Neves Arena Souza revela que os alunos adoram se sentir desafiados, tanto que seus olhos até brilham: “A matemática assusta um
pouco, mas quanto mais lúdico, quanto mais envolve a participação
dos alunos, mais prazerosa, interessante e divertida ela se torna e isso
facilita o entendimento deles”.
Os alunos Murilo, Beatriz, Higor, Sara e Clara explicam como aconteceu o Campeonato de lançamento de avião, brinquedo feito com
dobradura de papel sulfite, atividade que envolveu outras turmas e
aconteceu no pátio e na quadra da escola. Sobre o lançamento dos
aviões, a aluna Sara se antecipa: “Foi muito interessante, brincamos,
nos divertimos muito”. Além de regras de convivência e participação,
os alunos contam que montaram uma pista com papel craft para lançamento do avião, e que usaram uma trena para medir a distância
entre os pontos de partida e chegada.
Comparando o alcance do seu avião com o de Murilo, Higor concluiu
que o colega lançou seu avião com mais força. “Ou ele pode ter pe-

gado mais impulso”, observa Clara. Beatriz explica qual a diferença
entre jogar no pátio e na quadra: “Na quadra tem mais espaço, o avião
voa alto e percorre um espaço maior. No pátio, por causa do telhado,
os alunos têm que jogar mais baixo”. Ao final da explicação, Higor
avalia os pontos positivos dessa atividade: “Jogamos com os colegas
da outra turma e foi divertido, aprendemos todos juntos”.
Com os resultados do lançamento do avião, os alunos montaram tabelas
de classificação, que os ajudaram a compreender metros, centímetros e a
soma de numerais decimais, importantes para lidarem com valores monetários. Unânimes, eles avaliam que a opção de ensinar matemática de
um jeito mais divertido faz com que todos aprendam mais.
Quem também concorda que aprender matemática pode ser divertido é a professora Elizabete da Cruz Moreira. De tanto brincar e jogar,
os alunos do Estágio II já estão craques em adição e subtração: “Aqui
na sala, temos um monte de jogos, todos eles voltados ao desenvolvimento das habilidades dos alunos e por isso eles sentem liberdade
para pensar com calma na resolução dos problemas, ajudam e colaboram com seus colegas”.

Encontrei minhas origens em velhos arquivos...
livros
Em um trabalho realizado em parceria com a professora Edneide
Nascimento dos Santos, especialista de artes, a professora Maritânia
Souza Cerqueira trata com os alunos do 4º ano sobre a influência da
cultura africana em nossa sociedade.
O tema é embasado pela lei 10.639, de 2003, que versa sobre o ensino
da história e cultura afro-brasileira e africana, ressaltando a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Abordado de diversas formas, desde a leitura de livros e exibição de documentários, em diferentes áreas do conhecimento, a cultura africana é
retratada na culinária, costumes e hábitos.
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A menina Evelyn, de 10 anos, fala das religiões que chegaram ao Brasil com a vinda dos negros da África. “Umbanda e Candomblé são
bem diferentes; no Candomblé, os cantos são feitos em idioma africano, e na Umbanda, são cantados em português”. Evelyn gostaria
que as pessoas não julgassem uns aos outros por sua religião: “Deus
ama todas as pessoas, todas elas são importantes para ele e por isso
devemos respeitar as diferenças, para a gente poder viver num mundo melhor”.
Seu colega Guilherme conta que se interessou muito sobre as aulas
de História que falaram sobre a escravidão: “Meu pai e meu avô são
negros e todo mundo é igual, o que muda são as raças”.
Dona de belas tranças nagô azuladas, a aluna Elisa sente-se grata por ter
cada vez mais amigos que a respeitam e gostam do seu cabelo. Caio conta que o Projeto tem ajudado os alunos a se respeitarem em suas diferenças físicas: “Cada um tem uma cor de pele e um tipo de cabelo, é muito
feio quando alguém zomba do outro por causa disso”, ressalta Caio.

Conhecimento, conscientização e mudanças de
atitude
Dentre inúmeros trabalhos realizados na EPG Terezinha Mian, chama atenção também o foco dado à saúde e ao Meio Ambiente. A professora Valdenice Castanho fala do envolvimento dos alunos na campanha de combate à dengue, que extrapolou os muros da escola e
ganhou as ruas do Jardim Álamo:
“Os alunos dos 3º, 4º e 5º anos elaboraram cartazes e panfletos com
frases de efeito, e os alunos dos 1º e 2º anos saíram em passeata pelo
bairro para um trabalho de conscientização”.
A aluna Giulia, do 5º ano, sabe muito bem o que significa conscientização: “Minha avó tem muitos passarinhos e plantas; depois que
expliquei os objetivos do projeto, ela comprou pratinhos furados para
as plantas e passou a trocar a água dos pássaros todos os dias”.

Apesar de não haver muitas plantas na casa da aluna Rayssa, seu
recado é extremamente enfático quanto aos cuidados que devemos
ter para combater a dengue: “Nem todo mundo se conscientizou e se
as pessoas não começarem a cuidar da água parada, a consequência
é muito ruim, essa doença é algo muito grave, que dependendo do
grau, pode causar a morte”.
Para a professora Valdenice, o objetivo maior desse projeto é a mudança de atitude, que ocorre no momento em que há permanente
conscientização desse e de outros problemas.

Quem foi Teresinha Mian Alves?
Teresinha Mian Alves [1954- 2006] era professora. Iniciou as atividades no magistério no começo da década de 1980 na rede pública como
professora eventual.
Foram longos anos dedicados ao Magistério. Sua primeira experiência
foi no período de 1983 a 1985, época em que lecionou na Escola Estadual
Zilda Romeiro e na Escola da Prefeitura de Guarulhos Machado de Assis, no Parque Cecap. Passou pelas Escolas Cyro Barreiro, Jardim Lenise
e Anna Lamberga Zeglio. Entre 2002 e 2003 assumiu, como diretora designada, a Escola Estadual Bairro dos Pimentas V e como Coordenadora
do Projeto Mova na Prefeitura. A Professora Teresinha acreditava na participação da comunidade decidindo os destinos da escola.

Ficha Técnica
Endereço: Rua José de Souza Abrantes, 337 – Jardim Álamo
Data de inauguração: 15 de dezembro de 2007
Professores: 51
Assistente de Gestão: 2
Cozinheiras: 6
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 4
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Alunos: 864
Atendimento: Educação Infantil [Creche: Berçário I, II e Maternal,
Estágios I e II] e Ensino Fundamental
Diretora: Adriana Sanches Valença
Vice-diretora: Marli de Fátima de Oliveira
Coordenadora: Carla Cristina dos Santos Caldeira Cardozo e Maria
Antonia da Silva Gomes Martins

Boletim nº 374 - 23 de novembro de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Tia Carmela
Espaço acolhedor reinventa ambiente familiar
Acolher, ouvir, respeitar, acarinhar, cuidar. Sujeitos de direitos, toda
criança deve ser protegida e tomada como responsabilidade de toda a
sociedade. Tal acolhimento e cuidado, quando direcionados em meio
a uma prática que valoriza a identidade e a autonomia da criança,
propiciam um desenvolvimento sadio, seguro e feliz.
Nos aconchegantes espaços da Creche da EPG Tia Carmela, tudo lembra a casa de um parente querido: os brinquedos coloridos no pátio,
o jardim e o parque impecáveis, a horta e o pomar por produzir, a
cozinha e o refeitório cheirosos, a aconchegante e espaçosa sala cuja
cortina amarela dá tons pastéis às paredes, um educador de braços
abertos prontos a nos receber.

A escola, que se empenha em promover a interação social entre as
crianças, opera na construção e na reconstrução de afetos e saberes.
Mas, de que forma? Como os educadores atuam no desenvolvimento
da autonomia das crianças? Como um delicioso passeio à casa desse
parente querido, convidamos o leitor a descobrir o que faz da EPG Tia
Carmela uma escola muito especial.

O registro nosso de cada dia
Tudo perfeitamente anotado em folhas que traduzem o empenho e a
dedicação das educadoras da escola. Se há uma coisa que logo salta
aos nossos olhos é o capricho com o qual as professoras do Berçário II,
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Regiane Maria Xavier, Adriana Cássia dos Santos e France Mary Silva
registram no semanário as atividades realizadas com as crianças.
Ficou acordado com o grupo que os saberes desenvolvidos, as atividades
planejadas e as estratégias seriam registrados diariamente no Semanário.
Além de objetivos, saberes e eixos da proposta curricular, é possível
encontrar no Semanário anotações de cunho pedagógico, que revelam o tempo e a satisfação que as educadoras dedicam para registrar
suas impressões em relação ao desenvolvimento das crianças, o modo
como reagem a determinada atividade e suas impressões diante do
desafiante convívio com o desconhecido.
“O foco do nosso trabalho é mostrar como eles se tornam cada vez
mais independentes a cada atividade que realizam”, explica Regiane.
Ela e a parceira Adriana, juntas na rede desde 2012, somaram experiências com France, o que rende à equipe o fino alinhamento na realização de um trabalho de excelência para que as crianças desenvolvam inúmeras capacidades.

530

As anotações contemplam essa intenção. “Hoje tivemos 16 crianças, a
entrada foi tranquila, cantamos músicas infantis e após o café fizemos
a roda de conversa, reforçamos a rotina e combinados. Após a leitura do livro Duda dentes nervosos, conversamos com os educandos a
respeito das mordidas, que não é legal e machuca, faz o colega sentir
dor” [Registro do Semanário].

Com a turma do Maternal das professoras Elaine Trindade Rosseto
e Islênia Vasques Silva, o registro tem a função de revelar a intencionalidade da ação educativa. Recém-formada em Pedagogia pela Universidade Metodista, Elaine reflete sobre sua rotina na sala de aula:
“a experiência das colegas de trabalho me ajudam a relacionar aquilo
que vi na faculdade com a prática”.
Tão dedicada quanto Elaine, Islênia tem o dom de expressar com o
olhar sua satisfação com o aprendizado dos pequenos: “estimulamos as
crianças em todos os momentos, em rodas de conversa, em saídas para
o parque, na hora de limpar e colher alimentos da horta, e elas nos dão
devolutivas interessantes, mostrando que se apropriaram dos conceitos”.
Descobrir e conhecer seu próprio corpo, observar, explorar e transformar o meio, conhecer, respeitar e participar de manifestações culturais, compreender e utilizar as diferentes linguagens.
Essas são algumas das finalidades no qual o trabalho das docentes
está centrado e para o qual lançam mão de inúmeras estratégias,
como contação de histórias, pintura, teatro com fantoches, jogos, dança, brincadeiras de faz de conta, entre outras.

Uma escola coração de mãe

De modo bastante sistemático, outros registros também demonstram
como as atividades da rotina escolar revelam diferentes saberes: “no
acolhimento cantamos músicas infantis; depois do café, fizemos brincadeiras de roda enfatizando as partes do corpo, cantamos a música
Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, fizemos a brincadeira de comando, nomeando partes do corpo” [Registro do Semanário].

A impressão que se tem da EPG Tia Carmela é que todo mundo que
mora na região de Bonsucesso estudou ou conhece alguém que estuda ali. Professores, cozinheiros, pais, avós, pessoas da comunidade.
Todo mundo tem uma história gostosa para contar, todo mundo se
lembra de um ‘causo’ divertido e não custa recomendar tempo hábil
para ouvir o que essas pessoas incríveis têm a nos dizer.

Na continuidade dessa atividade, as professoras explicam que usaram bonecos para que as crianças pudessem identificar os gêneros feminino e masculino. “Depois, com o uso do papel kraft, desenhamos
o contorno do corpo de algumas crianças para numa atividade posterior confeccionarmos uma menina e um menino”, explica Regiane.

Dentre muitas histórias, nos chama atenção a saga de Márcia Inês
Conceição de Oliveira, professora de Sociologia da Rede Estadual. Ela
conta que chegou à região de Bonsucesso ainda na década de 1990,
um lugar que, segundo ela, era escasso de recursos básicos, de transporte público a saneamento básico.
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Mãe de dez filhos, dos quais seis são biológicos e quatro adotivos,
Márcia conta como se instalou na região, as batalhas que teve que
travar na luta por melhores condições de infraestrutura para o bairro.

aquilo que gostamos de fazer, as crianças se divertem e aprendem
ao mesmo tempo”, comemora satisfeita a diretora da escola Cristina
Hernadez Calciolari.

Hoje, ela vê com muito orgulho o trabalho realizado com carinho pela
equipe da EPG Tia Carmela e se alegra em dizer que a maioria de
seus filhos estudou ali, além do netinho Murilo, que não desgruda da
avó durante toda a entrevista.

Empenhadas no cuidadoso preparo das refeições, as cozinheiras Isabel Cristina Pinto de Lima e Marlene Gonçalves de Oliveira também
se revezam no cuidado com a horta da escola. “A gente descobre que
cozinha bem quando as pessoas começam a elogiar o que a gente
prepara”, divertem-se as habilidosas amigas.

“Tenho um vínculo afetivo com essa escola, é aqui que estudaram e
estudam meus filhos e netos, os gestores são muito presentes e isso
aproxima a comunidade, intensifica a participação da família na escola. Isso explica porque, dentre tantas outras escolas na região, a maioria dos pais preferem que seus filhos estudem aqui, e ficam tristes
quando as crianças têm que ir para outras escolas”.
Coração de mãe também é lugar onde guardamos as emoções dos
sonhos realizados. A professora Patrícia Cristina Ribeiro de Mendonça ganhou um grande presente depois que se formou em Pedagogia:
passou no concurso da Prefeitura de Guarulhos e escolheu como sede
a EPG Tia Carmela, onde também estudou na década de 1980.
“O fato de sermos uma escola pequena aproxima as famílias, que participam e nos ajudam a realizarmos os projetos”, comemora a educadora.

Comer, crescer, aprender
“As professoras são excelentes, quando as crianças não querem comer, elas comem junto, mostram como saborear determinadas frutas,
os legumes, e tudo isso ajuda na autonomia delas”, explica a coordenadora pedagógica da escola Janaína Monteiro de Medeiros.
Aguçar o paladar dos pequenos e oferecer uma variada quantidade
de alimentos saborosos é uma das propostas da escola, que mantém
uma riquíssima horta e um pomar, que além de fornecerem sabor às
refeições também são fonte de pesquisa e aprendizado dos alunos.
“A escola é mesmo como a nossa casa, misturamos os sabores com

Alimento para o estômago, energia para o intelecto. Outro lugar acalentador dentro da escola é o Jardim dos Sentidos, espaço com plantas, flores, terra, cata-vento e fonte de água, onde as crianças podem
perceber a textura do solo, sentir cheiros diferentes, conhecer pequenos bichinhos de jardim, observar o crescimento das plantas, atividade que deixa as crianças ainda mais serenas.
O equilíbrio das pessoas que cozinham com o coração, a intencionalidade das atividades pedagógicas e o sorriso espontâneo dos profissionais da EPG Tia Carmela mostram que tudo ali é feito com o que
as pessoas têm de melhor, o coração:
“Aqui é como uma grande família, trabalhamos sempre estimulados,
temos verdadeira satisfação pelo que fazemos e tudo isso é o que nos
faz gostar de estar aqui na EPG Tia Carmela”, destaca o Assistente de
Gestão Escolar Antonio Carlos Frank Junior.
Junior também faz um convite para os desejosos em conhecer uma
prática que se assemelha aos sabores de um delicioso prato, que estimula tanto a curiosidade quanto o aprendizado.

Quem foi Tia Carmela?
Carmella Lamberga era casada com Annunciato Thomeu, pais do ex
-prefeito de Guarulhos, Paschoal Thomeu. Com a expansão dos negócios nos idos da década de 1940, a família se mudou para a cidade,
fixando residência na região de Bonsucesso.
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Luís Alonso, um dos moradores mais antigos da Vila Carmela contam
que Carmella Lamberga era uma mulher metódica, reservada e dona
de um sotaqueitaliano marcante que a acompanhou por toda a vida.
Católica fervorosa, Carmela era muito bondosa e gostava muito de
ajudar as pessoas, o que valeu carinhosa homenagem à patronesse.

Equipe de limpeza: 2
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 110
Atendimento: Educação Infantil
Diretora: Cristina Hernadez Calciolari
Vice-diretora: Quésia Tamarindo Teodoro Guimarães
Coordenadora: Janaína Monteiro de Medeiros

Ficha técnica
Endereço: Rua Cordeiros, 49 – Vila Nova Bonsucesso
Inauguração: 17 de outubro de 1978
Professores: 11
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 3

Boletim nº 295 - 20 de maio de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Tia Nastácia
Afetividade da equipe garante o sucesso do
processo educativo
“É só o amor, é só o amor; Que conhece o que é verdade”.
Luís de Camões
Em cada sorriso, uma mensagem de gratidão e afeto. Comida bem
feita, professores e gestores dedicados, funcionários felizes, crianças
e pais satisfeitos. Uma das primeiras percepções que chama a atenção
de quem emtra pela primeira vez na EPG Tia Nastácia é de que todos
ali estão imantados com a dose certa de amorosidade, um dos elementos essenciais para a construção do conhecimento.
E se o afeto habita o coração de cada personagem, a demonstração

desse carinho não deixa de estar também no cuidado com a limpeza
dos ambientes, no trato com a horta e na elaboração de projetos pedagógicos alinhados à concepção de formação humanizadora e cidadã.
Meio ambiente, valores, inclusão, interação. Esses são alguns dos
princípios que norteiam as práticas da escola e colocam os alunos
como sujeitos de direito à formação plena.

Da pedagogia para a autonomia
A iniciativa de educar com afeto coloca em cena a Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva, que de acordo com a proposta
curricular da rede municipal abrange os saberes dos educadores, dos
alunos e suas famílias e, sobretudo, do profissional especializado.
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No contexto de reflexão sobre a própria prática, a promoção da autonomia dos alunos resulta em um trabalho tal em que formar é muito
mais que treinar o educando no desempenho de suas destrezas.
Polo de Atendimento Educacional Especializado [AEE] na região do
Jardim Paraventi, a EPG Tia Nastácia centra seu foco no enfrentamento das barreiras que se impõe a uma prática verdadeiramente inclusiva, negando qualquer tipo de preconceito.
A professora do AEE, Elvira Morena mobiliza em sua prática a máxima freiriana que revela a relação de reciprocidade entre aprender e
ensinar, segundo a qual, se aprende ao ensinar e se ensina ao aprender.
“Nosso desafio, todos os dias, é conhecer as características e particularidades do aluno deficiente para que possamos atuar no seu aprendizado”.
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A professora de Educação Especial Andrea Mendes Correia Grassi
mostra com muita alegria os trabalhos do aluno João Victor [8 anos],
que revelam todo o potencial que está sendo desenvolvido por meio
de atividades e jogos pedagógicos específicos: ele melhorou muito na
aprendizagem e na socialização, está mais contente, feliz, todos o tratam com muito carinho da escola, e isso faz com que o João Victor
sinta-se acolhido e alegre em vir para a escola”.

principalmente quando se refere à professora Aglair e no modo como
lida com os colegas de sala. “Eu gosto muito da minha professora, ela
me trata muito bem. Ela sempre fala sobre respeito e eu acho que isso
é cuidar do outro. Em casa, eu ajudo minha mãe, lavo a louça, arrumo
a cama e guardo a minha roupa”, explica.
Pequena e aconchegante. É assim que a cozinheira Nadir define a
EPG Tia Nastácia. Catarinense de Blumenau, Nadir confessa que gosta tanto de cozinhar quanto de comer. Ela e suas companheiras preparam as refeições das crianças com muito amor e carinho: “eles são
muito sinceros; quando gostam, elas vêm aqui e te elogiam”.
Esse retorno imediato que as crianças dão em relação à gostosa comida da escola vai ao encontro da atenção com a qual as refeições são
preparadas e incrementadas por legumes e hortaliças da horta, especialmente pimenta e manjericão, iguarias que garantem um tempero
especial aos pratos.
Melão, quiabo, jiló. A máxima de Pero Vaz de Caminha que dizia que
nesta terra ‘em se plantando, tudo dá’, encontra verdade no cuidado
que o funcionário da Proguaru, Elias Simião Rodrigues, dedica à horta da escola, um valioso aliado que se empenha em selecionar os itens
que vão compor a alimentação das crianças.

Gentileza gera amizade e parceria

Afetividade e gastronomia
A proposta educativa da EPG Tia Nastácia busca promover o potencial dos alunos em inúmeros aspectos, e desperta em cada um deles
valores críticos que são traduzidos no modo sincero e astuto diante
daquilo que gostam.
“Quando eu estava na barriga da minha mãe, ela chupava muito limão, e por isso eu gosto muito de colocar limão na minha comida,
faço isso todos os dias”.
Apesar do gosto singular, o aluno Davi, do 3º ano, esbanja doçura,

Gestores preocupados com a convivência social no ambiente escolar.
Pequenos hábitos de cordialidade e gentileza permitem observar o
modo como as relações de amizade e parceria se estabelecem na EPG
Tia Nastácia.
A coordenadora pedagógica Ariadne Cristina Duarte da Silva reforça
que a gentileza extrapola o circunscrito espaço do convívio escolar e
ganha a família das crianças: “nos projetos e atividades que elaboramos, contamos sempre com a valiosa parceria da comunidade, que
nos apoia em nossas principais ações”.
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Respeito e admiração pelo trabalho do outro. Impecáveis na limpeza da escola, Juraci Luís Bastos e Joana Francisca Rosa de Oliveira
estão juntas na unidade há mais de 10 anos e demonstram serenidade quando falam do ofício realizado na escola que acolheram como
segundo lar: “gosto muito dela, fazemos tudo juntas, é uma alegria
muito grande poder trabalhar com a Joana, ela é uma amiga muito
querida”.
Da cozinha ao trabalho feito em sala de aula, sem deixar de mencionar o carinho que o visitante recebe no momento em que é recepcionado na porta da escola, tudo na EPG Tia Nastácia está contagiado
com evidências de carinho.
“Gosto muito dos professores e da diretora, especialmente do pessoal da cozinha”, conta a mãe da aluna Sofia do Estágio II, Maria da
Conceição Romeu. Há oito anos no Brasil, a bela portuguesa de 43
anos vem observando o desenvolvimento da filha e, embora saiba que
cada criança se desenvolve de modo diferente, ela aponta a felicidade
de Sofia como um elemento que comprova o diferencial do trabalho
pedagógico:
“a Sofia tem muito interesse em aprender, e quando chega em casa faz
a lição e costuma usar a internet para fazer pesquisas, a escola tem
ajudado nesse interesse e eu acredito que ela vai ter muita facilidade
para aprender”.

Pequenos gestos, grandes demonstrações de
carinho
A equipe de profissionais que atuam na EPG Tia Nastácia está engajada, sobremaneira, na construção de valores que vão repercutir para
toda a vida das crianças.
Com bastante satisfação, a diretora da escola, Claudia Fernandes M.M.
Neves, fala sobre o vínculo que se cria com as crianças e suas famílias:
“nos apegamos muito aos alunos, muitos começaram aqui no Maternal

e hoje já estão no 5º ano, é um longo e enriquecedor percurso juntos”.
Clayton Camargo é um jovem muito divertido, apesar de extremamente tímido. Ele atua como agente escolar na unidade há pouco mais de
um ano e se confessa completamente encantado com as crianças: “dou
muitas risadas, elas são divertidas, carinhosas, cativantes, acolhedoras
e muito tranquilas de se lidar, se comparadas com os adultos”.
É interessante observar também como o trabalho da assessora de gestão, Flávia Moraes, está articulado com as práticas da escola. Pós-graduada em Psicopedagogia, Flávia conta que gosta de estar presente
na sala de aula e nos momentos formativos com os professores: “estou sempre presente para auxiliar o grupo nas questões pedagógicas,
além de mimar a todos, atuo principalmente junto aos pais”.
Respeito, carinho e parceria. Características e valores que vão gerar
bons frutos num futuro não muito distante. Para Claudia, o diferencial da EPG Tia Nastácia é o compromisso com uma educação libertadora: “o segredo é o amor pelo que fazemos, o modo como todos são
bem tratados. Aqui, somos todos parceiros e ajudamos um ao outro”.

Quem é Tia Nastácia?
Foram das habilidosas mãos de Tia Nastácia, personagem do Sítio do
Pica pau Amarelo, que surgiu a boneca Emília. Certa vez, Monteiro
Lobato contou em entrevista que a personagem de seus livros foi inspirada em uma mulher chamada Anastácia, que trabalhava em sua
casa como cozinheirae babá de seus filhos. Ela era negra alta, magra,
de canelas e punhos finos, um personagem com características mais
próximas da realidade das trabalhadoras negras, mas que não deixava de ser um retrato de sua condição na sociedade.
A extrema bondade de tia Nastácia dava-lhe, no contexto do Sítio
do Pica pau Amarelo, o verdadeiro ar de brasilidade. Cozinheira de
mão cheia, Tia Nastácia é famosa por seus deliciosos bolinhos, sem os
quais a vida no Sítio não teria o mesmo sabor.
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Ficha Técnica
Endereço: R. Vila Lobos 62
Inauguração: março de 1982
Professores: 20
Assistente Administrativo: 1
Agente Escolar: 2
Assessor de Gestão: 1
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 3
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 319
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II] Ensino Fundamental
[1º ao 5º ano]
Diretora: Claudia Fernandes M.M. Neves
Vice-diretora: Celeste Aparecida Testoni
Coordenadora: Ariadne Cristina Duarte da Silva

Boletim nº 293 - 6 de maio de 2015
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Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Yve de Oliveira
Ilustração: Anna Solano
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Com jeito de casa da vovó, escola encanta seus
alunos
Uma escola para gente pequena. Assim é a EPG Tizuko Sakamoto,
cuidadosamente organizada para envolver, acolher e encantar os 132
alunos, das seis turmas do Maternal.
A instituição acolhedora, com jeito de casa de avó, tem na equipe gestora e nos seus diversos profissionais e estudantes sentimentos gentis
e felizes que despertam nos visitantes a vontade continuar por ali e
compartilhar de si com os outros.
A responsável pela gestão administrativa e afetiva do espaço, a vicediretora Vera Lucia Baurich Fonseca, explica que os aspectos relacionados aos valores humanos e cidadãos são as metas prioritárias do
projeto pedagógico da EPG.

“A nossa escola carrega a qualidade do eterno recomeço. Como dispomos
apenas de uma única modalidade, nossos alunos ficam conosco apenas
por um ano, continuando a trajetória escolar em outras instituições, por
isso, potencializamos ao máximo valores como a amizade, o acolhimento
e projetos voltados para a transformação social como o Reágua, em parceria com o SAAE, e ações relacionadas ao cuidado do meio ambiente, como
o projeto “A Criança descobrindo a Cidadania”, nosso tema gerador”.

Água: economizar para não faltar
Em 2015, a Grande São Paulo vivenciou momentos críticos relacionados
aos recursos hídricos. A escassez das chuvas, bem como os quase 18 meses
de estiagem mobilizou diversos setores da sociedade, a fim de promover
campanhas de sensibilização e cooperação para economia de água.
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Em Guarulhos, o projeto Reágua [Programa Estadual de Apoio à
Recuperação das Águas], existe desde 2014. Coordenado pelo Saae,
mobilizou mais de 30 escolas, dentre elas a EPG Tizuko Sakamoto,
informando e buscando estratégias para a geração de economia.
“Participamos de diversas reuniões e encontros formativos com a equipe do SAAE que nos ajudou a estabelecer metas de economia na escola,
além da realização de benfeitorias como a instalação de torneiras com
temporizador. Placas educativas com conceitos de economia também
foram espalhadas pelo pátio, o que colaborou conosco na criação de
atividades como o abecedário da água para que as crianças pudessem
conhecer conceitos técnicos relacionados ao tema”, afirmou Vera.
O que é hidrômetro? Como é feita a leitura de consumo da água?
Como diminuir o desperdício a partir de mudanças simples no cotidiano do lar e da escola? A partir dessas metas, a equipe gestora,
em colaboração com as crianças conquistou com tranquilidade uma
economia bem satisfatória, o que e atraiu um grande interesse e receptividade entre os pais e responsáveis.
“Percebemos que quanto mais demonstrávamos para os pais, por
meio do nosso consumo que era possível economizar, mais eles ficavam entusiasmados em mudar seus hábitos em casa. Aproveitamos
o ensejo também para abordar outros temas relacionados à temática,
como o combate ao mosquito Aedes Aegypti. Foi notória a alegria da
comunidade em perceber o interesse da escola pelo seu desenvolvimento, afinal, se buscamos uma mudança coletiva, podemos promover uma educação mais ampla, alcançando os familiares também, por
que não?”, completa a gestora.

Ao passear pelos seus corredores coloridos, com parquinhos e cantinhos decorados naturalmente por grandes árvores, notamos atividades artísticas, contação de histórias, chamada viva e brincadeiras
livres que venceram a indisposição natural dos pequenos do período
de adaptação, transformando o cotidiano formal em momentos contagiantes e divertidos.
As crianças Maria, Isabela, Guilherme, Diego e Davi, todos com 3
anos de idade, contam entusiasmados o que gostam de fazer quando
estão na escola.
“Eu gosto de brincar de casinha e com as bonecas, tia”, conta Isabela
animada. “Eu prefiro desenhar e ouvir histórias. Aqui é muito legal”,
afirma Diego.
As professoras Daniela Gonçalves de Souza e Sandra Maria Morais
explicam que as atividades focadas na cidadania, na identidade e
autonomia vêm sendo recebidas de maneira bastante positiva pelas
crianças.
“Trabalhar conceitos de cidadania com crianças dessa idade é maravilhoso, porque o aprendizado se efetiva mais a partir do compartilhamento da experiência, ampliando a leitura de mundo dos demais”,
afirma Sandra.
Daniela completa dizendo que a receptividade das crianças para as
atividades varia bastante de acordo com a maturidade de cada uma.
“Tem crianças que apresentam mais facilidade em relação alguns
temas e isso faz com que se manifestem pró-ativamente como nas
atividades do Projeto Trânsito, cobrando dos pais o uso do cinto de
segurança, por exemplo”.

Ludicidade + Encantamento = muito mais
aprendizagem

Um por todos e todos por um

A brincadeira, característica fundamental e intrínseca no processo de
desenvolvimento das crianças, acontece na EPG Tizuko de diversas
maneiras encantadoras.

Acolher e promover parceria com a comunidade do entorno é um hábito recorrente da gestora Vera Lúcia que vem sistematicamente promovendo e incentivando ações de integração entre os pais, dialogan-
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do a partir da ótica do coletivo, a fim de que o bem-estar da criança
na escola seja um reflexo do carinho recebido em casa.
Vera comenta que é muito frequente os adultos apresentarem mais
dificuldade de relacionamento interpessoal do que as crianças. “Os
bons relacionamentos entre os familiares e a comunidade refletem
diretamente no desenvolvimento da criança. E no meu ponto de vista,
o aprendizado da criança depende dessa harmonia e abertura nas relações sociais e familiares. Sinto-me muito feliz quando posso ajudar
e o faço sempre quando sou solicitada, muitas vezes até em questões
inusitadas, como conflitos de comunicação e questões de saúde”.
Aproximar a comunidade da proposta pedagógica também é uma
das metas da equipe escolar, que por meio do projeto Ciranda do Livro, incentiva o encantamento pela literatura entre pais e filhos.
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“Uma vez por semana, todas as crianças escolhem os livros de literatura infantil que querem levar para casa. Para facilitar ainda mais a
proposta, montamos uma sacola viajante. Este kit é composto por um
livro, um caderno e uma colcha, na qual a família pode se acomodar
de maneira agradável para a contação. Após a leitura, os pais registram no caderno como foi o momento e o encaminha de volta à escola
com suas impressões. É maravilhoso!”.

Devo florescer onde Deus me plantou
Deixar marcas positivas na trajetória dos alunos é um princípio primordial para a vice-diretora. Apaixonada pela profissão, a gestora
comemora 44 anos de magistério, sendo 12 na Rede Municipal, com o
mesmo entusiasmo do início de carreira.
“Eu gosto muito do que eu faço e penso que essa nova geração de
professores tem um potencial muito grande a ser explorado. Embora
as ‘pedagogias’ sejam rotativas, ora tendendo para uma postura mais
conservadora ora mais afetiva, acredito que a história e experiência
do profissional, em qualquer instituição deve ser respeitada. Até por-

que, cada criança é única, diferente, cada comunidade possui a sua
especificidade e não se pode tratar com hegemonia o que é específico
e especial em cada sujeito”, reflete.
Vera completa dizendo que o fato da EPG Tizuko ter uma modalidade
única faz com que o cotidiano seja uma experiência transformadora
para alunos e professores.
“Sabe, é por amor e pela crença na importância da educação na vida
dessas crianças que eu saio todos os dias da minha casa na Zona Norte, de ônibus para trabalhar aqui em Guarulhos, no Bairro dos Pimentas. A distância não abala o meu compromisso e a minha vontade de
deixar uma marca positiva na vida deles e de seus familiares. Essas
crianças são o nosso futuro, por isso devemos fazer o melhor que pudermos, sempre”!

Quem foi Tizuko Sakamoto?
Tizuko Sakamoto [1934 – 1996] foi filha de japoneses e casada com o
havaiano Morio Sakamoto ex-presidente da Câmara de Vereadores
de Guarulhos.
De acordo com Alceu, um dos filhos do casal, a senhora Tizuko Sakamoto era uma mulher incansável no trabalho assistencial e cultural
da cidade de Guarulhos, principalmente nas regiões do Pimentas Bonsucesso e Cocaia.
Muito fiel aos princípios culturais da colônia japonesa, foi uma das
fundadoras da União Cultural e Esportiva Guarulhense (UCEG),
onde realizava reuniões de confraternização das famílias, como forma de manter viva as tradições milenares de seu povo.
“Eu sinto que a Tizuko pode ter sido a mãe de um aluno meu quando
era professora em uma escola estadual”, conta Vera.
A gestora pontua o que sabe sobre ela: “Quando assumi a vice- direção da escola, procurei me informar a respeito de sua biografia e
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soube que ela foi uma agente comunitária que ajudou muitas pessoas
nessa região. Ah, este terreno, onde a escola está construída, era utilizado para a entrega das doações de donativos para os mais necessitados”, completa.

Boletim nº 337 - 8 de março de 2016
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Vera afirma ainda, que tem o costume de conversar com a patronesse
diariamente através da foto colocada na entrada da escola.
“Tem gente que não acredita, mas eu respeito muito a Dona Tizuko.
Todos os dias quando eu chego, eu a cumprimento:
- Bom dia Dona Tizuko! Dou um toquezinho na imagem e entro na secretaria.
Numa certa manhã, aconteceu uma história misteriosa. Cheguei um
tanto afoita e não conseguia abrir a porta da minha sala. Tentei várias vezes, usando a mesma chave de jeitos diferentes e nada adiantava. Então, eu me lembrei! Esqueci de falar com a Dona Tizuko! Segui
até a sua imagem, a cumprimentei e quando voltei para a sala, a porta
se abriu quase que imediatamente, com a mesma chave que tentara
anteriormente. Verdade? Alucinação? Não sei, só sei que foi exatamente assim que aconteceu...”

Ficha Técnica
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Endereço: Rua Seis, snº, Conjunto Marcos Freire
Inauguração: 18/12/97
Professores: 12
Assistente de Gestão: 1
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 2
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio à inclusão: 1
Alunos: 132
Atendimento: Educação Infantil Creche
Diretora: Oseas Fernandes Marins
Vice-diretora: Vera Lucia Rodrigues Baurich Fonseca
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Tom Jobim
Paixão em educar, alegria em aprender
“A educação é o caminho onde depositamos a esperança de um mundo novo”. A afirmação da coordenadora pedagógica Aparecida Camila Pacheco da Silva retrata o espírito apaixonado da equipe da EPG
Tom Jobim, que comemora 20 anos de existência com um olhar voltado para a humanização das relações.
A escola, que outrora já foi uma granja da família de Carminha Carvalho, preserva os aspectos da natureza original, sendo um espaço
aconchegante, repleto de árvores, pássaros e jardins.
“Esse clima de tranquilidade propicia uma aprendizagem de forma
leve e divertida”, acredita a coordenadora que atua há 17 anos na escola.
Nesta perspectiva, com objetivo de incentivar novas possibilidades

de aprendizagens por meio da ludicidade, a EPG Tom Jobim propõe
no seu Plano de Ação para 2014, atividades voltadas para a educação
inclusiva, o ensino de música e letramento matemático.
  

Na diferença se faz e se aprende
“Hoje foi o primeiro dia de aula da Lorena, de 3 anos, na sala regular”, conta a professora do Estágio I, Márcia Correia Vieira.
A criança, que tem paralisia cerebral em decorrência de um problema
no parto, foi o centro das atenções de todos os colegas que adoraram
a nova companheira de sala.
“A Lorena é uma criança repleta de potencialidades. Como ela tem
dificuldades de locomoção, todos os colegas quiseram auxiliá-la com
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a cadeira de rodas. Foi uma alegria este primeiro dia. Ela é uma menina muito afetuosa e foi acolhida de uma forma muito positiva por
todos”, conta a professora.

plo, eles estavam desenvolvendo uma atividade sobre sequencia numérica; então, propus um jogo educativo, onde eles podem avançar
etapas, na medida em que clicam na sequencia correta”, explica.

A coordenadora pedagógica alerta para a importância deste acolhimento, fator determinante para o aprendizado e desenvolvimento das
crianças com deficiência.

Luiz conta também que procura oportunizar conhecimentos sobre diversos programas, ferramentas e softwares que possam facilitar a pesquisa
e o desenvolvimento de tarefas de maneira mais prática para os alunos.

“Quando o professor entende aquela criança como um ser humano
apto para o aprendizado qualquer desafio físico ou cognitivo pode
ser superado, mesmo que de forma lenta e processual. Temos muitas
crianças vitoriosas aqui, pois acreditamos que a inclusão é possível”,
conta Aparecida, emocionada.

“Aqui, eles aprendem a realizar pesquisas na internet, utilizam o Word
para a realização de trabalhos, o Excel para atividades de matemática
e planilhas, e se divertem muito, aprendendo por meio de jogos. Eles
adoram e eu me sinto realizado. O que eu mais gosto neste trabalho é o
contato com as crianças. Eu aprendo muito com eles”, afirma.

A gestora, Maria de Fátima Ximenes, relata que a presença de crianças com deficiência na escola sempre foi tratada de maneira muito
tranquila e respeitosa por todos da equipe escolar.

Biblioteca Tom Jobim

“Acreditamos que quando recebemos um aluno precisamos atendê-lo
na sua integralidade, e este olhar corrobora não só para o atendimento das crianças com deficiência, mas para todos os alunos, já que cada
um traz, a partir de suas experiências, uma necessidade de aprendizado diferente”, explica.
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A EPG Tom Jobim é repleta de cantinhos acolhedores, mas um deles
é a menina dos olhos da equipe gestora: a Biblioteca.
O espaço começou como uma sala de leitura e vem passando por diversas reformas, a fim de ampliar o acesso das crianças, jovens e professores ao acervo literário da escola.
Aparecida explica que no espaço é possível realizar empréstimos,
bem como troca de livros, como em um sebo.

Penso, logo Google?
Gargalhadas, olhares curiosos por informação. Dedinhos rápidos
no mouse. É neste clima descontraído que os alunos do 2º ano participam das atividades de informática com o monitor Luiz Antonio
Dias da Cruz.

“Temos dois tipos de acervo na escola. Um que recebemos do Programa “Meus livros” da Secretaria de Educação, e outros que recebemos
em forma de doação, pela comunidade. Então, decidimos criar para os
livros doados o sistema de Sebo, assim os alunos e professores podem
trocar títulos de acordo com seu interesse e necessidade”, explica.

O monitor explica que todas as atividades são planejadas para potencializar o planejamento do professor de Educação Básica, oferecendo
ferramentas dinâmicas e lúdicas para o aprendizado das crianças.

O espaço ganhou rapidamente a adesão dos professores nos momentos livres, para a realização de reuniões e hora-atividades.

“Eu converso com os demais professores, para aproximar as minhas
atividades dos conteúdos que eles estão lecionando. Hoje, por exem-

“É nesses momentos de pesquisa que nascem muitos de nossos projetos, como o de musicalização para os alunos da Educação Infantil”,
conta a professora Thais Ferreira Garcia.
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O projeto alicerçado pela Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários traz, por meio de canções infantis, “uma gama enorme de possibilidadesde intervenções educativas, além de ser uma maneira muito
prazerosa de aprendizado para os alunos”, esclarece a professora.
Cida conta que há um sentimento de comprometimento e afinidade
muito bonito entre todos os professores e equipe gestora, o que reflete
de maneira muito positiva nos alunos e na comunidade do entorno.
Cleuza Pereira de Castro, que há 20 anos atua como serviçal na EPG
destaca os valores da amizade e confiança como elementos significativos da história do Tom Jobim.
“Aqui é um local muito especial. A Fátima é uma pessoa muito generosa e está sempre colaborando e incentivando o nosso trabalho.
Sinto que temos uma afinidade muito grande, o que me faz querer
continuar aqui ainda por muito tempo”, afirma.
  

Romeu, o ‘príncipe’ sapo
É pau? É pedra? É um resto de toco? Não! É o sapo Romeu. Isso mesmo, Romeu, batizado pela funcionária Karina Cristina Barreto, é o
morador mais antigo e excêntrico da EPG Tom Jobim.
Estrela das aulas de ciências e Estudo do Meio, Romeu vive uma vida
pacata dentro de um tijolo, reservado com todo carinho no jardim
próximo à secretaria.
Rodeado da Branca de Neve e de muitos outros sapos de cerâmica,
Romeu só ‘dá as caras’ quando quer, respeitando à sua maneira, os
limites do espaço verde da escola.
Seria Romeu, igual à personagem ilustre do conto de fadas dos irmãos Grimm “O príncipe Sapo”? Quando questionamos se a madrinha já havia tentado quebrar o feitiço do suposto príncipe, Karina foi
categórica: “Nãaao! Argh!”rs.

Quem foi Tom Jobim?
Antônio Carlos Brasileiro Jobim nasceu no Rio de Janeiro, em 1927 e
seu gosto pela música começou cedo, estudando piano com professores renomados, como Hans Joachim Koellreuter.
Sua carreira de sucesso contou com grandes parcerias como Vinícius
de Moraes e João Gilberto, principalmente na consolidação do movimento da Bossa Nova.
Na década de 1960, compõe, juntamente com Vinícius de Moraes,
aquela que foi sua canção de maior sucesso: Garota de Ipanema. Consagra-se internacionalmente e, em 1967, chega a gravar um disco com
o mito americano Frank Sinatra.

Ficha Técnica
Endereço: Avenida Coqueiral, nº 90 - São João
Inauguração: 22/09/1995
Professores: 64
Funcionários administrativos: 5
Agente Escolar: 1
Equipe de limpeza: 7
Cozinheiros: 8
Agente de portaria: 8
Alunos: 1583
Atendimento: Educação Infantil [Estágios 1 e 2], Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Diretora: Maria de Fátima Ximenes
Vice-diretora: Giuliana Almeida Teixeira
Soraia Carvalho de Andrade
Coordenadoras: Aparecida Camila Pacheco da Silva e Márcia da
Silva Weber
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Boletim nº 235 - 26 de março de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano
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Undina Capellari Nunes
Arte e brincadeiras inspiram novas práticas e
metodologias
“Não faça os meninos aprenderem pela força e pela severidade;
ao contrário, conduza-os por aquilo que os diverte,
para que possam descobrir melhor a inclinação de suas mentes. (...)
Nossas crianças, desde os primeiros anos, devem participar
de todas as formas válidas de brincar, pois se elas não estiverem
cercadas dessa atmosfera, nunca poderão crescer
para tornar-se cidadãs exemplares e virtuosas”.
Platão, A República.

Brincar, sorrir, cantar, dançar, fazer amigos, ser feliz. Esses são alguns dos verbos essenciais para que todas as crianças exerçam o seu
direito a uma educação transformadora, de qualidade e significativa.
Reflexão ancestral de Platão e de pesquisadores contemporâneos como
Vigotsky e Wallon, a brincadeira tem sido prática primordial nos programas e projetos educacionais em diversas escolas ao redor do mundo, bem como da EPG Undina Capellari Nunes, que promove por meio
da arte e da ludicidade, o desenvolvimento integral dos seus alunos.
A coordenadora pedagógica Taís Carenzi explica que o brincar no cotidiano escolar tem sido primordial na qualidade dos relacionamentos interpessoais entre os alunos, principalmente na vivência de valores humanos positivos, como a afetividade e o respeito à diversidade.
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“Aqui na escola a brincadeira e a arte são nossas principais ferramentas metodológicas. A partir delas, criamos o nosso projeto pedagógico Compartilhando Aprendizagens e a Pratica de Valores, que vem
transformando a nossa rotina pela expressão livre da solidariedade
e do respeito, gerando felicidade e aprendizagens plenas de sentido”.

Paz, amor e arte
Incentivar a resolução de conflitos por meio do diálogo, da arte e
muito carinho. Dessa maneira acolhedora, as professoras do Maternal Cristina Brasiel de Queiroz e Rosemar da Cruz Onofre Gonçalves
encontraram uma maneira eficaz para gerar harmonia nos relacionamentos em sala de aula.
“Antes do projeto, as crianças eram mais instáveis e respondiam aos
conflitos do dia a dia com impulsividade. Como os nossos alunos são
muito pequenos, pensamos em uma proposta que ajudasse a expressão
dos sentimentos, por isso focamos em atividades que envolvessem o
desenho, por meio das obras do artista Romero Brito”, conta Cristina.
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A ideia era trabalhar com releituras de telas do artista que trazem
como foco temas como o amor e a fraternidade.
“Começamos o projeto em uma grande roda de conversa, onde contamos a história do Romero, sua infância, em meio às desigualdades
sociais e apresentamos uma obra que traz como tema um coração
com os braços estendidos e dialogamos sobre a importância do afeto e do respeito para a nossa vida, tanto em casa, como na sala de
aula. Perguntamos: para que servem as nossas mãos? Para machucar
o amiguinho ou para fazer carinho? Assim, fomos construindo novos
hábitos no cotidiano”.
Rosemar completa que a autonomia para gerenciar os pequenos conflitos também aprendizados da turminha, que aprendeu a dialogar, a pedir desculpas, fazer as pazes, bem como respeitar os limites dos colegas.
“Explicamos que quando um amigo nos faz alguma coisa que não gos-

tamos ou nos incomoda de alguma maneira a melhor atitude é dialogar com o outro. Dizer a ele, respeitosamente, que aquilo não nos faz
bem, assim, mostramos ao outro como gostamos de ser tratados”. Segundo Rosemar, um ambiente afetuoso é primordial para a formação
da personalidade e a aprendizagem de valores humanizados.
“Incentivamos a troca de afeto, principalmente por meio de abraços.
É muito importante que eles sintam que são queridos e amados, principalmente nesta primeira etapa da vida. Quando somos amados nos
sentimos em paz e capazes para expressar nossas potencialidades. E
eles aqui são o exemplo dessa vivência positiva”.

Retratos de Jean-Baptiste Debret
Entender o impacto das ações do homem na natureza foi um dos objetivos centrais do Projeto Retratos da Santa Efigênia, que trouxe como
referência teórica, o ponto de vista histórico das obras do artista obras
de Jean-Baptiste Debret.
“Essa proposta teve início com uma sequência didática, com foco
no eixo Natureza e Sociedade do QSN, que buscou por meio da arte
apresentar aos alunos as diferentes paisagens e os impactos dessas
transformações pela ação do homem. Para tanto, a professora escolheu a região paulistana de Santa Efigênia, retratada por Debret na
segunda metade do século 19, e comparar com fotografias recentes do
local”, explica a coordenadora Taís.
A coordenadora conta encantada que as crianças ficaram maravilhadas com a comparação das diferentes realidades. Principalmente a
São Paulo rural.
“A partir dessa observação criteriosa das crianças, sugerimos que
produzissem releituras da obra do artista Francês, demonstrando o
processo de urbanização da cidade, que gerou como culminância outro projeto bem bacana sobre Cidadania no Trânsito, a construção de
maquetes que demonstraram como o dia a dia das cidades pode ser
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mais pacífico por meio do respeito às normas e a gentileza nos espaços públicos. O resultado foi incrível!”.

Quem foi Undina Capellari Nunes?

Inclusão com alegria

Com a vinda de sua família para Guarulhos, sua adolescência foi
marcada pelo seu engajamento nos movimentos sociais, e no estudo
de música clássica.

De repente, uma grande roda de histórias chama a atenção de todos
no pátio da EPG. A protagonista da ação encantadora é a professora
Claudia Henriques que realiza semanalmente a atividade predileta
dos alunos Isabel, Lorenzo, Andrei e Bernardo, do maternal.
“Tia, a história da professora é muito legal! A gente só fica triste quando acaba”, conta Isabel.
Enquanto Claudia interage magistralmente com as crianças, duas
alunas chamam a atenção da nossa equipe de reportagem: Luiza e
Rafaela.
As meninas, que vêm superando desafios por conta da deficiência física e mental, demonstram pela alegria a importância do acolhimento
no processo de escolarização.
Taís explica que, na EPG Undina, todas as crianças são incentivadas
por meio da arte e da brincadeira a respeitarem a diversidade humana de forma ampla, o que vem potencializando o desenvolvimento e
a inserção das crianças com deficiência de maneira plena.
“As meninas são muito queridas por todos na escola. A Rafa tem o
diagnóstico de autismo e a amizade dos coleguinhas tem sido de
suma importância para a sua socialização. Como ela não se comunica
oralmente acabou criando junto com os colegas uma maneira bem
particular de expressar as suas necessidades. A gente não sabe o que
vai acontecer com eles na sua trajetória educacional, mas enquanto
forem nossos alunos, serão muito felizes”.

Filha de pais italianos, Undina Capellari Nunes nasceu em 27 de março de 1930, na cidade de Lençóis Paulista, SP.

Durante sua vida, participou ainda de diversas campanhas para
o combate às drogas, foi presidente da Assistência Social da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus, líder das Entidades Filantrópicas
na cidade de Guarulhos e coordenadora da atual diretoria da União
dos Aposentados de Guarulhos. Faleceu em 24 de dezembro de 1998.

Ficha Técnica
Endereço: Avenida Morada Nova, 280 - Jardim Ottawa
Inauguração: 11/05/2002
Professores: 54
Funcionários administrativos: 2}
Agente Escolar: 1
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 5
Agente de portaria: 4
Alunos: 812
Atendimento: Educação Infantil Creche, Estágios I e II e Ensino Fundamental [1º e 2º anos]
Diretora: Márcia Maria Cardozo
Vice-diretora:Núbia de Oliveira Lisboa Leite
Coordenadoras Pedagógicas: Adriana Gomes de Castro Santos e Taís Carenzi

Boletim nº 302 - 7 de julho de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
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Vicente Ferreira da Silveira
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Equipe engajada foca a aprendizagem dos
alunos
Estamos no Bairro dos Pimentas. Subimos pela Estrada do Caminho Velho, passamos em frente ao campus da UNIFESP, seguimos
um pouco mais para frente da escola Agostinho Cano, e chegamos
ao nosso destino bem no finalzinho da Rua Cinco. É ali, encrustada
no meio da comunidade, que encontramos a EPG Dr. Vicente Ferreira
da Silveira, uma escola que se tornou referência para as pessoas que
moram no seu entorno.
Com um sorriso largo no rosto e uma saudação extremamente calorosa, o agente de portaria Wilson Ferreira Lima recepciona a equipe
do Acontece na Rede. “Os laços de amizade que construí nessa escola
fazem com que eu trabalhe todos os dias com muita alegria”, conta.

Virginia é Assistente de Gestão; Maria Cícera, agente de limpeza; Solange é professora do Estágio II e Maria de Lourdes, cozinheira. Assim como Wilson, esses profissionais acumulam histórias do trabalho
que realizam na EPG Vicente já há mais de uma década, todos eles
repetindo a mesma dose de entusiasmo, simpatia e dedicação, certamente o diferencial de seus ofícios.
Hoje vamos falar de comprometimento, sobre doar-se um pouco a
cada dia.

Mil maneiras, mil momentos, mil histórias
São 7 da manhã. Chove bastante e a diretora Josefa Pereira Lopes de
Sousa percebe que precisa de mais calma para estacionar o carro. Ela
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olha ao redor e logo visualiza o Agente de Portaria, que rapidamente a
ajuda a manobrar. Para ela, Wilson faz parte desse ambiente carinhoso que reina na escola, alcançado graças a inúmeras transformações
que foram feitas na unidade e que melhoraram consideravelmente a
vida de quem circula e trabalha ali.

Receita para se fazer um herói
Cooperação, amizade, respeito, solidariedade e partilha são alguns
dos aspectos que permeiam o projeto Vivenciando Valores, que tem
como um de seus principais objetivos a alegria dos alunos.

Para Josefa, o trabalho desenvolvido na escola é pensado em todos os
aspectos que envolvem os alunos, no que diz respeito à aprendizagem, sociabilidade, convívio, respeito e segurança.

A coordenadora pedagógica Daniela Vieira Martins observou que
iniciativas como a Sacola Viajante e o Bornal de Jogos, materiais que
seguem para a casa dos alunos, são fundamentais para envolver as
famílias no aprendizado de seus filhos.

“Desde que assumiu a gestão em 2012, ela se preocupa em manter
um ambiente agradável. Queremos uma escola que permita um
trabalho harmonioso, em que toda a equipe se sinta bem, trabalhe
com prazer, acredito que assim farão o melhor para nossos educandos”.

“Como estamos em plena época de Jogos Olímpicos, cada turma está
engajada na elaboração de uma mascote, que também vai para a casa
dos alunos com um livro de registro, para que os pais e filhos relatem
como foi o final de semana da família na companhia do visitante”.

Josefa tem razão e isso acontece de um modo bastante especial. Os
alunos do 2º ano do Ensino Fundamental ainda estão em processo
de alfabetização, mas já declamam poemas infantis de Vinícius de
Moraes com graça e confiança.
A professora Maria de Nazaré dos Santos Lopes não esconde o orgulho e a satisfação em ver seus alunos declamando com tamanha
desenvoltura, dominando a leitura: “as crianças se identificam com
a linguagem dos poemas de Vinicius, como As Borboletas, A Foca e
o Elefantinho e elas gostam muito. Para elaborar as atividades, leio
bastante, pesquiso muito, acredito que é necessário que o professor
faça isso constantemente para alimentar suas ideias”.
Apesar de pequenos, Vitor e Gabriel têm quase nada de timidez. Eles
contam que aprenderam a ler no ano passado, mas Vitor está em dúvida se alguma coisa realmente mudou. “Todo dia quando eu chego
em casa, eu leio um livro”, conta Gabriel, e já dá uma dica importante
ao colega Vitor. “O Vitor também tem que ler livros todos os dias”.
Vitor está muito contente com a conquista que a leitura lhe trouxe:
“quando o videogame carrega, eu já sei o que preciso fazer para o
jogo começar”.

Outra iniciativa que caiu no gosto dos alunos e é aguardada por todos
com bastante ansiedade é a Páscoa Solidária, realizada na unidade já
há alguns anos: “contamos com a colaboração e participação dos pais
para realização desse momento e encontramos na partilha o significado para as atividades propostas”, observa Daniela.
De acordo com a diretora Josefa, as atividades e projetos são elaborados a partir de temas relevantes, que vão ao encontro do interesse e
crescimento dos educandos. Por isso, segundo ela, faz muito sentido
a construção de valores em tenra idade, ingredientes necessários para
a formação de cidadãos que vão transformar o mundo num lugar melhor de se viver.
“Temos uma preocupação também em estabelecer um vínculo de
confiança com a comunidade, pais e responsáveis. Entendemos a importância dessa parceria para atingirmos um bom resultado na educação de nossos alunos”, aponta Josefa.

Carinho e afinidade
Nesse universo caloroso chamado EPG Dr. Vicente Ferreira da Silveira, percebemos que a figura do professor é fundamental para o de-
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sempenho do aluno. A professora de Educação Física Paloma Poliana
começou o período cedinho e só parou perto do meio dia, quando a
aula da última turma chegou ao fim.
Dona de uma energia fenomenal, ela conta que faz um trabalho sistemático com o eixo Corpo e Movimento, da Proposta Curricular:
“nesse momento, começamos com atividades que trabalham o conhecimento das partes do corpo, mostrando as características físicas de
cada um por meio de atividades em duplas, vou mudando o grau
de dificuldade dependendo da faixa etária, e num momento seguinte
pretendo trabalhar com jogos e esportes com bola”, observa Paloma.
As professoras Fabiana Siqueira, Nilza do Carmo Geraldo e Renata
Aparecida Dias socializam práticas e trazem para os alunos do Estágio II atividades de coordenação motora, com cones e circuitos, além
de propostas para que desenvolvam a autonomia e se tornem menos
inibidos.
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“As atividades permitem que as crianças possam trocar aprendizagens com seus colegas, que fiquem a vontade para desenhar livremente e que conheçam o que as outras turmas estão fazendo”, explica Renata. Ela enfatiza ainda que os professores são incentivados a
propor atividades com afinidades e fortalecer os laços de amizade e
parceria com os demais colegas de profissão.
As famílias, é claro, participam ativamente da vida escolar das crianças e de decisões importantes que envolvem os recursos da escola.
Esse é o caso da feirante Lucia Barbosa, mãe dos alunos Luiz Fernando, do 2º ano, e Maria Vitória, do Estágio II, uma das participantes do
Conselho Escolar da unidade.
“Conheço a escola já há muito tempo, faço questão de participar das
atividades, de saber o que meus filhos estão aprendendo, acho importante a transparência da diretora, que sempre está pronta para
conversar com a gente, sempre muito simpática e atenta”.
A declaração de Lúcia fortalece ainda mais o trabalho que a equipe da
escola realiza durante todo o ano letivo, com espaços para a partici-

pação direta dos pais e responsáveis, como oficinas, palestras, participação no Conselho Escolar, nos encontros do Conselho Participativo
de Classe e Ciclo e na Reunião de Pais e Educadores. “São espaços
onde utilizamos diferentes metodologias, como vídeos e textos, para
promover a reflexão dos participantes acerca da responsabilidade que
a família e a escola têm na educação dessas crianças”, explica Josefa.
A alegria que resulta desse trabalho e da aproximação com as famílias está visivelmente estampada no rosto de quem estuda e trabalha
na EPG Dr. Vicente Ferreira da Silveira. É claro, faz toda a diferença
quando as pessoas estão empenhadas e comprometidas com a aprendizagem das crianças. Foi isso que encontramos na escola que fica no
finalzinho da Rua Cinco.

Quem foi Vicente Ferreira da Silveira?
Vicente Ferreira da Silveira nasceu em 1921, no município de Agudos,
Estado de São Paulo.
Professor formado pela Escola Normal Livre de Agudos bacharelouse na Faculdade de Direito de Bauru.
Na cidade natal foi auxiliar, escrevente e, posteriormente, tabelião
sucessor do Segundo Cartório de Notas da Comarca de Agudos. Em
1966, após prestar concurso transferiu-se para o município de Guarulhos, assumindo o cargo no Segundo Cartório de Notas da Comarca
de Guarulhos. Aqui, faleceu no dia 31 de maio de 1987.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Cinco B, s/nº - Jardim Nova Cidade
Inauguração: 17 de novembro de 1987
Professores: 24
Assistente de Gestão: 1
Auxiliar Operacional: 1
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Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 2
Alunos: 600
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II], Ensino Fundamental
[1º ao 3º ano]
Diretora: Josefa Pereira Lopes de Sousa
Vice-diretora: Márcia Ortiz de Camargo Cotulio
Coordenadora: Daniela Vieira Martin

Boletim nº 338 - 15 de março de 2016
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano
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Coleção de Bia Villela inspira projetos artísticos
e culturais
Coitada da galinha D’angola
Não anda regulando da bola
Não para de comer a matraca
E vive a reclamar
Que está fraca:
— “Tou fraca! Tou fraca!”

Em cada sala de aula, um trabalho colorido. Cores e formas demonstram que quem colocou as mãozinhas ali foram as crianças da Educação Infantil da EPG Vinicius Moraes, numa iniciativa cujo protagonismo dos pequenos extrapola o conceito clássico de arte, uma
semente artística vem sendo sistematicamente plantada com os projetos da escola.
Painéis nas paredes dos corredores, pinturas nos muros, móbiles pendurados nas salas de aula. As reproduções de obras da designer Bia
Villela estão espalhadas em todos os lugares da escola e se multiplicam à medida que novas ideias surgem.
As Coleções de Bia [Livros Divertidos, Aqui e Ali, Coleção Sim, Fã
do Gato, Fã da Galinha] são compostas por livros infantis, que estimulam a imaginação das crianças por meio de histórias que explo-
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ram formas, traços, cores e letras, ampliando conceitos fundamentais
como família, trabalho, responsabilidade, respeito ao meio ambiente
e aos animais, entre outros.

Infância: antiga cômoda de velhas magias
É na produção artística das crianças da Creche e da Educação Infantil
que a proposta de trabalho da EPG Vinicius de Moraes ganha formas
e linhas coloridas, expressões verdadeiramente significativas para
quem as criou.
Em franco diálogo com as finalidades da Proposta Curricular Quadro
de Saberes Necessários, a coleção propicia aos educadores da unidade, a idealização de práticas que permitem às crianças expressarem
suas ideias por meio da linguagem artística.
A coordenadora pedagógica Talita Cerqueira Brito Gonçalves explica
que, além de eixos do QSN, os livros da Bia trazem uma linguagem
rica em ludicidade.
“As Coleções de Bia Villela são ricas em onomatopeias, cores, imagens
e figuras, elementos e conceitos que, somados ao trabalho com os saberes e eixos, ampliam as práticas pedagógicas dos educadores”.
E para aqueles que pensam que na escola são apenas as crianças que
aprendem, este ano, os professores decidiram explorar a obra contemporânea do artista plástico baiano Toninho de Souza.
Em contato com a vivacidade das cores de seus trabalhos, o grupo
adentrou ao universo da Arte Melantucanarismo, expressão das Artes Visuais que explora o abstrato geométrico criada na década de
1990 por Toninho. O Melantucanarismo abstrai a proposta da arte
contemporânea de grandes nomes da pintura, como Picasso e Dalí,
para criar pinceladas singulares a partir de três elementos: a melancia, o tucano e as araras.

A fala mansa dos bichos
Tartaruga, ovelha, sapo, peixe, vaca, joaninha. Cada sala de aula tem
uma mascote, batizadas pelas próprias crianças. A mascote, motivo
decorativo de muitos dos materiais que fazem parte desse espaço, ajuda as crianças a identificarem suas turmas.
Toda sexta-feira, a mascote faz uma curta viagem para a casa de um
dos alunos, mas logo ela está de volta, pois têm o compromisso de,
bem cedo na segunda-feira, participar da roda de conversa na qual o
aluno vai contar como foi a experiência de levá-la para casa.
Junto com o bichinho de pelúcia, os alunos levam também um Diário
de Bordo, para que a família relate como foi a visita.
A vice-diretora da escola Ana Paula Belotti de Oliveira comemora a
participação dos pais no aprendizado dos alunos e afirma que a escola conta com a parceria da comunidade em inúmeras atividades: “os
pais participam ativamente e trabalham em conjunto conosco, cientes
e apoiando tudo o que é feito na escola, como por exemplo, a Ciranda
do Livro, se comprometendo em ler os livros e trazê-los de volta. Isso
é muito positivo, pois com o apoio deles conseguimos trabalhar de
forma mais clara e ampla”.
As professoras vibram com a iniciativa, pois além da mascote dar um
ar mais aconchegante e familiar aos espaços, os pais se envolvem e
apoiam plenamente a atividade.

Um trabalho metodológico de dar brilho aos olhos
Um dos livros trabalhados com a turma do Maternal “O que é que
tem no seu quintal?”, apontou para a concretização de uma atividade
com vasos de plantas, no qual círculos grandes e pequenos deram
origem a flores muito originais, a exemplo daquelas desenhadas pela
designer Bia Villela.
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Vasos com flores não são tudo o que têm no quintal das crianças: no
espaço da casa de cada uma, elas puderam observar varais com roupas, mangueiras, árvores, bicicletas e muitos contam que é lá que os
cachorros ficam.
Respeitar a natureza, cuidar dos animais e pensar em uma alimentação saudável foram as propostas que surgiram a partir do livro O
que é que tem naquela mata?, com o Berçário I. Os pequenos, crianças
entre 6 meses e 2 anos, ilustraram os coqueiros com suas digitais, ressignificando as folhagens com seus delicados dedinhos.
A história A galinha dos vizinhos e o alfabeto da sopinha, por exemplo, permitiu que as crianças do Berçário II fizessem um belíssimo
trabalho coletivo com tinta guache. Além da sopa de letrinhas com
as iniciais dos nomes das crianças, as professoras destacam o protagonismo dos pequenos e comemoram esse contato tão próximo com
a arte.
Um divertido sapo é um dos personagens do livro A galinha da vizinha quer um par pra ser rainha, que as professoras leram para outra
turma do Berçário II.

556

Depois da leitura e da roda de conversa, as professoras destacaram
em meio à história, a personagem do sapo, animal divertido que caiu
no gosto das crianças, destacando algumas de suas características,
como cores e a forma.
Para tornar o aprendizado ainda mais significativo, as professoras reproduziram o sapo em tamanho grande, para que juntas as crianças
pudessem pintá-lo. Segundo as professoras, o tamanho ampliado é
interessante para que elas possam ver melhor o resultado desse trabalho.
E a brincadeira não para por aí. As professoras contam que o sapo vai
virar um grande quebra cabeça, e que para isso vai receber um fundo de color set preto. Depois de cortado em pedaços, as peças serão
coladas em caixas de papelão, que vão ajudar os alunos a montarem,
coletivamente, o grande sapo.

Com as turmas do Estágio II, a história dos Três Porquinhos ganhou
um adereço diferente para ajudar na dramatização da história, divertidos palitoches que encantam as crianças na hora em que recontam
as aventuras dos irmãos suínos. Isso as ajuda a interpretar o texto e a
lembrar da história.
A valorização da produção artística dos alunos do Estágio I contou
com a reprodução das casinhas dos Três Porquinhos. Com pano, papel, TNT e cola, as crianças decoraram cada uma das casinhas, atividade importante para o desenvolvimento cognitivo, da coordenação
motora e da noção de espaço. Com muita graça, elas se antecipam em
mostrar qual dos desenhos lhes pertence e, com muito senso crítico,
avaliam qual porquinho tem a casinha mais bonita.

A fuga de uma gargalhada que não se contém
Desenvolver o gosto das crianças pelas diversas expressões artísticas. O trabalho realizado na EPG Vinícius de Moraes objetiva levar
os pequenos a conhecerem também a obra do compositor Vinícius de
Moraes.
Em meio à vasta obra do patrono, está A Arca de Noé, um conjunto de
poemas e músicas infantis, considerada a porta de entrada das crianças no mundo da literatura e da música popular brasileira.
Para aproximar as crianças da obra do artista, os professores da EPG
Vinicius de Moraes elaboraram o Caderno Cancioneiro, com poemas
e canções da renomada obra, iniciativa que, pela temática que coloca
os animais em foco, dialoga com as práticas da escola.
“A perspectiva de trabalho é a de aproximar cada vez mais a criança
do mundo letrado”, observa a coordenadora pedagógica Viviane Sena
dos Santos.A coordenadora também explica que cada criança tem o
seu Cancioneiro e que, por meio dele, podem se expressar de formas
diferentes, cantando, desenhando, explorando o que a poesia de Vinícius lhe desperta.
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Para trabalhar sistematicamente com as obras de Vinicius, a equipe
gestora organizou espaço formativo com os professores da unidade,
que se transformou em grande oportunidade do grupo conhecer
mais o renomado artista.
A diretora da escola, Luciana Giandeli Malecka, explica que, além de
permitir que as crianças tenham contato com as músicas e poemas da
coleção Arca de Noé, o Cancioneiro é um meio de difundir a obra do
patrono na comunidade: “pais, tios, irmãos, avós, enfim, todos passam a conhecer Vinícius de Moraes, e isso é maravilhoso”.

Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 870
Atendimento: Educação Infantil Creche e Estágio 1 e 2
Diretora: Luciana Giandeli Malecka
Vice-diretora: Ana Paula Belotti de Oliveira
Coordenadoras: Talita Cerqueira Brito Gonçalves e Viviane Sena dos
Santos
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Quem foi Vinicius de Moraes?
Marcus Vinicius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro em 19 de outubro de 1913. Diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro ganhou notoriedade com seus sonetos. Era um poeta
essencialmente lírico, e por isso recebeu do amigo Tom Jobim o apelido de poetinha.

Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. Ainda assim, sempre considerou que a poesia foi sua primeira e
maior vocação, e que toda sua atividade artística deriva do fato de ser
poeta. No campo musical, o poetinha teve como principais parceiros Tom Jobim, Toquinho, Baden Powell, João Gilberto, Chico Buarque e Carlos Lyra.

Ficha Técnica
Endereço: Rua Edmar Bressam 149 – Jardim Ponte Alta
Inauguração: 28 de setembro de 2002
Professores: 47
Funcionários Administrativos: 4
Agente Escolar: 2
Agente de Apoio à Inclusão: 2
Cozinheiras: 6
Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede
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Virgilina Serra de Zoppi
Equipe supera desafios e comemora conquistas

A Escola Amarela

Sentir gratidão pelo passado, alegrar-se com o presente, abraçar o futuro sem medo. Gestores, professores, funcionários da escola, pais
e alunos comemoram conquistas e vislumbram novos horizontes na
busca de uma educação com qualidade social, que no contexto da
EPG Virgilina Serra de Zoppi se materializou em projetos com foco
na cidadania, na autonomia e na pluralidade cultural das crianças.

Muitas vezes, não conhecemos a região para onde estamos indo e
toda saída a campo representa uma curiosa descoberta. Essa é a sensação que a equipe de reportagem do Acontece na Rede experimenta
a cada semana, quando visita as escolas para a elaboração da coluna
Essa é Minha Escola, do Boletim.

Esse ambiente, pleno de aprendizagens e possibilidades para as crianças construírem conhecimentos, dialoga com o desejo de formação
integral dos alunos, futuros agentes de transformação da sociedade
num lugar melhor para se viver.

“Eu já estive aqui, na inauguração, há mais de 10 anos. Nossa! Como a
escola está diferente”. O fotógrafo Maurício Burim fica impressionado
com o que vê: um pátio amplo e iluminado, um segmento de salas na
parte superior, de onde se tem a visão do palco da escola, espaço amplamente utilizado por professores e alunos quando protagonizam
personagens de um universo de encantamento e imaginação.
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“Todos se empenham bastante para fazer do ambiente da escola o
melhor possível. Os professores são muito envolvidos com os projetos
e uma mostra disso é a forma como a coordenação pedagógica conduz as horas-atividade, valorizando a riqueza desse espaço formativo”, observa a diretora Adriana Nersessian Deyrmendjian.
Ao longo dos últimos anos, Adriana dedicou carinho e atenção à EPG
Virgilina. O resultado? Uma equipe gestora unida e extremamente
fortalecida pela relação horizontal que estabelecem com seus pares.
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dimento é realizado no contra turno das aulas: “lá, crianças a partir
dos 6 anos têm oportunidade de participar de oficinas de corte e costura, panificadora, aulas de teatro, capoeira, artesanato e informática,
desenvolvem outras habilidades e descobrem o que gostam de fazer”.
A parceria entre a escola e o instituto rendeu a participação na semifinal regional do Prêmio Itaú-Unicef. A EPG Virgilina ficou entre os 160
melhores trabalhos apresentados com o projeto ‘Construindo o Futuro’,
e foi bastante comemorada pela coordenadora pedagógica Márcia Pereira de Souza, que esteve presente no evento de premiação: “estamos
estreitando nossa relação, ampliando assim a nossa parceria e para
2016 estamos pensando em novas ações beneficiando nossas crianças”.

“Aqui foi a primeira escola do bairro. Essa esquina não existia e a
escola ficava num nível mais elevado. Antes, não havia asfalto, iluminação e tudo melhorou depois que a escola foi construída. Naquela
época, há mais de 14 anos, ela já era referência e quando alguém perguntava onde você morava, as pessoas diziam que moravam perto da
escola amarela”, lembra a professora Ivone Maria Pinheiro de Oliveira Vieira, que trabalha na unidade desde sua inauguração em 2001.

Outra ação que já é praxe na escola desde 2011 é a coleta de pilhas e
baterias de uso doméstico, iniciativa que conta com a ampla participação da comunidade, pois a escola se tornou referência como ponto
de entrega no bairro.

Ivone observa que, hoje, mesmo pintada de outra cor, a unidade vai
continuar sendo conhecida como A Escola Amarela: “ela é muito querida por todos e sua cor faz parte da identidade e da memória do lugar, acho que devíamos preservar alguns tons de amarelo por causa
da história que ela tem aqui no Parque Primavera”.

“As turmas elaboraram panfletos com informações sobre o perigo
do descarte incorreto, e esse trabalho é constantemente reforçado em
sala de aula. Além de divulgar, nossos alunos incentivam seus parentes e amigos a trazerem as pilhas e baterias usadas para a escola”,
reforça Márcia.

Educação se faz com carinho e afeto

Aprendendo com o outro

Os professores acreditam que um dos diferenciais da EPG Virgilina
é o laço afetivo que a unidade tem com os ex-alunos, o que faz com
que, mesmo depois de adultos, eles estejam sempre em contato. “Ela é
um ponto de referência de afeto, damos aula para os filhos e netos de
quem já foi aluno”, diz a professora Marta Carvalho Dorte.

O compartilhamento de experiências entre os professores é também
um fator que enriquece a prática em sala de aula. “Quando eu cheguei
aqui na escola e vi esse grupo fiquei contente em como as professoras
daqui recebem os mais novos, fazemos muitas atividades juntas”, celebra a professora Adriana Cassemiro Cotrim.

A EPG Virgilina tem parceria com o Instituto Meu Futuro, uma organização não governamental ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos
que atende cerca de 170 crianças e jovens da região, sendo a maioria
alunos ou ex-alunos da escola. A diretora Adriana explica que o aten-

Além da visita ao Museu Afro, que trouxe para o grupo a oportunidade
de reconhecer, valorizar e preservar a arte, história e memória cultural
brasileira,a rede de compartilhamento de práticas cujo foco é a aprendizagem dos alunos permitiu que gestores e professores participassem
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do curso Na Trilha do Saber: leitura, escrita e oralidade na perspectiva
do letramento. Oferecido pelo Programa de Formação Permanente da
Secretaria de Educação, o curso teve como objetivo apoiar o trabalho
docente no campo da leitura, da escrita e da oralidade.

preparar algo que todos experimentaram e gostaram muito”, explica
a professora Fernanda Pedro Teixeira, que junto com a professora Estela Dalva Martins ficaram responsáveis por essas gostosuras.

“Professores de diferentes períodos se organizaram para participar
do curso, e todos passaram a atuar na alfabetização dos alunos, ampliando ainda mais o desenvolvimento de atividades com foco na oralidade”, observa Marta.

Pequenos protagonistas, grandes ideias

De acordo com o grupo, os alunos começaram a prestar mais atenção
naquilo que o outro diz, começaram a ouvir um ao outro.Isso também se deve à proposta de realização do Projeto Leitura Simultânea,
momentos permanentes em que os alunos escolheram histórias de
seu interesse que foram contadas pelos funcionários em diferentes
espaços da escola.
“Achei muito interessante e proveitoso contar histórias para as crianças, percebi que as crianças gostaram muito. Foi um grande aprendizado para mim, uma oportunidade de ensinar, aprender e interagir
com as crianças”, vibra a cozinheira Felismina Gomes Soares, aluna
do 4º semestre do curso de Pedagogia das Faculdades Anhanguera.
No momento da inscrição nos espaços das contações, crianças maiores ajudavam aquelas que ainda não sabiam ou tinham dificuldade
de ler e escrever, o que denota um dos ganhos em se manter alunos
de diferentes ciclos na mesma unidade escolar.
“Percebemos que, após as leituras, os alunos estão mais calmos e interagem com os colegas, interessados em contar a história que ouviram
nas rodas de conversa”, observa a professora Adriana.
O desenvolvimento da autonomia dos alunos também é alcançado
com a realização de oficinas de confecção de colares feitos com macarrão, massinha, brinquedos com materiais reutilizáveis, culinária,
cata-vento, doces caseiros. “Na oficina de doce de leite ninho, usamos
os materiais disponíveis na escola e depois distribuímos em todas
as salas. O que ficou marcado para os alunos foi a oportunidade de

As alunas Daniela, Thawany e Maria Julia contam que elas e os demais colegas ficaram responsáveis pela elaboração do cenário, roteiro
e produção de sketches de teatro apresentadas pelos alunos do 3º ano.
“Nossa professora sugeriu que a gente fizesse um teatro. Antes, ela
passou uma lição e em grupos a gente tinha que criar uma história.
Fomos nós mesmos quem tivemos as ideias e criamos tudo”, explica
Maria Julia.
As pequenas protagonistas demonstram completo domínio do que
aprenderam: “a única parte que deu mais trabalho foi a elaboração
do roteiro, que a gente teve que escrever e passar a limpo, tudo isso a
mão”, explica a aluna Thawany, para ela um dos poucos desafios de
se criar histórias.
A turma do 2º ano também encenou a peça A Formiguinha e a Neve:
“nós passamos por todas as salas apresentando a peça”, conta a aluna
Flávia. “A gente percebeu que os colegas também gostaram bastante
da apresentação”, explica Andrielly.
Evilim está no 4º ano e tem 9 anos. Para ela, a escola é muito importante porque é aqui que ela faz amigos: “eu sei que para termos amigos a gente não pode ser muito chata e eu acho que o mais importante
é vir para a escola, gostar de estudar e também de brincar”.
As meninas são unânimes em dizer que gostam da escola, acham que
ela é cheia de luz do sol e que tanto as telhas translúcidas quanto as
árvores garantem um ambiente sempre agradável.
Tempos e espaços que favorecem a aprendizagem dos alunos e que
oferecem possibilidades de crescimento para toda a vida. É isso que
a EPG Virgilina oferece, é isso que encontramos na Escola Amarela.
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Quem foi Virgilina Serra de Zoppi?

Boletim nº 325 - 15 de dezembro de 2015

Virgilina Serra de Zoppi nasceu em 15 de outubro de 1948. Especialista na área de educação, ela realizou vários cursos voltados ao desenvolvimento da criança.

Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
IIlustração: Anna Solano

Durante 23 anos, ela se dedicou à função de diretora de escola da rede
municipal, atuando na EPG Assis Ferreira, unidade localizada próxima de sua residência, na Vila Fátima, onde desempenhou o papel de
gestora com muito carinho, responsabilidade e empenho.
Ela faleceu em 16 de agosto de 2001, vítima de insuficiência circulatória, deixando dois filhos e seu esposo José Zoppi Milan.

Ficha Técnica
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Endereço: Rua Galáxia 49 – Parque Primavera
Inauguração: 20 de outubro de 2001
Professores: 34
Assistente de Gestão: 2
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 5
Agentes de Portaria: 4
Agente de apoio a inclusão: 3
Alunos: 891
Atendimento: Educação Infantil [Estágio II]
e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Adriana Nersessian Deyrmendjian
Vice-diretora: Silvia Cândida Nogueira Lopes
Coordenadora: Marcia Pereira de Souza
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Visconde de Sabugosa
Equipe escolar avalia e reflete sobre o ano letivo
Mais um ano letivo chega ao fim. A alegria e a esperança por novas
realizações invade o coração de todos. As crianças voltam para suas
casas cheias de mimos e promessas de se comportarem e obedecerem
a seus pais. Os professores anseiam por descanso, que só as merecidas férias podem lhes proporcionar.
O convívio mais intenso com a família, neste período de recesso escolar, não vai esconder o carinho e a saudade que vai ficar no coração
dos pequenos alunos e dos grandes educadores da EPG Visconde de
Sabugosa.
Lisa Marie [4], aluna do Estágio I, diz que gosta de fazer lição de casa
e confessa: “nas férias, vou sentir saudade da minha professora”.
Sua mãe, Priscila Ferreira Pinto, não dispensa elogios à escola. “Lisa

aprendeu muito desde o começo do ano, está mais esperta, mais atenta e fazendo tudo com mais facilidade”, comemora a jovem mãe.
A saudade a qual Lisa se refere, neste contexto, é um sentimento interessante e bastante positivo, que permite à equipe de professores
da EPG Visconde de Sabugosa o necessário movimento de olhar para
trás e resgatar as ações que contribuíram para o desenvolvimento das
crianças da Educação Infantil.

Avaliar é preciso, viver não é preciso
A vida é realmente cheia de imprecisão. E ainda bem, já que toda a
graça de viver está em experiências adquiridas ao longo dos anos.
Quando se é criança então, nem se fale.
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Na escola, o sadio contato com outras crianças e adultos, em inúmeros espaços de interação e ampliação de vivências humanas, torna-se elemento
fundamental para garantir o desenvolvimento integral dos alunos.
Avaliar as ações pode assumir inúmeras dimensões, passando pelo crivo do olhar, do sentir, do ouvir e, sobretudo, do registrar. Elaine Cristina Santos Pinto, coordenadora pedagógica da escola, tem a dimensão
exata da importância do registro, instrumento indispensável para que
as atividades propostas pela escola não se percam na memória.
Elaine conta que uma das formas escolhidas pelos professores para
resgatar o movimento de aprendizagem dos alunos foi a elaboração de
um portfólio, no qual foram concentradas todas as atividades de 2013.
“Cada aluno tem seu portfólio; ao longo do ano, durante as reuniões
com os pais, os responsáveis também puderam acompanhar a aprendizagem das crianças”. A entrega do portfólio às famílias, no encerramento o ano letivo, faz parte do compromisso que a escola assumiu
de mostrar aos pais, e também aos alunos, o rico percurso de aprendizagem pelo qual as crianças passaram.
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A professora do Estágio I, Luciane de Oliveira Lima, conta que ficou
maravilhada e surpresa com o avanço dos alunos. Ela comparou as
atividades realizadas no primeiro e segundo semestres e percebeu
progressos na alfabetização, na coordenação motora, na percepção
visual e no raciocínio lógico matemático.
Cristiane Joana do Nascimento, professora do Estágio II, também não
esconde sua satisfação ao falar da aprendizagem das crianças: “elas estão muito mais desinibidas e atingiram um grau excelente no desenvolvimento de sua oralidade”, comemora com graciosidade a docente.

O Plano de Ação previu inúmeras propostas que objetivaram a ampliação do letramento das crianças, por meio do contato com textos
variados e atividades diversificadas, ações estas que contaram, inclusive, com a participação da família.
Valéria Zancanaro Delafina Mattos trabalha na EPG Visconde de Sabugosa desde 1990 e está muito satisfeita com os resultados obtidos
com as crianças do Estágio II.
Valéria conta que uma das iniciativas que permitiu a ampliação do
repertório artístico dos alunos foi o Projeto Pequenos Artistas. Os
alunos elaboraram diferentes atividades, como colagem e releituras
de obras de Romero Brito, Gustavo Rosa, Tarsila do Amaral e Alfredo
Volpi, atividade esta que culminou com uma exposição aberta à visitação dos pais e da comunidade.
“As crianças deixaram sua imaginação fluir e conseguiram aprofundar-se na técnica da pintura”, comenta a docente. “Além de permitir
que elas conheçam outras formas de expressão do mundo letrado, o
projeto também fez com que elas percebessem que também podem
criar obras de artes”, completa.

Arte e Literatura: desenvolvimento cognitivo
com prazer

Encontre um amigo para caminhar com você

Arte e Literatura estão intimamente interligadas. Nesse ciclo de
aprendizagem, é necessário que as crianças percebam que ler é um
hábito prazeroso, não necessariamente vinculado ao espaço escolar.
Nessa perspectiva, o Projeto Formando Novos Leitores desencadeou
uma série de iniciativas, cujas abordagens partiram do pressuposto
de que não é necessário que as crianças saibam ler para terem acesso
à leitura.

A coordenadora Elaine aponta o comprometimento de todos os professores como um dos elementos essenciais para o alcance dos objetivos propostos, desde o começo do ano no Plano de Ação da escola.

Assim, desde o começo do ano, a equipe de professores fez circular
entre as crianças e suas famílias a Sacola Literária, com quatro portadores textuais [gibi, jornal, revistas e livros de literatura infantil],
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além de uma ficha de Registro de Leitura, para que as crianças, com a
ajuda dos pais, registrassem, por meio de um texto ou desenho, esse
momento.

O incentivo à oralidade, na qual as crianças expressam sentimentos,
opiniões, desejos e necessidades, é um dos objetivos permanentes das
propostas pedagógicas da EPG Visconde de Sabugosa.

A organização de todas as fichas de leitura e a avaliação do trabalho
realizado demonstram aos professores que essa imersão no mundo
letrado também é responsável pelo desenvolvimento cognitivo das
crianças.

“Quando voltamos para a sala de aula, sentamos numa grande roda
e conversamos bastante sobre a atividade desenvolvida, sobre suas
impressões, o que foi legal e o que não foi”, conta Patrícia Guarnieri
Sposito, idealizadora do Tapete Pedagógico “Caminhando para um
Mundo Melhor”.

Na sala dos professores, Janaina Trindade de Paula Martins, Viviane
Dalila Lopes e Priscila Ferreira Ortiz dedicam seu tempo e se debruçam sobre esse passado não tão distante. “Como vocês percebem o
desenvolvimento das crianças desde o começo do ano para cá?”
“Seguramente, elas estão mais desinibidas, pois já estão acostumadas
a chegar à sala de aula e se dirigirem aos Bolsões Literários [pendurados em cada uma das salas], para escolher uma obra que vai fazer
parte da leitura daquele dia”, comenta Priscila.
As docentes se entusiasmam ao mostrar os Cubos de Contar Histórias e os Aventais de Contação de Histórias, artefatos confeccionados
pelos próprios professores, e que são amplamente utilizados nas atividades de leitura com as crianças.
“Os cubos têm seis faces, e cada uma delas apresenta figuras, que dão
ideias para que os alunos elaborem histórias. Por exemplo, eles observam a face com dois meninos empinando pipas e têm que desenvolver
a história. Nós os incentivamos a criar os nomes dos personagens, a
dizer onde eles estão e o que vão fazer em seguida”, comenta Viviane.
Os Aventais de Contação de História também alimentam a imaginação dos pequenos contadores: “confeccionamos tudo com carinho,
com vários personagens que são adicionados pelas crianças ao avental, à medida que a história vai se desenrolando”, conta Janaina.
A professora Luciane reforça: “a diversidade de materiais e atividades que foram produzidos por nós professores garante que a equipe
tenha recursos diversificados, permitindo a utilização de inúmeras
metodologias para trabalharmos com os alunos”.

Em fina sintonia com o Projeto Paz, Amor e Valores, cujos objetivos
contemplaram atitudes adequadas de respeito, socialização, amor ao
próximo e bom convívio social, o tapete é inteiramente lúdico e apresenta uma trilha, na qual as crianças jogam os dados e seguem os
comandos indicados.
“Os comandos abordam temas sobre Cidadania, Meio Ambiente, Valores e Bons Hábitos; trabalham também os numerais e noções de matemática”, esclarece Patrícia.

Mistura de “mãe da gente” com diretora de
escola
Entusiasta do Tapete Pedagógico, a diretora da escola, Jurema Melo
de Farias, não economiza suas prendas na hora de dar um toque especial aos projetos da escola. “Peguei a antiga máquina de costura da
minha avó, mandei arrumar e costurei mais de 100 fantasias para as
crianças”.
Há 46 anos na carreira do magistério, 37 dos quais na Rede Municipal
de Guarulhos, Jurema conta que há mais de 30 anos optou por deixar
a Prefeitura de São Paulo para se dedicar exclusivamente à Educação
neste município.
Jurema é uma mistura de “mãe da gente” com diretora de escola. “Ela
está sempre envolvida em tudo e arregaça as mangas quando se trata
de fazer acontecer”, conta a Assistente de Gestão Escolar, Marisaura
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Muniz, que trabalha na escola há quatro anos e se confessa surpresa e
encantada com a rotina escolar. “Essa faixa etária é muito rica; é uma
delícia lidar com as crianças”.
“Tudo isso é apenas um recorte da grandiosidade dos projetos que
desenvolvemos ao longo do ano. Nosso diferencial é a equipe de professores engajados com o projeto, profissionais que doam muito de si
em tudo o que fazem, finaliza Jurema”.
Tudo indica que, se continuar assim, o ano que vem vai ser de grandes realizações na EPG Visconde de Sabugosa. Resta aguardar, ansiosos, por mais ideias brilhantes.
Até 2014!

Quem é Visconde de Sabugosa?
Personagem da obra o Sítio do Pica-pau Amarelo, de Monteiro Lobato, Visconde de Sabugosa é um boneco feito de sabugo de milho, um
grande sábio, cuja sabedoria obteve através dos livros da estante da
biblioteca de Dona Benta.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua Ponte Branca 131 – Conjunto Residencial Paes de Barros
Inauguração: fevereiro de 1982
Professores: 15
Funcionários administrativos: 2
Cozinheiras: 3
Equipe de limpeza: 3
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 415
Atendimento: Educação Infantil [Estágios I e II]
Diretor: Jurema Melo de Farias
Vice-Diretoras: Vera Lúcia Sanches Musa
Coordenadora Pedagógica: Elaine Cristina Santos Pinto

Boletim nº 220 - 11 de dezembro de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Alan Neves

Em suas aventuras, é sempre escolhido por Pedrinho para fazer as
coisas mais perigosas, pelo fato de ele ser «consertável»; se estragasse
ou se machucasse ou até se morresse, Tia Nastácia fazia outro ainda
melhor.
Pelo fato dele ter seu corpo formado por um sabugo e ter botões de
milho no peito, morre de medo de passar perto de uma galinha, ou
mesmo da Vaca Mocha que adora mastigar sabugos de milho.
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Walter Efigênio
Escola potencializa projetos por meio da
humanização

que elaborou em seu Plano de Ação projetos que, por meio da Arte,
favorecem o exercício pleno das dimensões humanas, incentivando
os alunos como agentes de construção do seu próprio conhecimento.

A escola é um corpo, um organismo formado por múltiplos atores. A
cena: o processo de ensino-aprendizagem, contínuo e humanizador
promovido pelos professores, gestores, alunos, funcionários e comunidade, que ao mesmo tempo, são a cabeça, o tronco e os membros de
uma perspectiva de transformação social.

Uma escola para todos

Para o educador Paulo Freire, ensinar exige uma corporeificação das
palavras e das ações, no sentido de trazer para os alunos experiências
verdadeiras e elevadas, para a construção de saberes e valores num
movimento de ação-reflexão constante.
Humanizar também é o verbo primordial da EPG Walter Efigênio

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte
do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da
procura, fora da boniteza e da alegria”.
Esse sentimento de encantamento pelo aprendizado e pela vida, descrito magistralmente por Freire, reflete muito das características essenciais que permeiam as relações da EPG Walter Efigênio.
O amor e a crença no potencial humano foram alguns dos sentimen-
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tos que nortearam a construção do Plano de Ação da escola, desde a
sua inauguração.
“Desde que eu cheguei aqui eu carrego comigo a vontade de fazer a diferença neste espaço. Fazer o nosso melhor para tornar esse equipamento
público um espaço verdadeiro de transformação social e valorização da
comunidade”, conta emocionada a gestora Daniella Feitosa De Souza.
O ideal de Daniela motivou os demais atores e protagonistas da escola, que por meio das diversas manifestações de acolhimento, amizade, afeto, carinho e comprometimento, multiplicam a perspectiva de
uma educação generosa e efetiva, a partir de um olhar humano.
“Sabe, esse espaço sempre foi muito desejado pela comunidade, portanto, fazemos o possível para acolher e incentivar a sua participação
tanto nas atividades pedagógicas, reuniões formativas, bem como nas
tomadas de decisão nos encontros do Conselho Participativo de Classe
e Ciclo - CPCC. Aqui, as portas da escola estão sempre abertas”, conta.
A professora do Berçário, Jucileide Rodrigues Cavalcanti, explica
como essa perspectiva de humanização e integração, por meio de atividades artísticas pode potencializar o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos de maneira integral.
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Para ela, trabalhar com arte na Educação Infantil é uma maneira muito rica para estimular a livre expressão das potencialidades e capacidades das crianças, de acordo com as diferentes fases e tempos de
vida dos alunos.
“No berçário, por exemplo, atividades de pintura, histórias e música
estão focadas no desenvolvimento psicomotor, emocional e cognitivo
dos pequenos. Assim, trabalhamos com diversos materiais e texturas
de maneira que a proposta seja divertida e significativa para eles”.
Jucileide ressalta ainda a importância da valorização da identidade
e da autonomia para a ampliação da leitura de mundo das crianças.
“Como eles chegam com pouco mais de 1 ano, realizamos diversas
ações específicas com a finalidade de torná-los mais independentes e

mais seguros. Os bebês que usavam mamadeira, por exemplo, hoje já
conseguem tomar leite nas canequinhas, muitos já estão até desfraldados aprendendo a pronunciar as primeiras palavras. Sem sombra
de dúvidas, acompanhar esse crescimento é realmente muito gratificante para todos nós”, afirma.

Saberes que alimentam o corpo e ampliam
consciências
Conscientizar os alunos sobre a importância de uma alimentação
saudável, bem como os benefícios do consumo equilibrado são alguns dos ingredientes do cardápio pedagógico da EPG Walter Efigênio, que recebeu das cozinheiras uma parceria efetiva no combate ao
desperdício de alimentos.
A gestora Daniela explica que durante um período de observação
sistemática, as funcionárias da cozinha perceberam que algumas
crianças estavam descartando alimentos em excesso, o que as alertou
sobre a necessidade de encontrar soluções imediatas para reverter a
situação.
“Encontramos coletivamente com os professores, pais e funcionários
uma proposta bem positiva que foi organizada em duas frentes: o
incentivo à degustação de alimentos, como saladas e legumes e a elaboração de uma gincana contra o desperdício e sobre a produção de
lixo “.
O aluno Isacque Roque, do 3º ano, conta como aconteceu o processo
de sensibilização durante o período da campanha.
“Era sempre assim: todos os dias, depois que a gente comia, todos jogávamos o que restava de comida num lixo especial, que ficava na nossa
sala. Depois, todo mundo pesava a quantidade de lixo e anotava numa
lista. A gente nem sabia que estava jogando tanto lixo assim. Mas, daí
a gente aprendeu que é importante colocar no prato apenas aquilo que
vamos comer. E então, tudo foi melhorando pra todo mundo”.
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Daniela explica também que além do gráfico, a escola tomou outras
atitudes que oportunizaram as mudanças nos hábitos das crianças
quanto ao seu próprio consumo como a aquisição de conchas menores e a apresentação de vídeos sobre a importância de uma boa
alimentação.
“Essa atividade fez com que muitos de nós revisitássemos os nossos
próprios hábitos, percebendo que o quanto as nossas pequenas atitudes podem impactar na vida dos outros que compartilham conosco
do mesmo espaço. O projeto tornou possível essa nova consciência
entre os alunos e isso, com certeza, nos deixa muito gratos pelo esforço e empenho de todos”.

Realidade ou ficção? Desvendando as Lendas
Urbanas
Monstro do Lago Ness, Loira do Banheiro, Lobisomem, LPs com
mensagens malignas, Monstros embaixo da cama, Brinquedos que
ganham vida. Quem nunca sentiu um arrepio na espinha ao escutar
essas e tantas lendas urbanas?
Verdade ou Ficção, o fato é que essas histórias instigam a imaginação, a curiosidade e a produção literária e cinematográfica fascinando
crianças e jovens ao redor do mundo.
Pensando em atrair e incentivar a produção de literatura ficcional,
bem como a pesquisa em relação aos diversos gêneros literários, o
professor do 4º ano, Luis Carlos dos Santos, propôs com os seus alunos a escrita coletiva de um livro sobre Lendas Urbanas.
“Os alunos adoraram a ideia de produzir textos autorais com essa
temática do terror e do suspense. Como essas histórias fazem parte
do imaginário deles, a produção ficou muito mais rica e interessante”,
explica o professor.
A aluna Julia mostra entusiasmada a história que escreveu: A lenda
da Boneca Assassina.

“Diz a lenda que uma menina foi a uma loja de brinquedos. Lá, a menina gostou de uma boneca de cabelos rosa e olhos vermelhos. Então,
a menina comprou a boneca. Os irmãos da menina não gostavam da
boneca e arrancaram a cabeça dela, quando a menina estava distraída. Mas, a noite, a boneca ganhou vida e com a cabeça em seus braços
deu o maior susto nos meninos. Desde então, ela assusta crianças que
faltam na escola, que desobedecem aos pais, que não fazem as lições
e conversam nas aulas”.
Julia explica que a publicação exigiu a participação de toda a sala, tanto na escolha das histórias, quanto das ilustrações que compuseram
a publicação.
“Foi muito legal escrever esse livro! Algumas ideias eu tirei da minha
cabeça, outras eu encontrei fazendo pesquisas na internet, mas, o professor ajudou bastante a gente, daí ficou tudo mais fácil e divertido”.
Luis Carlos explica que após a produção inicial dos textos, houve um
momento da reescrita do material, processo de revisão importante,
tanto para o aprendizado dos alunos, bem como para o resultado do
trabalho.
“Durante essa etapa da reescrita os alunos foram ampliando o repertório linguístico e percebendo as diferenças dos diversos portadores
textuais, além, claro, de terem a chance de acrescentarem elementos
importantes para a finalização das histórias. O resultado não poderia
ser melhor!”, afirmou.

Yo no creo em las brujas, pero que las hay, las
hay
“Mistérios da meia-noite que voam longe. Que você nunca não sabe
nunca, se vão se ficam, quem vai, quem foi...”.
As lendas urbanas realmente fizeram tanto a cabeça dos alunos do 4º
ano da EPG Walter Efigênio, que suscitaram um debate inusitado com
os integrantes da equipe do Boletim Acontece na Rede.
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O motivo da polêmica tem nome e sobrenome: o Chupa Cabra.
Reza a lenda que o Chupa-Cabra é criatura supostamente responsável por aterrorizar e atacar de forma sistemática a animais rurais, em
diversas regiões do mundo. O seu nome deve-se à descoberta de várias cabras mortas em Porto Rico com marcas de dentadas no pescoço.
Embora o assunto tenha sido explorado na mídia brasileira, os rumores sobre a existência dessa misteriosa criatura foram desaparecendo
no decorrer dos anos.
O tema gera controvérsias e divide opiniões, mas, para alguns alunos
da turminha da EPG, o mistério ainda não foi dado por solucionado.
“Ele existe sim, viu tia. Mas, ele não é um bicho daqui, não! A verdade
é que ele é um alienígena que veio para a Terra. O que eu acho é que
ele tá meio em extinção, daí poucas pessoas conseguem vê-lo. Mas,
ele existe sim. Tem até um vídeo que fizeram dele que passou na televisão”, contou entusiasmado o aluno Nikolas Logansera.
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Como disse certa vez o dramaturgo inglês, Willian Shakespeare, “de
fato, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia”. Certo da inconclusão quanto à sua existência, fica a
pergunta: Será?

Quem foi Walter Efigênio?
Walter Efigênio (1954-2010) foi servidor público da Prefeitura de Guarulhos, Secretaria de Obras, Departamento de Transportes Internos, entre
2000 e 2006. Efigênio trabalhou também no Fundo Social de Solidariedade.
Mineiro de Serra do Salitre morou durante muitos anos em Goiânia,
onde conheceu sua esposa, Marly Ferreira Barbosa Efigênio, com a
qual teve dois filhos. Algum tempo depois, em 1986, eles se mudaram
para Guarulhos.

grande facilidade e não media esforços para ajudar aos outros, o que
o deixava muito feliz.
Sentia muito orgulho de viver em Guarulhos e por inúmeras vezes
comentava sobre o modo como viu a cidade crescer. Walter conhecia
a Guarulhos como a palma de sua mão. Entre seus pratos preferidos,
destaque para frango com pequi, comida típica do estado de Goiás.

Ficha Técnica
Endereço: Rua: Joaquim Moreira, nº 21 - Parque São Miguel
Inauguração: 11/06/2012
Alunos: 928
Professores: 62
Funcionários administrativos: 3
Equipe de limpeza: 6
Cozinheiros: 6
Agentes de Portaria: 6
Atendimento: Educação Infantil [Berçário I e II, Maternal, Estágio I e
II] e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano].
Diretora: Daniella Feitosa De Souza
Vice-diretora: Thais Chiochetti
Coordenadora: Priscilla Leite Dos Santos Olivato

Boletim nº 267 - 5 de novembro de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Walter Efigênio gostava de estar com a família. Pai aconselhador e
brincalhão adorava presentear a esposa com rosas. Fazia amigos com
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos
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Brinquedos e brincadeiras estimulam o
aprendizado
Há um menino
Há um moleque
Morando sempre no meu coração
Toda vez que o adulto balança
Ele vem pra me dar a mão

car se constitui como uma prática cultural importante para o processo de aprendizagem e desenvolvimento.
Na Grécia antiga, as famílias brincavam todas juntas, e foi Platão
quem demonstrou o valor das brincadeiras com bambolês e conchas,
e a importância do lúdico para a aprendizagem das crianças, principalmente para a matemática.

Milton Nascimento

Amarelinha, pião, esconde-esconde, bola, ciranda, balança caixão,
boneca, passa anel, pega-pega, pipa. Grande parte dos brinquedos e
brincadeiras que conhecemos hoje e que fazem parte da cultura brasileira foram passados de geração em geração.

Situações criadas e recriadas no delicioso universo das brincadeiras.
Na fase de construção da identidade e autonomia das crianças, o brin-

Foi pensando em dar continuidade a esse legado em meio aos alunos
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da EPG Wilson Pe-
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reira da Silva que os gestores e professores da escola idealizaram o
Projeto Brinquedos e Brincadeiras, considerando que é por meio delas
que as crianças estabelecem um vínculo com o mundo e com as pessoas que as cercam.

Uma brincadeira levada a sério
Amizade, parceria, proximidade com as pessoas. Para explicar como
o Projeto Brinquedos e Brincadeiras surgiu, a professora Verônica
Duarte de Alcântara conta que o grupo de professores foi unânime
em aceitar a proposta: “pensamos principalmente na importância que
o brincar tem para o desenvolvimento cognitivo das crianças e, a partir disso, estamos desenvolvendo atividades que abordam inúmeros
saberes de diferentes eixos, como Matemática, Corpo e Movimento,
Raciocínio Lógico, Natureza e Sociedade, e muito mais”.
Entre uma brincadeira e outra, a aluna Elis [4 anos], do Estágio II, faz
uma pausa e fala um pouco sobre sua rotina de brincadeiras em casa,
com sua família: “são meus pais que cuidam de mim. Meu irmão Gabriel é mais velho do que eu e quando ele está em casa, nós brincamos
com blocos de montar e fazemos pinturas. Pintar é a coisa que mais
gostamos de fazer juntos”.
A professora de Elis, Renata Borges da Silva, é moradora do bairro há
20 anos e está na escola há cinco. Para ela, o diferencial da unidade
está no efetivo compromisso de toda a equipe com a educação das
crianças: “os professores são bem engajados, levamos o trabalho a sério, somos um grupo que desenvolve os projetos juntos e que pode
contar com o apoio da gestão e com a parceria da coordenação pedagógica”.
A coordenadora pedagógica Célia Lopes dos Santos conta que a
proposta do grupo para o Plano de Ação deste ano objetiva resgatar, sobretudo, as brincadeiras antigas, que ficaram carinhosamente
registradas na memória de quem viveu a infância em outra época:
“percebemos a preferência das crianças pelo videogame e jogos ele-

trônicos, para muitas, essa é a única forma de brincar, então, nossa
ideia é resgatar as brincadeiras infantis, ressaltando a intencionalidade pedagógica das atividades e projetos”.
Célia conta também que na reunião dos pais, os professores deixaram bastante claro qual é a proposta da escola: “tivemos o cuidado de
dialogar com eles sobre a importância do brincar, sobre a intenção de
cada uma das atividades desenvolvidas, e estamos sempre atentos às
suas dúvidas”.
Para o desenvolvimento do Projeto, Célia explica ainda que o professor
especialista de Educação Física tem papel central na elaboração de um trabalho com o eixo Corpo Movimento, do Quadro de Saberes Necessários.

Bola de meia, bola de gude
Localizada no Jardim Maria Dirce há 19 anos, outra característica importante da EPG Wilson Pereira é um atendimento de excelência aos
pais e à comunidade. Esse acolhimento, segundo a coordenadora, é
percebido de um modo muito especial pelos pais, parceiros valiosos
nos projetos e atividades desenvolvidos pela escola.
“A comunidade é muito participativa e isso garante ótimos resultados. No ano passado, com a realização da Semana do Brincar, chamamos os pais para brincarem com seus filhos e eles compareceram em
peso, o pátio ficou realmente cheio de gente”, lembra Célia.
“Quando vocês vão fazer essa Semana de novo?”, quiseram saber os
pais, satisfeitos por participarem do cotidiano de seus filhos: “muitos
participaram das oficinas, jogaram queimada, esse foi um dos poucos
momentos que as famílias têm para se envolverem com uma atividade diferenciada aqui no bairro. Fica muito mais fácil trabalhar quando a comunidade tem acesso à escola”.
A coordenadora Célia deixa claro que acolher a comunidade é uma
estratégia eficaz que contribui para que os pais conheçam a escola e
que tenham confiança no trabalho dos professores.
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Ensinar através do lúdico, como isso é possível?
Construir sentidos, fantasias e representações. Em fino alinhamento
com a concepção de formação integral da rede municipal, a EPG Wilson Pereira da Silva valoriza a ludicidade como modo das crianças
expressarem sua linguagem. O papel do professor, nesse contexto, é
de mediador atento ao brilho dos olhos das crianças. Esse é um dos
elementos que fornece pistas se a equipe está no caminho certo.
A professora Ana Maria Lipi de Camargo veio morar com sua família no
Jardim Maria Dirce quando ela ainda era um bebê, há mais de 35 anos.
“Aqui onde fica a escola, havia uma associação de moradores do bairro, e tinha um galpão com duas salas de aula. Com o tempo, foram
criadas mais salas, num total de seis. Todos que moram aqui têm muito carinho por essa escola, porque a vimos crescer junto com a gente”.
Ana, que é professora do 1º ano e encantada com a alfabetização dos
alunos, não tem dúvidas de que é possível ensinar brincando.
Divididos em grupos, seus alunos desenvolviam um trabalho de matemática, em que tinham que representar determinado valor de modo concreto.
“Colocar uns com os outros para que façam juntos os ajuda em vários aspectos, como a socialização, a liderança e a ajuda ao outro”, enfatiza.
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A dedicada professora explica também que, para ampliar a compreensão dos alunos quanto ao conceito de unidade e dezena, costuma promover jogos interessantes, para que os alunos, de fato, aprendam brincando:
“Peço para que eles andem aleatoriamente pelo pátio e vou dando
alguns comandos. Quando eu digo: dois!, eles devem procurar um
parceiro e caminhar juntos. Quando digo: três”!, eles devem formar
um trio, e assim por diante, até que eles percebam a relação entre os
números e a quantidade de pessoas”.
A dedicação da professora a faz conviver com inúmeros desafios. Mãe
de Henrique, quatro anos, diagnosticado com autismo há dois, Ana
confessa que sua garra e alegria foram fundamentais para que ela
lidasse com a situação.

Dentre os desafios que se impõe à realização do projeto Brinquedos
e Brincadeiras, Ana vai apostar em atividades que favoreçam ainda
mais a socialização das crianças: “para isso, temos que pensar em
atividades que contemplem todos os alunos, desde os mais quietos
aos mais extrovertidos”.

Família, família! Cachorro, gato, galinha
Fim do período da aula, hora de ir para casa. Mariana nem bem terminou de guardar os livros e cadernos na mochila, e alguém já está
bastante contente por reencontrá-la. “Calma Beethoven!”, grita a menina para seu cachorro, que entre pulos e mordidinhas de carinho
comemora o reencontro com a criança e sua volta para casa.
Acompanhada pelo esposo Bruno Henrique da Silva [26], a mãe de
Mariana [6] e de Samuel [2], Carolina da Silva [25], conta que buscar
a menina na escola já se tornou uma rotina para a família. Como um
bom cão amigo, Beethoven não fica de fora disso.
A jovem mãe conta que estudou na EPG Wilson Pereira quando ali só
havia a pré-escola: “O estudo era muito avançado e ficou muito melhor depois que a escola passou a ter o Ensino Fundamental”.
Carolina fala ainda bastante satisfeita do desempenho da filha: “a
Mariana tem aprendido a ler muito rápido, já sabe contar dinheiro e
a ler algumas palavras”.
A mãe não tem dúvidas quanto às ações da escola diante da proposta
de educação integral e enfatiza: “para apoiar o aprendizado dos alunos, todos os pais têm que participar das atividades da escola, o apoio
familiar é muito importante para eles aprenderem”.
Sensibilizados com a importância do brincar, professores e gestores
da EPG Wilson Pereira assumem o desafio de perpetuar a ludicidade em suas ações pedagógicas, permitindo que tanto as crianças da
Educação Infantil como do Ensino Fundamental possam, simplesmente, brincar.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Se depender da participação e parceria da comunidade, o Projeto
Brinquedos e Brincadeiras já nasceu um sucesso.

Quem foi Wilson Pereira da Silva?

Boletim nº 285 - 10 de março de 2015
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Wilson Pereira da Silva nasceu na Paraíba em 1921. Ele era professor
de Português e Francês.
Chegou ao Jardim Presidente Dutra em 1959, onde fundou a Escola
Particular Presidente Dutra, reconhecida como instituição de utilidade pública.
Irmão efetivo da Fraternidade Rosa Cruciana São Paulo, fundou, poucos anos depois, a Escola Dominical Presidente Dutra, que durante
muitos anos foi o principal fórum dos acontecimentos políticos, religiosos e cívicos da região.
Faleceu em Guarulhos, em 1995.

Ficha Técnica
Endereço: R. Itajuibe 531, Jardim Maria Dirce
Inauguração: 20 de setembro de 1996
Professores: 25
Funcionários Administrativos: 2
Cozinheiras: 4
Equipe de limpeza: 3
Agente de Portaria: 4
Alunos: 594
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II] e Ensino Fundamental [1º ao 3º ano]
Diretora: Fernanda de Lourdes da Silva
Vice-diretora: Sandra Regina Alves de Oliveira
Coordenadora: Célia Lopes dos Santos
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Zélia Gattai
Crianças da EPG Zélia Gattai fazem
intercâmbio de leituras
O projeto educacional da Rede Municipal objetiva o desenvolvimento
da autonomia dos alunos, no que se refere à capacidade de refletirem
e produzirem leis e regras de convívio. De acordo com a Proposta
Curricular Quadro de Saberes Necessários, “pensar os indivíduos
como sujeitos autônomos, é considerá-los como protagonistas nos coletivos de que participam, corresponsáveis pela produção de si e do
mundo em que vivem”. [QSN, 2009, p.18].
Nesse contexto, a EPG Zélia Gattai vem promovendo ações que colocam as crianças do Berçário, Maternal, Estágios e 1º ano do Ensino Fundamental como protagonistas, verdadeiros interlocutores dos
acontecimentos que tomam conta do espaço da escola.

O Plano de Ação da escola, “Ler é Viver, Meio Ambiente é Vida”, reúne os elementos essenciais para alcançar o objetivo de formar cidadãos leitores, sensíveis e conscientes da importância do cuidado que
se deve ter com o Meio Ambiente.
A iniciativa demonstra os resultados positivos que surgem por meio
da parceria estabelecida com a comunidade, e congrega inúmeras atividades e projetos que proporcionam aos alunos condições de desenvolverem suas potencialidades.
Nesse universo de valorização do Meio Ambiente e de promoção das
habilidades de leitura e escrita, tais objetivos são alcançados por meio
de uma série de atividades relacionadas aos projetos: Leitura Simultânea, Água, Terra, Fogo e Ar, Releitura de Obras e Construção de
Brinquedos.
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Letramento na perspectiva do intercâmbio de
leituras
Com o objetivo de formar uma comunidade de leitores, o Projeto Leitura Simultânea permite que as crianças escolham as histórias que
desejam conhecer. Com seus professores e familiares, elas recontam
o que leram, indicam livros e compartilham dúvidas e impressões.
“A ideia surgiu a partir da experiência dos próprios professores,
preocupados em desenvolver a sensibilidade, o gosto e o prazer das
crianças pela leitura”, comenta Maria Aparecida Severino Santos,
coordenadora pedagógica da escola.
Cida explica ainda que, para viabilizar o Projeto Leitura Simultânea,
os professores se reúnem em Hora-atividade para a escolha dos cinco
títulos que vão fazer parte da rodada de leituras durante todo o mês.
Em seguida, elaboram um grande mural com cópias das capas e resenhas dos livros, para divulgação de cada uma das obras, em meio às
crianças e seus familiares
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Em sala de aula, as crianças têm antecipadamente a oportunidade
de conhecer partes das histórias. Os professores apresentam-lhes as
propostas de leitura para aquele período e realizam a leitura das resenhas. Caso desejem ouvi-las por completo, as crianças devem ir até
o mural e lá realizar sua “inscrição”, colando seu nome na frente da
capa do livro.
A contação de histórias acontece uma vez por mês. Nesse dia, as
crianças inscritas em diferentes sessões de leitura são encaminhadas
para as salas onde a Leitura Simultânea vai acontecer, por um professor que não é, necessariamente, o seu.
Durante as rodas e leitura, que acontecem em todas as salas, cada
professor apresenta a história escolhida de modo a gerar expectativa e interesse nas crianças. Nesse momento, elas fazem antecipações
e levantam hipóteses sobre a obra. Ao final, é reservado um espaço
para que todas troquem opiniões e impressões sobre o enredo e os
personagens.

É na volta para as salas de aula de origem que o espaço de intercâmbio ganha uma nova dimensão. Lá, as crianças contam aos demais
sobre as histórias que ouviram [com a regra de não revelarem o final],
e fazem indicações dessas histórias aos colegas.

Cuidado com o Meio Ambiente se aprende na
escola
Quanto ao Projeto Meio Ambiente, gestores e professores da EPG Zélia Gattai consideram que é função da escola abordar temáticas relevantes para um convívio mais saudável com o planeta.
“Nossa meta é despertar nas crianças a consciência e a transformação
do meio em que vivem”, explica Cida. A coordenadora conta ainda
que uma sondagem com a comunidade revelou que, nas proximidades da escola, pessoas tinham o hábito de queimar móveis e de jogar
resíduos sólidos no rio.
Diante desse quadro, a equipe da escola optou pela elaboração de
um projeto que contribuísse para conscientizar alunos e comunidade
quanto à necessidade do plantio de árvores, ao cuidado com a água,
à economia de energia e à reciclagem de lixo. “Dessa maneira, todos
passaram a ser corresponsáveis pelo lugar onde moram, com atitudes
mais participativas para o desenvolvimento sustentável”, reafirma a
coordenadora.
Em meio às obras que foram escolhidas e lidas para as crianças no último mês durante o Projeto Leitura Simultânea e que dizem respeito
ao Projeto Meio Ambiente, é possível encontrar títulos como: Varre
Vento, de Cláudia Pacce; Que planeta é esse?, de Regina Renno; Algumas Histórias da Terra, de Roberto Angelo Sian; Estrelas do Céu e do
Mar, de José Santos e Mariângela Haddad; Todas as Cores do Mar, de
Luis Pimentel; e Aqui é Minha Casa, de Jerome Ruiller. As crianças
também tiveram a oportunidade de assistir ao filme “Um Plano para
Salvar o Planeta”, da Turma da Mônica.
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A atenção com a saúde também faz parte desse universo de cuidado
que a escola deve propiciar. Marina Canobre, professora do 1º ano,
conta que a alfabetização e o letramento têm uma relação de proximidade com o dia a dia das crianças.
Com sua turma, Marina parte do alimento ao conhecimento. Ela elaborou um caderno de receitas, com direito a pão caseiro, bolo de mandioca e danoninho, através do qual as crianças percebem a função
social da leitura e da escrita: “levo o alfabeto para o cotidiano das
crianças, que já sabem o que podem fazer com a escrita no mundo
letrado”, observa a docente.
Na sala de aula da professora Sebastiana de Araujo Coelho, do estágio
II, os alunos estão confeccionando um globo terrestre, com folhas de
jornal e papel machê. A ideia surgiu depois que Sebastiana começou
a fazer o curso do Programa de Educação Ambiental, uma parceria
da Secretaria de Educação com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto
[SAAE], de Guarulhos.
“A escola pode trabalhar infinitas formas para os alunos perceberem
o Meio Ambiente. Com essa atividade, focalizamos a água, nossa localização, o planeta como um todo”, esclarece a docente.
A professora do estágio II, Eliana Kelm Alho, chegou à Rede em 2012
e já se encantou com o que viu na EPG Zélia Gattai: “o acolhimento
do grupo foi maravilhoso, prontamente fui inserida nos projetos e
atividades, e todas trabalhamos de modo a colaborar umas com as
outras”, conta Eliana bastante contente.
Com o objetivo de aprofundar ainda mais a autonomia das crianças,
os professores da EPG Zélia Gattai realizam também um rodízio entre os estágios. Cada professor fica responsável por explorar um dos
eixos do QSN [Natureza e Sociedade, Comunicação e Expressão, Linguagem Matemática e Arte], pertinentes à etapa de ensino.
Uma vez por semana, durante uma hora, as crianças são encaminhadas a
outras salas diferentes das suas, onde serão atendidas por um dos professores responsável pela exploração e aprofundamento dos saberes dos eixos.

Desde o Abril Literário de 2012, os professores passaram a elaborar a
Sacola Literária, que conta com obras escolhidas pelas crianças, que
as levam para compartilhar a leitura com seus familiares. Na sacola,
junto com o livro, segue também um caderno com instruções sobre a
proposta, pedindo aos pais que façam um registro escrito enquanto a
criança cria um desenho para ilustrar a história lida.

Bate papo sobre Alfabetização e Letramento
Com o objetivo de saber o que pensam as professoras da Creche sobre Alfabetização e Letramento, a equipe de reportagem do Boletim
Acontece na Rede teve a oportunidade de sentar com um dos grupos
da Educação Infantil e promover uma conversa animada com as educadoras.
Encantadas e cientes de que o diferencial da EPG Zélia Gattai encontra-se na promoção da autonomia das crianças por meio do intercâmbio de leituras e leitores, que seguem de acordo com sua própria
vontade em busca das histórias que desejam ouvir, as professoras relatam um pouco sobre essa experiência inovadora e que tem alcançado resultados para lá de positivos.
“As crianças têm um interesse enorme pela leitura. A cada história
que escutam, eles despertam ainda mais as habilidades de ouvi-las e
recontá-las”.
“No Berçário, muitas crianças recorrem às figuras dos livros para
lembrar aquilo que desejam contar”.
“Esse projeto permite que, na hora da leitura, as crianças tenham opção, escolha e autonomia”.
“No começo, tínhamos dúvidas e um desafio: como as crianças da
Creche vão participar de um projeto de leitura? Acreditamos, e deu
certo!”
“Agora elas já sabem o que vai acontecer, mas no começo elas ficavam
meio retraídas de ir para um espaço que não era a sala de aula delas”.
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“Essa interação com outros alunos e professores, essa troca em outros
ambientes é bastante rica”.
“Juntamos todas as faixas etárias, considerando sempre que ali, naquele espaço, haverá diferentes níveis de entendimento, e isso só enriquece esse trabalho”.
“Queremos eliminar o estigma de que o povo brasileiro não gosta de
ler. Com esse projeto, elas começam desde cedo a interpretar textos”.
“As crianças gostam de ler desde pequenas, mas a forma como a leitura é trabalhada ao longo da escolarização, acaba por desestimulá-las”.
“Todas as salas têm caixas de livros e as crianças têm acesso livre a
eles. Elas entendem o cuidado que os livros demandam, as rotinas de
leitura e a função da oralidade”.

Pensamento alinhado com a gestão democrática
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Na unidade escolar desde a inauguração em 2011, a diretora Jane Maria Leite Catanha aceitou o desafio de assumir a gestão da EPG Zélia
Gattai. Com vasta experiência como diretora em escolas de Ensino
Fundamental e Médio, Jane tem agora a oportunidade de trabalhar
com a Educação Infantil, desmistificando a pretensa dificuldade que
muitos atribuem a essa etapa da Educação Básica.

lavras da vice-diretora, Ana Paula de Brito Simião. Segundo Ana, “a
equipe de professores percebe que os gestores são unidos e estão lá
para auxiliá-los no que precisarem”. Para ela, o diferencial da gestão
da EPG Zélia Gattai encontra-se no fato dos gestores “vestirem a camisa”, propiciando um ambiente de trabalho com qualidade e motivador.
O respeito ao trabalho dos docentes e também à comunidade são alguns dos desdobramentos da gestão escolar que se propõe democrática, cujo objetivo é estabelecer a unidade de integração de todas as
ações do estabelecimento de ensino, de modo a garantir a formação
integral dos alunos.

Quem foi Zélia Gattai
Zélia Gattai Amado nasceu em Salvador/Ba, em 2 de julho de 1916.
Escritora, fotógrafa e memorialista, foi militante da política nacional
durante quase toda a sua longa vida.
Filha de família italiana, Zélia participava, com a família, do movimento político-operário anarquista que tinha lugar entre os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, no início do século XX.

“Temos um grupo encantador, com muita energia, e quando você tem
um grupo de professores engajados, você tem garra e disposição para
abraçar o que é diferente”, esclarece a diretora.

Leitora entusiasta de Jorge Amado, ela o conheceu em 1945, quando
trabalharam juntos no movimento pela anistia dos presos políticos. A
união do casal deu-se poucos meses depois. A partir de então, Zélia
Gattai trabalhou ao lado do marido, passando a limpo, à máquina,
seus originais e o auxiliando no processo de revisão.

Jane não se dedica apenas às questões administrativas da escola; ela
se envolve e faz parte com todos os projetos da escola: “o elemento
facilitador para que os trabalhos aconteçam é o comprometimento do
grupo. Quem chega se encanta e se envolve com muito amor”, comemora a gestora, que é pós-graduada em Educação pela Universidade
Federal de São Carlos.

Aos 63 anos de idade, começou a escrever suas memórias. O livro de estreia, Anarquistas, graças a Deus, ao completar vinte anos da primeira
edição, já contava mais de duzentos mil exemplares vendidos no Brasil.
Sua obra é composta de nove livros de memórias, três livros infantis,
uma fotobiografia e um romance. Alguns de seus livros foram traduzidos para o francês, o italiano, o espanhol, o alemão e o russo.

Esse fino alinhamento entre os gestores fica evidente também nas pa-

Faleceu em Salvador, em 17 de maio de 2008.
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Ficha Técnica
Endereço: Rua João Bassi, s/nº. – Jardim Presidente Dutra
Inauguração: 26/2/2011
Professores: 47
Funcionários administrativos: 2
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 6
Agentes de Portaria: 2
Alunos: 856
Atendimento: Educação Infantil [Maternal, Berçários 1 e 2, Estágios
1 e 2] e Ensino Fundamental [1º ano].
Diretora: Jane Maria Leite Catanha Alves
Vice Diretora: Ana Paula de Brito Simião
Coordenadora: Maria Aparecida Severino Santos

Boletim nº 199 - 17 de julho de 2013
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Maurício Burim
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Compartilhar saberes, revelar talentos e fazer a
diferença
Compartilhar e revelar saberes para fazer a diferença na escola, local
privilegiado para a construção de conhecimento. É nesse espaço que
professores e alunos potencializam suas habilidades de observar e
refletir criticamente sobre o conhecimento produzido coletivamente,
num processo em que as experiências de ambos se misturam e se
transformam em aprendizado.
A coordenadora pedagógica da escola, Cynthia Alves de Carvalho,
conta que quando chegou à EPG Zilda Furini, em maio do ano passado, encontrou um grupo de professores bastante maduro e acostu-

mado com a Hora-atividade formativa praticada pela antiga coordenadora da unidade.
A jovem coordenadora decidiu, então, inovar. Foi com a ajuda dos
demais gestores que a equipe da escola passou a organizar a HA compartilhada, uma proposta formativa que acontece às terças-feiras, e
que tem como objetivo a socialização de práticas e estudos de caso
para discussão e formação continuada.
A equipe mapeou as áreas de interesse dos funcionários da escola,
revelando talentos até então desconhecidos: “todos foram convidados
a trazerem temas de seu interesse e domínio para compartilharem
com os colegas em Hora-atividade”, conta.
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Forjar no trigo o milagre do pão
Formada em Nutrição pela Universidade Guarulhos [UnG], a Assistente de Gestão Escolar Liliane Ambrozina Tavares logo percebeu
que a iniciativa poderia contribuir para sua formação: “elaborei uma
formação com o tema: Alimentação fora do lar, julguei importante
tratar do assunto aqui na escola, já que grande parte dos professores
acumula cargos, e realiza na escola suas refeições. A experiência foi
gratificante”, completa.
A professora Elisabete Moratori, do Atendimento Educacional Especializado [AEE] trouxe o tema Transtorno de Espectro do Autismo
para discussão durante a HA compartilhada.
Seu objetivo foi abordar conceitos e práticas pedagógicas sobre o autismo, mostrando aos professores como reconhecer e atuar para desenvolver as habilidades dos alunos. “A iniciativa propiciou a participação
de todos, inclusive dos professores especialistas; trocamos muitas experiências e baixamos a ansiedade do grupo em relação à inclusão”.
Que a cozinha é o lugar mais gostoso da escola, isso todo mundo já
sabe. Agora, fechem os olhos e imaginem uma cozinha mágica e alegre, onde a cozinheira Glorinha compartilha com os demais companheiros de profissão saberes e sabores das mais variadas guloseimas,
acumuladas ao longo dos dez anos de profissão.
Cozinheira de mão cheia, Glorinha sabe tudo de forno e fogão e nos
enche a boca d’água quando começa a contar sobre seus dotes culinários e os quitutes que sabe preparar: “boleira, confeiteira, salgadeira,
ela sabe também fazer deliciosos ovos de páscoa”, revela a diretora
Dulce Elena Cintra de Sousa.
A experiência e carisma de Glorinha chamaram a atenção da gestão
da escola que a convidou para participar da HA compartilhada.
O tema da apresentação de Glorinha, Ponto Crítico da Alimentação,
abordou os cuidados para evitar a contaminação e a correta forma
de higienização dos alimentos: “foi importante falar com o grupo de

professores sobre esse assunto, pois muitos desconheciam as formas
de contaminação, e agora todos sabem como contribuir com ações
simples”, explica Glorinha.
O resultado desses primeiros encontros da HA compartilhada é a fartura de temas e possibilidades de transformar o fazer pedagógico,
culinário, lúdico e prático em aprendizagem significativa para todos.

O desafio de garantir a plena alfabetização
Desde o ano passado, o município de Guarulhos assumiu junto ao
Governo Federal o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
[PNAIC], programa que tem como compromisso alfabetizar as crianças
até o final do terceiro ano, quando elas completam os oito anos de idade.
Apaixonada pela alfabetização de crianças, a professora do 3º ano
Fátima Marques conta que, no ano passado, cursou a formação de
Língua Portuguesa do PNAIC e que, agora, vai começar a formação
de matemática.
Com relação à alfabetização das crianças até os oito anos de idade, Fátima acredita que cada criança aprende num determinado momento:
“o pacto estipulou até o final do 3º ano porque é nesse ciclo de aprendizagem que elas aprendem mais. Nós, os educadores, estamos sempre em busca de formas de aprimorar o trabalho com a alfabetização
e as formações têm contribuído em muito com isso”.
Olhando ao redor, tanto nas salas de aula como em outros espaços da
escola, é possível notar a socialização dos resultados dos trabalhos
realizados com os alunos de diferentes anos, que ficam expostos nos
murais da escola. “A socialização das atividades serve de fonte de
ideias para os professores dos demais períodos”, conta Cinthia.
A coordenadora conta que o trabalho com tirinhas e notícias de jornal,
realizado com os alunos do 5º ano e exposto na sala de aula, rendeu
sequências didáticas com as turmas do Estágio II, que viram a atividade no mural da sala, se interessaram e questionaram a professora.
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Ajudamos a melhorar a nossa escola

De dentro pra fora de fora pra dentro

Na EPG Zilda Furini, o Conselho Participativo de Classe e Ciclo acontece com a efetiva participação dos alunos da escola. O Conselhinho,
como ficou conhecido entre os profissionais da escola, tem em sua representação crianças dos Estágios e do Fundamental, e cujo foco recai
sob as principais reinvindicações das crianças, a partir da consigna: o
que vocês acham que precisa melhorar na nossa escola?

Professoras, irmãs. Parceiras de práticas pedagógicas e vivências em
família. As gêmeas Regiane e Regina Vanderlei são um verdadeiro
presente do campo da educação para a EPG Zilda Furini.

Quando questionado sobre o que mais gosta, o são paulino de 7 anos,
Igor Freitas da Silva, sai correndo em direção à quadra: “aqui é o lugar
da escola que eu mais gosto porque eu adoro jogar futebol”.
Igor ficou muito contente em fazer uma foto com a máquina profissional, só não contava com o peso do equipamento: “é pesado, né tio?!”,
surpreende-se Igor, com a máquina do fotografo Alan Neves.
As alunas do 3º ano Thayssa, Leandra e Julia têm 8 anos e são membros do conselhinho. Elas se mostram empolgadas com cada uma das
mudanças e melhorias que os alunos conseguiram para a escola, fruto da participação efetiva das crianças no CPCC.
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O resultado é a concretização de práticas verdadeiramente democráticas, que as ensinam desde cedo como exercer a cidadania.

Ambas são professoras do Estágio II e procuram desenvolver a grande maioria das atividades juntas. Assim, elas compartilham com os
alunos uma forma de trabalho em equipe, que agrega responsabilidade, conhecimento e muito amor.
É assim que, todos juntos, os alunos das duas turmas de Estágio II
assistiam atenciosos ao filme As aventuras de Páscoa da Dora. As
educadoras esclarecem que o objetivo nesse período do ano com as
crianças é um trabalho com os símbolos da Páscoa: “o que favorece
nosso trabalho é a cumplicidade e a fidelidade que uma tem com a
outra; nesse sentido, somos privilegiadas”, comenta Regina, ou será
que foi a Regiane?
Para reconhecê-las, a coordenadora Cinthia observou um detalhe: “a
voz da Regiane é mais enfática; já a da Regina é mais suave. Se é essa
a tática das crianças eu não sei, mas elas sabem bem quem é uma e
quem é a outra”.

E como funciona o conselhinho? “A Thayssa explica melhor, ela participa desde o ano passado; eu e a Julia entramos esse ano”, conta
Leandra.

Um visitante carinhoso e inusitado

“Em primeiro lugar, todos os alunos de todas as salas tiveram que escrever num caderninho as coisas que achavam importante melhorar
na escola, a professora ajudou a escrever”, explica Thayssa. “Ajudamos a melhorar nossa escola, não só pra gente, mas pra todo mundo”,
comemora Julia.

Algumas pessoas acreditam que gatos são animais que têm apego
apenas pela casa ou ambiente, e que pouco se importam com seus
donos. O inusitado visitante da EPG Zilda Furini dedica suas manhãs para vir à escola, brincar com as crianças e claro, tirar uma boa
soneca.

No arborizado parque da escola, as três meninas mostram as melhorias conquistadas com a participação dos alunos no conselhinho.
Dentre essas conquistas está a ampliação dos brinquedos do parque.

“Numa dessas vindas, pegamos o Tico e o levamos ao veterinário;
lá, descobrimos que ele tem por volta de três anos, ele foi vacinado e
recebeu uma carteirinha”, explica Dulce.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

A presença do gatinho Tico na escola já movimentou os saberes das
crianças quanto aos cuidados que todos devem ter para criar animais.
Foi assim que surgiu o Projeto Cuidando dos Animais de Estimação:
Posse Responsável.
Dulce explica que, dentre as atividades propostas no projeto, está a
visita de um cachorrinho de pelúcia que segue para a casa das crianças, e os pais relatam num caderno a experiência da visita.
Com as turmas do Estágio I e II, o Projeto Animais objetivou valorizar os animais da fauna brasileira. Para isso, os professores organizaram um mural e o seguinte desafio aos alunos: “junto à família, fazer
uma pesquisa e escolher um animal ameaçado de extinção e colar
uma figura ou desenho desse animal aqui”.
A diretora Dulce explica que a proposta de socialização dos projetos
nos murais é uma forma das famílias conhecerem as atividades que
seus filhos estão desenvolvendo em sala de aula: “as atividades ficam
expostas por 15 dias e os professores têm a oportunidade de mostrar
seu trabalho para o coletivo da escola”.

Quem foi Zilda Furini Fanganiello?

Ficha Técnica
Endereço: Rua Aracaju, 458 - Jardim Leblon
Inauguração: 29/3/2003
Professores: 27
Funcionários administrativos: 3
Agente Escolar: 1
Equipe de limpeza: 4
Cozinheiros: 5
Agente de portaria: 4
Alunos: 552
Atendimento: Educação Infantil [Estágio I e II], Ensino Fundamental
[1º ao 5º ano]
Diretora: Dulce Elena Cintra de Sousa
Vice-diretora: Cleide Renesto de Souza
Coordenadora: Cynthia Alves de Carvalho

Boletim nº 238 - 15/04/2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano

Nascida em 26 de abril de 1916, a guarulhense Zilda Furini Fanganiello foi professora substituta na antiga Escola Mista da Ponte Grande, bairro onde residiu por 62 anos.
Dedicada educadora, Zilda foi casada com Urgandino Fanganiello,
ex-vereador da Câmara Municipal de Guarulhos, também falecido.
Zilda Furini Fanganiello faleceu em 6 de novembro de 1966, deixando
os filhos Wladimir Fanganiello e Liliana Tereza Fanganiello Vergueiro.
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Zulma Castanheira de Oliveira
Incentiva a pesquisa e projetos de valores
humanizados
“Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você
tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer
comida diversão e arte.”

A sede de conhecimento e a fome por cultura cantadas pela Banda
Titãs, são sensações que devem permear a vida, bem como as experiências educativas no ambiente escolar.
Na EPG Zulma Castanheira de Oliveira, todos os projetos e ações pedagógicas, relacionados à arte, cultura e esporte, buscam incentivar
os alunos para o desenvolvimento pleno, a partir do reconhecimento

de suas capacidades e individualidades.
A coordenadora pedagógica Ione Rodrigues de Oliveira explica que
além dos conhecimentos formais, a escola também tem o papel de
apresentar, por meio das relações humanas, novas formas de lidar
com os desafios dos relacionamentos.
“Em nossa escola, valorizamos muito a qualidade das nossas relações, a amizade, e o respeito entre os pares, por isso, procuramos trazer atividades que incentivem a mesma visão humanizada para as
crianças”.
Assim,nasceu o Projeto“Eu e o Mundo: Construindo Valores”,que oportuniza, por intermédio de pesquisas e vivências lúdicas, estratégias para
uma educação significativa, por intermédio depropostas que envolvem a
harmonia das relações humanas, a pesquisa literária e a Copa do Mundo.
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Semeando Saberes e Poetizando Afetos
“Querida Arlete! Professora, você é a melhor do mundo. E eu te adoro
muito. Você é gentil, fico sem perfil. Você é bonita e também é linda.
Você é rainha e legalzinha. É bonitinha. É perfumadinha. Se não fosse por você, eu não ‘taria’ tão inteligente quanto você”.
As linhas ritmadas do singelo poema elaborado pelo aluno Gabriel,
traduzem a qualidade das relações estabelecidas entre alunos e professores na EPG Zulma.
Na mesma medida, as rimas e os versos carinhosos, demonstram o
aprendizado refinado das características do gênero textual poema,
tema do projeto Abril Literário deste ano.
A professora Arlete Aparecida Q. Ramos explica que a turma do 4º ano
ficou encantada com a coletânea do poeta Vinicius de Moraes, que foi
homenageado pelos alunos em forma de cartazes e apresentações.
“Toda a proposta foi construída pelo coletivo da escola e meusalunos
adoraram a obra de Vinicius de Moraes, principalmente os poemas O
Elefantinho, A Foca e As Borboletas”, afirma.
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A aluna Amanda Silva de Jesus, de 10 anos, conta que dentre os diversos poemas apresentados pela professora o que mais chamou a sua
atenção foi As Borboletas.
“Eu adorei esse poema porque eu adoro bichos, e as borboletas são
muito fofinhas. Ah, eu sei ele ‘décor’, você quer ouvir?”, falou entusiasmada.
A coordenadora Ione explica que o projeto de literatura acontece todos os anos e culminou com diversas apresentações das turmas no
Abril Literário, que, este ano, priorizou a pesquisa, o fazer artístico e
a ludicidade, além da alfabetização e do letramento em todo o processo de construção.
“Em hora-atividade, decidimos que cada sala teria autonomia para
escolher os escritores ou poetas a serem pesquisados, e ficamos muito
surpresos com a beleza e a qualidade dos trabalhos apresentados. Ti-

vemos apresentação de cordéis, declamação de poesias, elaboração de
cartazes e apresentação de dança com a música “Thriller” do Michael
Jackson. Foi lindo, principalmente porque percebermos que as crianças sentiram prazer em ler, pesquisar e aprender coisas novas”, conta.

A Copa do Mundo é Nossa!
Bola na área, olhos atentos no placar e na rede. Dribles emocionantes,
a vibração da torcida, alegria, união. Todos vibrando no mesmo sentido: a Taça, o Gol.
A Copa do Mundo sempre foi um dos eventos esportivos mais marcantes e de maior devoção para os brasileiros, e neste ano, com a sede
do Mundial aqui, não poderia ser diferente, a emoção aumenta.
Para a equipe gestora da EPG Zulma, trazer a Copa do Mundo para a
sala de aula é uma maneira simples, mas significativa, de enriquecer
as aprendizagens no cotidiano escolar.
Nesta perspectiva, a escola elaborou o Projeto Brasil - País da Copa,
que visa aguçar nos alunos a busca de conhecimento sobre as diferentes culturas, bem como incentivar o respeito pelas diversas etnias
e suas especificidades.
Ione explica que futebol, além de ser uma paixão de toda a equipe, é
ainda uma maneira pela qual os alunos podem conhecer as peculiaridades culturais e políticas de cada país participante do Mundial.
Ficou decidido, então, que todas as turmas pesquisariam o país sede,
o Brasil, e mais um país estrangeiro. Todos os grupos têm tarefas bem
definidas para a elaboração do perfil dos países pesquisados. As turmas do 4º e 5º anos também ficaram encarregadas de apresentar seminário com os resultados da pesquisa.
“Todos estão muito entusiasmados com o projeto, principalmente
pelas peculiaridades de cada local, como o significado das cores das
bandeiras, os pratos típicos, bem como a expressão cultural, política e
artística de cada país”, explica.
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Os alunos do 3º ano Beatriz, Alexandre, Alecsander e Katiane, contam animados o que descobriram sobre a Austrália.
“Descobrimos que lá tem bichos bem legais como o canguru, o coala,
o ornitorrinco e o pelicano, que é o pássaro do desenho do Nemo”,
conta Beatriz.
O aluno Alecsander complementa que adorou a oportunidade de
conhecer mais sobre o país, e que as aulas se tornaram ainda mais
divertidas.
“É muito legal conhecer essas curiosidades dos países. O meu grupo
descobriu que lá na Austrália as pessoas vivem muito bem e com bastante comida. Ah,todos falam Inglês e as cores da bandeira de lá são:
vermelho, branco e azul”.

Argélia e Brasil + Chile com Japão
“O Chile é super limpo parece até uma casa de boneca. Eles são educados, não jogam lixo no chão e quando alguém morre, eles acendem
um monte de incenso para purificar a alma do morto”, conta a aluna Elis maravilhada com as curiosidades da sua pesquisa do Projeto
“Brasil - País da Copa”.
As amigas Lívia, Ana Carolina e Ketliyn contam que, além do Chile,
a turma também recebeu a incumbência de pesquisar o Japão, suas
características e curiosidades.
Lívia explica que no país oriental ainda existem mulheres que vivem
de acordo com as tradições orientais milenares. “Elas vestem quimonos e andam com perucas e muita maquiagem. Ah, e elas participam
de muitos rituais”.
Elis também conta que as mulheres não têm a mesma autonomia que
as brasileiras. “Lá, elas só fazem aquilo que os homens deixam. É
bem diferente daqui, porque se um homem brasileiro quiser mandar
numa mulher, xiii, dai já era pra ele!”, afirma sorridente.

As meninas também contam que a culinária japonesa é a que mais
gostaram de pesquisar.”Ai, sushi, temaki, yakisoba, hummmm, é
bom demais!”, afirma Lívia, que também chama a atenção para uma
frase bem curiosa entre os japoneses.
Todas as vezes que eles acham que estão com má sorte eles falam a
frase: ONI WA SOTO FUKU WA UCHI, que significa para fora demônio, que venha a felicidade. Legal, né?”.
Os alunos e primosFernando Romero e Julia Machado Romero contam também que ficaram encantados com as curiosidades sobre o
Brasil.
“Quando começamos a ler o Hino Nacional brasileiro, não entendíamos o que as palavras significavam, mas agora sabemos o sentido de
tudo”, afirma Julia.
Os colegas de turma Pietra Franco e Gabriel Carneiro demonstraram
com muita propriedade as peculiaridades da Argélia.
“Em nossa pesquisa a gente descobriu que a Argélia, se chama na
realidade, República Democrática e Popular da Argélia, e que está
localizada no continente africano. Além disso, eles saíram de uma
ditadura recente”, conta Gabriel.
Pietra aponta ainda, que um dos pratos típicos que mais chamou a
sua atenção foi o Burek. “O Burek é um pão, com recheio de carne,
ovos fritos e cebolas picadas. Parece delicioso”, afirma.

Diga Xis!!
Os alunos Ana Carolina, Elis e Kauã não resistiram ao convite da
equipe do Boletim Acontece na Rede e fizeram a maior festa clicando
os amigos e os trabalhos de pesquisa que realizaram.
Os registros divertidos, chamaram a atenção do restante da turma
que também quiseram tirar a sua fotografia ou a sua ‘casquinha’ da
super câmera profissional do fotógrafo Maurício Burim.
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Entre caretas e sorrisos, a aluna Ana Carolina confirmou a alegria
pelos cliques realizados: “Eu adorei! A câmera é muito legal e o resultado ficou muito bom”, afirmou.

Quem foi Zulma Castanheira de Oliveira?
A professora Zulma Castanheira de Oliveira, nasceu na cidade de
Palmital em 09/12/1928, e cursou o magistério e Estudos Sociais na
antiga Faculdade Farias Brito.
Lecionou na escola particular, já extinta Monteiro Lobato. Casou-se e
teve quarto filhos: Ana Rita, Ana Rosa, Marcelo José e Marcos Augusto. Permaneceu 32 anos nesta profissão.
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Passou por escolas como: E.E. da Vila Augusta e E.E. de Gopoúva
(nesta época não tinham nome de patronos), onde teve como colegas
Prof. Dias e Prof. Nefi Tales, e alguns, isto é, muitos, alunos que se
tornaram vereadores ou ocupam cargos políticos até hoje. Também
lecionou na E.E. Capistrano de Abreu, E.E. Conselheiro Crispiniano,
E.E. Paulo Nogueira, E.E. Francisco Antunes Filho por 16 anos no
bairro do Parque Cecap. Trabalhou no Cerimonial e no expediente do
gabinete do Prefeito Paschoal Thomeu. Faleceu, em 09/08/1994, estava
há 8 anos na PMG.

Ficha Técnica
Endereço: Av. Odair Santanelli, 1000 - Parque Cecap
Inauguração: 28/09/1994
Professores: 32
Funcionários administrativos: 4
Agente Escolar: 1
Equipe de limpeza: 5
Cozinheiras: 5
Agente de portaria: 4
Alunos: 900
Atendimento: Estágios I e II e Ensino Fundamental [1º ao 5º ano]
Diretora: Aclaér Trevisan
Vice-Diretora: Rosana Barboza
Coordenadora pedagógica: Ione Rodrigues de Oliveira

Boletim nº 245 - 4 de junho de 2014
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

A filha Ana Rita Castanheira de Oliveira, Vice-Diretora da EPG Deucélia Adegas Pera conta que a Professora Zulma era muito querida
por todos e por esta razão fizeram esta homenagem logo após seu
falecimento. A escola foi inaugurada (ou re-inaugurada, porque na
época, era o Clube de Mães do CECAP), em setembro de 1994.
“É com muito emoção que falo desta mulher forte, guerreira, determinada e doce, que herdei sua profissão. Seguindo seus passos com
muito orgulho e carinho já completei 26 anos de PMG”.
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Projetos incentivam a autonomia e identidade
dos alunos
Crianças da Creche e Educação Infantil livres e autônomas para refletir sobre o mundo em que vivem. Esses são alguns dos princípios
contidos no Projeto Político-Pedagógico da EPG Zumbi dos Palmares,
que busca, a partir da formação dos pequenos, a construção de uma
sociedade mais justa, sustentável e solidária.
“O nosso desejo é que a escola seja um espaço de felicidade para todos”,
relata a coordenadora pedagógica Giselle Brandão Fevereiro. “E para
que esse ideal seja possível, valorizamos muito o fazer coletivo, potencializando o desenvolvimento das crianças de maneira integral”.

O exercício da cidadania também integra as ações da escola que incentiva aos alunos a reconhecerem a suas capacidades e seus direitos
de ser e estar no mundo.

Sonho que se sonha junto é realidade
A participação nas decisões da escola pelas crianças é ampla, desde a
construção de um parque à elaboração de croquis para a reforma das
salas de aula do projeto das salas temáticas.
“Quando decidimos fazer as salas, pensamos que só faria sentido se
fossem elaboradas num processo coletivo com as crianças. Imprimimos as imagens das salas e nos reunimos com as turmas para que dis-
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sessem como gostariam que elas se tornassem. As crianças também
desenharam os elementos decorativos como móveis e equipamentos,
e materiais pedagógicos, como os brinquedos”, explica a gestora Cristina Hernandes Calciolari.
Calciolari esclarece que a escola agora está no momento das reformas
e adaptações do mobiliário para que o projeto das crianças se materialize. “Esse processo está sendo muito importante para eles também, principalmente porque todos estão construindo juntos o sonho
da sala ideal. É um barato. Se eles percebem que tem um material que
pertence a uma outra sala, eles levam para o espaço certo, cuidando
com carinho dos ambientes”.
A vice-diretora Mona Magetta Machado Bueno relata que um outro
momento significativo de intervenção das crianças para o bem do coletivo foi a reinvindicação da construção do Parquinho Central da
escola, ação que mobilizou os alunos dos Estágios.
“A questão do parque foi muito interessante. Tudo começou quando
finalizamos um espaço de brincadeiras bem bonito para o Berçário que
chamamos de solário. Nesse espaço, colocamos brinquedos como escorregador, grama artificial e tanque com areia azul. Quando as crianças do Estágio viram o solário, ficaram enlouquecidas e nos questionaram: por quê os bebês podem ter um lugar como esse e nós não?”.
Emocionada com o esforço das crianças, a gestão realizou o investimento que oportunizou a todas as crianças um espaço rico de ludicidade, alegria e aprendizado para todos, sendo grandes ou pequenos.
“Realizar o sonho deles, vê-los felizes e confiantes com a nossa parceria é maravilhoso. Outras mudanças na escola também foram realizadas visando o bem estar geral das crianças como a colocação de
espelhos e vasos com flores nos banheiros”.
A gestora ressalta que consciência crítica dos alunos é um reflexo das
ações do Projeto Político-Pedagógico da EPG Zumbi dos Palmares
que vivencia no dia a dia desafios significativos para a construção de
uma sociedade mais justa para todos.

“É muito emocionante perceber essa movimentação das crianças por
seus direitos, conscientes do que são e quais são as suas necessidades.
Teve uma história de duas alunas que me marcou muito. Elas sempre
estudaram juntas, mas com a mudança de ano acabaram ficando em
turmas diferentes na lista de matrículas”, conta.
Descontentes com a situação as alunas do Estágio resolveram questionar a gestora sobre o ocorrido, justificando a importância de estarem
juntas, pela amizade já estabelecida.
“Sempre que uma situação dessa acontece, abrimos espaço para um
diálogo e tentamos juntos encontrar uma alternativa que seja boa
para eles e para a escola. Aqui temos um lema: Toda vez que alguém
da gestão ou da equipe de profissionais tem alguma dúvida sobre
qual projeto escolher ou qual decisão tomar, sempre nos reunimos
com as crianças e decidimos juntos. Afinal, o nossos trabalho é voltado para eles”.

Sobre rosas, carinhos, joaninhas e primaveras...
“Todo jardim começa com uma história de amor, antes que qualquer árvore seja plantada ou um lago construído é preciso que eles tenham nascido dentro da alma.
Quem não planta jardim por dentro, não planta jardins por fora e
nem passeia por eles”. Rubem Alves
Pensando em cultivar valores para um protagonismo sensível voltado
para a sustentabilidade da flora e fauna do planeta, a professora Joana
Santana da Silva do Berçário decidiu junto com as crianças e companheiras de trabalho cultivar um jardim com flores diversificadas.
“A ideia surgiu no começo do ano passado quando notei que existia um espaço inutilizado na entrada da escola e pensei: por quê não
fazer um jardim? Então, conversei com as outras professoras e providenciamos as mudas. Plantamos tudo o que dá flor: mini rosas,
azaleias, margaridas, primaveras, lavandas, lírios e gardênias”.
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Assim, o projeto se espalhou pela escola. “Toda vez que o Berçário
plantava uma muda, convidávamos outra turma para realizar a ação
junto conosco, assim todas as salas puderam participar do processo”,
esclarece Joana.
A coordenadora pedagógica Fernanda Cristina Juscele Cerqueira fala
da importância da integração das crianças do Estágio com os alunos
da Creche na execução do plantio e no desenvolvimento de valores,
como solidariedade.
“Foi muito bonito ver a socialização das crianças de diferentes faixas
etárias, principalmente quando os alunos do Estágio participavam da
atividade com os bebês. Vocês tinham que ver a preocupação com
eles, cuidando para que não se machucassem, apoiando em todas as
fases do plantio”.
Fernanda conta ainda que as crianças se organizaram espontaneamente como fiscais do jardim, assim passaram a cuidar do espaço
e informar as pessoas da importância da preservação da vida e da
natureza.
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“É muito lindo ver a atitude deles para a preservação do jardim. Se
percebem que alguém está chegando muito perto, que pode pisar ou
danificar as flores e plantas, eles já se colocam à frente para proteger e
informar as pessoas sobre os cuidados que se deve ter com a natureza”.

Chão de Giz
A imagem das crianças desenhando e registrando as primeiras letras
pelo pátio da escola. Os traços coloridos de Nícolas, Ryan, Leandro,
Laura, Lara, Raul, Khalia, encantam a nossa equipe de reportagem.
A aluna Khalia, de 4 anos, explica que a atividade é uma maneira
divertida dela e de seus colegas aprenderem a ler e escrever a letra do
seu próprio nome.
“Usar o giz para escrever as letras do meu nome é bem legal. Eu gosto

muito daqui porque a gente pode brincar no parque e desenhar bastante”.
A professora do estágio I, Sueli Nogueira da Silva, conta que as atividades definidas no planejamento coletivo visam trazer para as crianças do Estágio noções do alfabeto, formas geométricas, numerais de 1
até 10, a escrita do nome, bem como o desenvolvimento de ações que
potencializem a descoberta da identidade dos alunos.
“Esse trabalho é muito gratificante porque cada descoberta deles é
uma vitória nossa também. Estamos numa fase em que todos sabem
identificar a primeira letra do próprio nome e já percebem no cotidiano
saberes que estão sendo trabalhados na sala de aula. Por exemplo, se
eu pergunto para eles onde a gente pode encontrar um retângulo, quadrado ou um círculo eles logo vão falando! E é realmente maravilhoso
perceber como os avanços acontecem rápido. Você tem que ver!”

O essencial é invisível aos olhos
Em O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry reflete que o que
torna pessoas ou lugares únicos é a maneira com a qual eles nos cativam. O carinho, a amizade, a dedicação, o amor, a solidariedade
sãos expressões do verbo cativar; sentimentos que embora invisíveis
aos sentidos, se tornaram essenciais entre os alunos, profissionais e
comunidade do entorno da EPG Zumbi dos Palmares.
Domingas Araújo Viegas, mais conhecida como Dodô, é funcionária
da limpeza e conta que nos últimos 9 anos a escola passou por muitas
transformações positivas, como o respeito e o carinho da gestão pelos
funcionários.
“A escola sempre foi maravilhosa, um lugar que nos dá muita liberdade e apoio. A Cris é muito carinhosa com a gente e eu me sinto
muito feliz. Todos sabem que podem contar comigo: chamam a Dodô,
e eu vou! Sabe, sempre pedi a Deus para trabalhar em um lugar onde
pudesse estar perto de crianças e aqui eu consegui realizar o meu
sonho”, conta sorridente.
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Vera, mais conhecida como Primavera, atua há 8 anos na EPG Zumbi
e conta a sua alegria em integrar a equipe da cozinha da creche e no
convívio com os alunos.

recebeu o batismo e ganhou o nome de Francisco. Aprendeu a língua
portuguesa, latim, álgebra e a religião católica, chegando a ajudar o
padre na celebração da missa.

“As crianças me chamam sempre de Primavera, acho que eles confundem
por conta do som, tia Vera e primavera são muito parecidos”, explica.

Aos 15 anos foge de Porto Calvo para viver no Quilombo dos Palmares e é na comunidade que passa a ser conhecido como Zumbi, que
no dialeto de tribo imbagala de Angola significa aquele que estava
morto e reviveu. Faleceu em 1695, aos 40 anos, morto em um ataque
ao Quilombo, organizado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho.

“Vera é uma profissional muito dedicada. É a alma da nossa escola,
porque é muito amorosa com todas as crianças. É uma alegria trabalhar com uma profissional como ela,” conta a professora Joana.
“Eu gosto muito de criança, então abraço, beijo e esse contato é muito
importante porque é a partir daí, que conversamos sobre os alimentos. Pergunto se estão gostando da comida, se está gostosa, se eles
conhecem as frutas, os legumes e eles retribuem se alimentando bem.
Hoje mesmo, após a refeição, um deles veio aqui e me disse: olha, hoje
a sua comida estava uma delicia! E eu me sinto muito feliz!”

Ficha Técnica

Quem foi Zumbi dos Palmares?

Endereço: Av. Bom Jesus da Lapa, nº 610, Vila Nova Bonsucesso
Inauguração: 28/04/2006
Professores: 53
Funcionários Administrativos: 2
Agente Escolar: 1
Cozinheiras: 5
Equipe de limpeza: 7
Agentes de Portaria: 4
Alunos: 946
Atendimento: Educação Infantil Creche e Estágio 1 e 2]
Diretora: Cristina Hernandes Calciolari
Vice-diretora: Mona Magetta Machado Bueno
Coordenadoras: Fernanda Cristina Juscele Cerqueira e Giselle Brandão Fevereiro

Zumbi dos Palmares nasceu no Estado de Alagoas no ano de 1655. Foi
o principal representante da resistência negra à escravidão na época
do Brasil Colonial e líder do Quilombo dos Palmares, comunidade
livre formada por escravos fugitivos dos engenhos, índios e brancos
pobres expulsos das fazendas.

Boletim nº 290 - 15 de abril de 2015
Reportagem: Yve de Oliveira
Fotografia: Maurício Burim
Ilustração: Anna Solano

Questionada sobre o que a cativou na EPG Zumbi Dos Palmares, Vera
responde sem titubear.
“O que me faz continuar aqui é, com certeza, o respeito das pessoas
e o bom relacionamento. Todos se dão muito bem. Eu moro no centro
de Guarulhos e há 8 anos venho todos os dias para cá, no Jardim
Triunfo. O trajeto é longo, mas vale a pena, porque é essa liberdade e
amor que me incentivam a fazer o meu trabalho com tanta alegria”.

Embora tenha nascido livre, foi capturado quando tinha por volta de
sete anos de idade. Entregue ao padre jesuíta católico Antônio Melo,
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Zuzu Angel
Proposta mescla continuidade com
transformação
“Todo mundo acredita que quando a gente recicla o lixo, já estamos
contribuindo com o Meio Ambiente. Mas o importante é a gente pensar: o que é sustentabilidade?” (Maria de Lourdes Carvalho – professora).
O questionamento da professora revela um ponto de vista bastante
diferenciado da equipe da EPG Zuzu Angel, uma proximidade com
a temática e uma preocupação bastante pertinente quando o que se
está em jogo é a qualidade de vida dos alunos e da comunidade do
entorno da escola.
O olhar sensível dos professores com relação à essa questão vem se

apurando e lançando novos desafios à gestão: observar o que a escola
realizou até o momento e projetar novas metas para dar continuidade ao belíssimo trabalho iniciado, desde a inauguração da escola, há
pouco menos de 4 anos.

O mundo foi feito primeiro em água e luz
Com o objetivo de sensibilizar e alertar a comunidade escolar para
o uso correto da água e dos cuidados em relação à preservação do
Meio Ambiente, a coordenadora pedagógica Camila de Oliveira Alves esclarece que uma das metas da escola é a conservação da água:
“realizamos um trabalho de conscientização dos alunos, dos pais e da
comunidade escolar”.
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A professora Soneide Dias da Silva conta que, numa dessas propostas
para a conservação da água, os alunos elaboraram um livrinho com
orientações e os cuidados que todos têm que ter com esse recurso: “os
próprios alunos passaram a cuidar melhor da água e passaram a ficar
atentos às torneiras da escola”.
A coordenadora explica que ações sistemáticas voltadas à preservação do Meio Ambiente valeram à escola, em 2013, o Selo Ambiental
“Instituição de Ensino Amiga do Meio Ambiente”.
Comprometidos com a proposta, o grupo de professores participou
de cursos oferecidos pela Secretaria de Educação, a partir das parcerias com o Sistema Autônomo de Água e Esgoto [SAAE] e com o
Programa Ecoviver.
A participação dos professores nesses cursos e a elaboração de projetos com a temática ambiental também valeram à escola o título de
Núcleo de Cidadania, concedido pelo SAEE, em 2012.
“A ideia é que outros professores participem dos cursos, que novos
projetos aconteçam e que, dessa forma, a gente possa contribuir com
a comunidade aqui do bairro”, comemora Camila.
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Em franco diálogo com a proposta ambiental, Camila conta ainda que
outras ações estão previstas para orientar a comunidade, tais como
palestra com o SAAE sobre o desperdício e leitura da conta de água
e palestra sobre o descarte do resíduos sólidos, roda de conversa com
os catadores de reciclagem do bairro, entre outras.

Sustentabilidade e sensibilidade
É muito comum que, ao pensar em Meio Ambiente e em práticas sustentáveis, as pessoas pensem na reciclagem de lixo. É assim que a
professora do Maternal, Maria de Lourdes da Silva, esclarece que a
reutilização de resíduos sólidos é apenas uma das possibilidades de
mudanças relacionadas às atitudes e estratégias para que a proposta
possa ser, de fato, sustentável.

Pós-graduada em Educação Ambiental pela Universidade Federal de
São Paulo [UNIFESP], Lourdes conta que uma das propostas da escola é a confecção de um livro de receitas culinárias, elaboradas a partir
do reaproveitamento de alimentos.
Pais e mães dos alunos foram convidados a enviarem receitas que
utilizem cascas, talos ou outros alimentos reaproveitados.
A coordenadora Camila conta animada que a proposta já deixou o
grupo bastante curioso: “todos querem provar o bife de casca de banana empanada; eu já experimentei e parece bife mesmo”.
Dentre as receitas curiosas que as mães trouxeram estão pratos com
cascas de batata e de xuxu, além da deliciosa bolachinha de talos de
couve, um ótimo pedido para as tardes frias de outono.

Diversidade: a singularidade de cada criança
em pauta
Compreender a singularidade e a beleza de cada criança. Essa é a
proposta do Projeto Diversidade, iniciativa que tem como objetivo
valorizar a identidade multicultural dos professores, das crianças e
de suas famílias.
A coordenadora pedagógica esclarece que a iniciativa consta no Plano
de Ação da escola e tem como objetivo sensibilizar toda a comunidade escolar sobre as diferenças culturais, os direitos e deveres de cada
um. O respeito ao próximo também é abordado nessa perspectiva.
A professora Cibele Alves Rodrigues de Carvalho conta que uma das
propostas desse trabalho é a elaboração de um kit com papel canson,
tinta, pinceis, etc. O kit segue para a casa das crianças juntamente
com uma bonequinha e uma pequena história sobre a visibilidade
negra no mundo infantil.
“O desafio com as famílias é pedir que elas, baseadas na história, representem a questão da diversidade numa tela artística,” acrescenta a educadora.
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Cibele, que teve um de seus artigos e um poema publicados na última
edição da Revista Ashanti, tem um trabalho bastante interessante na
abordagem da construção da identidade afrodescendente.

Preciso ser um outro para ser eu mesmo
“Esse momento é mesmo de auto-conhecimento, de construção da
nossa identidade, do nosso projeto político-pedagógico, de olhar para
trás e projetar novas ações para o futuro”.
A jovem coordenadora, que faz menções carinhosas ao empenho da
equipe da EPG Zuzu Angel, lança mão de inúmeras estratégias para
potencializar a equipe nesse momento de consolidação e continuidade das propostas.
Uma dessas iniciativas é a saída que o grupo está organizando ao Itaú
Cultural, onde visitarão exposição da série Ocupação, que traz a vida
e a obra deZuzu Angel, famosa estilista brasileira e patrona da escola,
assassinada na época da Ditadura Militar.
Camila esclarece que a proposta tem como objetivo unir e fortalecer
a equipe: “estamos com um grupo de professores novos, pessoas que
chegaram agora e que, aos poucos, estão nos ajudando a construir a
identidade da escola por meio da compreensão de sua própria trajetória na rede”.
Recém chegada à escola, a diretora Maria Inês Neves confessa grandes expectativas em relação ao trabalho da escola: “estou muito contente com a maturidade e a disposição do grupo. São muitos os desafios que um gestor encontra ao chegar numa escola e por isso acredito
no lado humano que aproxima e acolhe as pessoas”.

E você, o que gosta de fazer?
“Eu também sentia dificuldade para desenhar”. Foi reconhecendo os
próprios limites que a professora Natalina Ramos Nogueira teve a

ideia de promover um concurso de desenho com os alunos do Estágio
II. “A proposta é que as crianças percebam que sabem desenhar e que
acreditem em sua capacidade de fazer desenhos livres”.
Numa roda de conversa com os alunos do 2º ano, Ismael Messias Batista dos Santos [7] confessa que gostade tirar fotos com seu celular e o de
sua irmã. Ele ainda nos explicou que, com a câmera do fotógrafo Alan
Neves, as fotos podem ser impressas e assim não se esqueceria da sua
sala de aula e dos colegas quando crescer: “Muito legal tirar foto, pois
eu vou lembrar de quando eu era criança e de minhas amizades”.

Quem foi Zuzu Angel?
Grande estilista brasileira, Zuzu Angel nasceu em 5 de junho de 1921,
no Estado do Rio de Janeiro. Ela era mãe do militante político Stuart
Angel Jones e da jornalista Hildegard Angel.
Angel foi uma personagem notória do Brasil da época da ditadura
militar. Ficou conhecida nacional e internacionalmente não apenas
por seu trabalho inovador como estilista de moda, mas também por
sua procura pelo filho militante, assassinado pelo regime militar e
transformado em desaparecido político. Ao enfrentar as autoridades
da época em busca de informações sobre seu filho, Zuzu Angel ficou
conhecida internacionalmente. Ela faleceu em 14 de abril de 1976.
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Alunos: 510
Atendimento: Educação Infantil e Ensino Fundamental [1º e 2º anos]
Diretora: Maria Inês Neves
Vice-diretora: Gracia Aparecida dos Santos Trevisan
Coordenadora: Camila de Oliveira Alves

Boletim nº 240 - 29 de abril de 2014
Reportagem: Carla Maio
Fotografia: Alan Neves
Ilustração: Anna Solano

600

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

601

Essa é Minha Escola - Boletim Eletrônico Acontece na Rede

Prefeito
Sebastião Almeida
Vice-Prefeito
Carlos Derman
Secretário Municipal de Educação
Prof. Moacir de Souza
Secretária Adjunta de Educação
Prof.ª Neide Marcondes Garcia
Diretora do Departamento de Ensino Escolar
Sueli Santos da Costa
Diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas
Sandra Soria
Diretor do Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação
Fernando Ferraz
Diretor do Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação
Reginaldo Andrade Araújo
Diretor do Departamento de Manutenção de Próprios da Educação
José Severino Sobrinho
Diretor do Departamento de Planejamento e Informática na Educação
Carlos Eduardo da Silva
Diretora do Departamento de Serviços Gerais da Educação
Margarete Elisabeth Shwafati

DIVISÃO TÉCNICA DE PUBLICAÇÕES EDUCACIONAIS
Gerência: José Augusto Lisboa; Criação e Design: Anna Solano (Ilustração), Claudia Elaine da Silva e Eduardo Calabria
Martins; Administrativo: Maristela Barbosa Miranda; Reportagem, Assessoria de Imprensa e Revisão: Carla Maio, Eric
Shibuya e Yve de Oliveira; Marketing e Clipping: Danielle Andrade.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Claudino Barbosa, 313 - Macedo - Guarulhos/SP
CEP 07113-040 - TEL.: 2475-7300
Dezembro de 2016

