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obre o que vocês estão conversando nas
instituições da Rede Sinodal de Educação? Essa indagação, que é baseada no
Lema Bíblico de Lucas 24.17, remete ao diálogo
e às ações que estão acontecendo nas escolas.
Ela incita outros questionamentos, como, por
exemplo, os que seguem: o que é tema de diálogo entre as pessoas no cotidiano escolar? A
respeito de que a comunidade escolar dialoga?
Quais são os anseios e as alegrias que alunos,
professores, equipes pedagógicas, equipes diretivas compartilham entre si? Quais são as iniciativas que são realizadas nas instituições educacionais?
Na Revista Lições 2015, um pouco do que
está sendo falado e praticado nas escolas da
Rede Sinodal de Educação é trazido à luz:
o desenvolvimento da iniciação científica na
educação básica, o exercício da cidadania a
partir da produção textual, o consumo consciente
de energia elétrica, o cuidado com o planeta,
a formação continuada interna e externa, as
viagens de estudos ao exterior, entre outros.
Desejamos que, a partir dos textos e das
imagens aqui publicados, surjam espaços e
momentos para o diálogo nas escolas e que
outras ações possam ser realizadas futuramente,
baseadas naquelas que já existem.
Profª Rosângela Markmann Messa
Coordenadora Pedagógica
Rede Sinodal de Educação
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Reflexão
TEMA DO ANO de 2015:

Igreja da Palavra – chamad@s para comunicar

revistalições

L

4

ema Bíblico de 2015: Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho?
(Lucas 24.17)
O Tema da IECLB em 2015 é: Igreja da Palavra - chamad@s para comunicar. O Lema que
ilumina esse Tema é uma pergunta de Jesus a
dois caminhantes desolados por causa da crucificação do Mestre: Sobre o que vocês estão
conversando pelo caminho? (Lucas 24.17).
Os desdobramentos dessa pergunta impressionam. O diálogo motivado pela pergunta
aproximou pessoas aparentemente estranhas
e afastadas entre si; criou o ambiente para que
pudessem falar de sua dor e a falta de perspectivas e os conduziu à comunhão de mesa,
promovendo revelação. Distâncias foram encurtadas, comunhão surgiu e a chama da fé foi
reacendida e reafirmada. Tamanha experiência
precisou ser noticiada.
O que significa hoje ser Igreja da Palavra
e sentir-se chamada a comunicar em uma realidade de inflação de informação, reforço do
individualismo, enfraquecimento da noção de
comunidade, relativização de valores e aumento de sinais de desesperança? Somos Igreja
da Palavra. Somos chamad@s para comunicar. Somos povo de Deus desafiado a analisar
quanto e como comunicamos a mensagem
do Cristo que está vivo e quer manter diálogo
constante conosco por meio da pregação e dos
sacramentos. Isso requer análise crítica de atitudes, conteúdos e valores comunicados.
Para comunicar a Palavra, importa que, a
exemplo de Jesus, primeiro avaliemos o quanto caminhamos ao lado das pessoas, ouvindo-as, procurando compreender suas angústias e
temores. Há uma angústia profunda e generalizada diante de uma realidade socioeconômica
que vai dificultando e desacreditando o vislumbre de horizontes de paz. Mais e mais pessoas
também revelam uma impotência assustadora
diante dessa realidade.
Diante desse quadro, há uma tarefa inadiável e intransferível para a comunidade, a igreja
como um todo, suas lideranças, ministros e ministras, a saber: ouvir as pessoas, compreender
os seus medos e temores e comunicar, com fundamento, que há motivo para esperança.
Comunicação e Reforma – A referência
para essa comunicação é o Evangelho. Para
isso, convém compreender o que foi e o que
quis Lutero. A Reforma de Martim Lutero desmascarou mitos, desnudou medos, revelou –
comunicou – o Deus que nos é próximo, que já
nos deu as condições para viver em comunhão
e encontrar a sua paz. Isso é o que comunica o
Evangelho. Isso é o Evangelho. Nele encontramos o conteúdo da nossa comunicação.
O Evangelho traz o Deus da graça e comunicação é a expressão da sua graça nos dias
de hoje. Em meio a um contexto saturado de
notícias ruins, no qual ainda há quem apresente um Deus sisudo e com o dedo em riste,
podemos nos reunir à mesa com aquele Deus
que se deu por nós.
Esse Evangelho da graça, se auscultado
em profundidade, é suporte suficiente para que
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a igreja não enverede pelo caminho da glória
ou cultive teologias que oferecem sucesso. “A
vida de fé não é sucesso, mas alegria apesar
do sofrimento. A descoberta de que somos
contraditórios [simul justus et peccator – simultaneamente pessoas declaradas justas, ainda
que pecadoras] não se elimina com êxtase e
não se exorciza com palavras de efeito, mas
com gestos, na comunidade. No centro do
Evangelho está o Cristo crucificado e ressurreto” (Martin Dreher).
A comunicação prioritária de Deus ocorre
na fragilidade. A comunicação de Deus e a
comunicação sobre Deus se dão no caminho
da cruz. Isso é comunicação diaconal. Está no
gesto, no toque, no abraço, no sentar junto.
Torna-se palpável no amor solidário, na comunhão de mesa: Este é meu corpo. Este é o
cálice da nova aliança.
Comunicação e IECLB – Onde o Evangelho é anunciado, criam-se oportunidades
ímpares para falar sobre o que sentimos. Comunicação é, por si só, meio para terapia e,
ancorada no Evangelho, é meio de resgate da
nossa humanidade. O nosso ideal, portanto, é
uma comunidade que, em meio às dores, consegue comunicar o Evangelho.
O que se está comunicando nas comunidades? A respeito do que estamos falando? Com
base no que estabelecemos e conduzimos os
diálogos na Igreja? Como os diferentes setores
estão dialogando? A comunicação cria relação
de confiança entre interlocutores? Aonde queremos chegar e a quem pretendemos alcançar?
A IECLB é uma Igreja de comunidades. O
conjunto das comunidades – mais as instituições a ela ligadas, também a Rede Sinodal
de Educação – é a igreja, e esta é formada
de pessoas, mulheres e homens de todas as
idades. O Tema de 2015 convida para que encontremos os rostos dessas pessoas. Nesse
sentido, convém refletir se conseguimos contribuir para que pessoas estranhas umas às outras, mas que caminham lado a lado, se olhem
e comuniquem o que estão fazendo, o que
estão vivendo, para onde estão se dirigindo.
Igualmente, convém avaliar se conseguimos
comunicar a mensagem que faça diferença na
sua vida e contribua para o fortalecimento da
vida em comunidade.
Na IECLB precisamos falar sobre a forma
como evangelizamos, como exercemos a diaconia e como é nossa pedagogia educacional.
Cabe-nos divulgar as tantas ações, cursos,
programas, campanhas e outras iniciativas que
promovem vida.
O Tema em 2015 convida a comunicar mais
e melhor nossa teologia e a usar melhor as fachadas de templos e instituições, os meios impressos e eletrônicos. Convida a assumir com
orgulho e gratidão nosso modelo de igreja, que
passa por diálogo, debate e representatividade.
A divulgar melhor nosso jeito luterano de participar da Igreja de Jesus Cristo, dialogando com
outras Igrejas e organismos ecumênicos. O
Lema é um convite para criar formas e espaços
para ouvir nossa gente e o Tema é categórico:

a Igreja da Palavra tem
o que comunicar. É essa
comunicação que fará diferença.
O Tema, o Lema de
2015 e a Rede Sinodal
de Educação. As escolas
da Rede Sinodal cuidam
de vidas. Sim, educar é,
essencialmente, cuidar de
vidas. E a Rede faz isso
com crianças desde a
mais tenra idade.
Ao assumir e levar a sério esse ministério –
cuidar bem das vidas que lhe são confiadas –,
as escolas da Rede caminham lado a lado com
crianças, adolescentes, jovens. Nos cursos
superiores, caminham também com pessoas
adultas. Nesse caminho, são levantadas muitas perguntas. Refiro-me nem tanto às perguntas sobre fórmulas químicas, mas às perguntas
substanciais do ser pessoa, ser gente; dúvidas
existenciais; relações familiares; incógnitas vislumbradas no horizonte, etc.
Diante da tarefa de ser Igreja da Palavra
– chamad@s para comunicar, pode ser de
enorme valia e atualidade para a Rede os chamados Indicativos metodológicos do Plano de
Educação Cristã Contínua – PECC da IECLB
(Editora Sinodal, 2011).
Segundo o PECC, “as pessoas buscam
respostas para suas dúvidas, consolo para suas
aflições, orientação para sua vida”. Nessa busca, “elas aprendem de diversas maneiras”. E é
assim que se chega aos indicativos no processo
de ensino e aprendizagem à luz da teologia da
Reforma, no contexto de uma Igreja que se sabe
chamada a comunicar o Evangelho:
Valorizar a experiência de vida das pessoas.
Isso acontece “quando as pessoas têm espaço
e sentem-se à vontade no grupo para contar o
que está acontecendo com elas”. Envolver todo
o corpo. “Educação também acontece através
de gestos, símbolos, expressão corporal”. Despertar a capacidade criativa de cada pessoa. A
arte, em termos gerais, é meio para que pessoas descubram e desenvolvam suas potencialidades. Humanizar a educação através da
alegria. “O ato de brincar oportuniza o autoconhecimento e o conhecimento do outro em sua
verdadeira essência”. Dialogar com liberdade
sobre dúvidas e perguntas. Isso requer “um clima de confiança e respeito”. Servir ao próximo.
Educação e ação diaconal apoiam-se reciprocamente. Valorizar o processo e o caminho percorrido individualmente. Cada pessoa é única e
compreende o mundo ao seu redor a partir de
suas experiências de vida.
Sobre o que vocês estão conversando pelos caminhos da Rede Sinodal de Educação?
Nessas conversas e nesses caminhos, o Evangelho (conteúdo) e prática de Jesus (método)
não podem deixar de estar na mochila!
Dr. Romeu Ruben Martini
Pastor da IECLB
Assessor Teológico da Presidência
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Destaque nas escolas

A Iniciação Científica no Colégio Teutônia

habilidade de elaborar hipóteses, elaborar uma pesquisa e construir um trabalho nos moldes da pesquisa científica.
Visando a fomentar a prática científica da investigação, o Colégio Teutônia promoveu, em 2014, a primeira edição da Mostra Científica, cujo tema gerador foi a Sustentabilidade. Participaram desta
primeira edição alunos do Ensino Fundamental e Médio, totalizando
48 projetos de pesquisa. Os problemas investigados foram sobre
o consumo, a qualidade e a contaminação da água, as mudanças
climáticas, sobre energias renováveis, biodiversidade, construções
sustentáveis, mobilidade urbana, geração e reciclagem de lixo. A
Mostra Científica foi organizada por uma comissão científica, que
organizou o cronograma, estabeleceu as normas e avaliou os projetos em uma apresentação oral.
Os estudantes, organizados em grupos, escolheram um problema
de pesquisa, vinculado ao tema gerador. Eles foram orientados por
um professor orientador, que foi escolhido pela comissão científica.
Os alunos exercitaram o planejamento e a aplicação da metodologia
científica, elaborando um projeto com hipóteses acerca do seu tema,
que foram comprovadas ou refutadas na conclusão do projeto.
Os trabalhos foram submetidos a uma banca de professores
e alunos, momento em que foram avaliados e qualificados para a
Mostra. Na Mostra, os trabalhos foram expostos para a comunidade escolar em banners e avaliados por professores e representantes da comunidade. A partir da avaliação, foram escolhidos os projetos destaque que foram homenageados com medalhas. Durante
a realização da Mostra, os estudantes tiveram a oportunidade de
participar de oficinas realizadas em parceria com a Univates, foram oportunizadas oficinas de astronomia, planetário, construção
de foguetes, além da Exposição Mundo Marinho. A Mostra recebeu visitação de escolas estaduais, municipais e comunitárias de
vários municípios da região.
Em 2015, teremos a segunda edição da Mostra, cujo tema gerador é O lugar onde vivo - Minha cidade. Neste ano, os estudantes
participaram de uma oficina sobre delimitação do problema de pesquisa, com o Prof. Fábio Mendes, cujo livro “Iniciação Científica” foi
lido e discutido nas aulas de língua portuguesa e ciências. Depois,
os alunos realizaram um passeio pelo município de Teutônia para
auxiliar na definição do tema. Durante os próximos meses, devem
investigar e escrever seu trabalho, para, então, participar da Mostra,
que acontecerá nos dias 7,8 e 9 de outubro.
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Iniciação Científica, entendida como atividade estratégica
para o desenvolvimento científico e tecnológico do país,
até pouco tempo, era realizada quase que exclusivamente
a partir do ensino superior. Diversas iniciativas, no entanto, vêm
ampliando a cobertura dos programas de iniciação científica (IC),
estimulando que atividades dessa natureza sejam desenvolvidas
na educação básica. Assim, as escolas despertam para a possibilidade de implementarem atividades de IC não apenas para os
jovens, mas, também, para as crianças e, com isso, os estudantes
do ensino fundamental têm experimentado a chance de participar
de programas de IC.
Na IC, o estudante aprende a interrogar-se, a formular hipóteses iniciais em suas tentativas de explicar fatos, acontecimentos e
fenômenos observados diretamente ou indiretamente; aprende a
realizar experimentações para testar suas ideias e a provocar seu
pensamento a examinar contradições, a contrapor pensamentos,
a examinar pontos de vista diferentes dos seus para, então, modificar ou consolidar suas ideias iniciais.
É necessário ressaltar que a introdução da IC nas escolas de
educação básica dialoga com a ampliação da importância da ciência para todos os cidadãos, e não apenas para aqueles que estão interessados em uma carreira científica. Assim, a IC necessita
trabalhar com a possibilidade de o estudante se sentir acolhido
em suas tentativas de fazer ciência e de reconhecer-se capaz de
participar de um processo que não se limita às replicações, demonstrações e às redescobertas.
A atividade proporciona, aos poucos, uma melhor compreensão do que consiste o fazer ciência e, para além do laboratório ou
da sala de aula, a atividade de IC deverá permitir que o estudante
compreenda as implicações políticas e sociais dos conhecimentos
científicos produzidos pela humanidade, para si e para outros, ao
longo da vida.
A Iniciação Científica na educação básica precisa levar em conta o conjunto de vivências, conhecimentos prévios e representações do estudante sobre o mundo. Sabe-se que a compreensão da
realidade na qual o estudante está imerso supera a leitura direta dos
objetos e dos fenômenos. Entretanto, por meio da IC, essa compreensão irá além das formulações do senso comum.
No Colégio Teutônia, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental têm, em sua grade curricular, a disciplina de Iniciação
Científica que tem como objetivo desenvolver, ao longo do ano, a

Profa Mirian Fabiane Strate
Profa Débora Mendel
Colégio Teutônia 5
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Destaque nas escolas

Ensino de língua alemã na Unidade
Região Alta do CEAT

N
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o CEAT – Região Alta, em Roca Sales, os alunos aprendem língua alemã já desde a educação infantil. São
duas as opções e, como consequência,
decisões que a escola tomou: incluir língua
alemã no currículo e fazer isto já na educação infantil.
Tratando-se de um espaço
centenário de atuação de uma
escola da Rede Sinodal, é necessário termos em vista que
se trata de uma retomada do
ensino de língua alemã, uma
vez que, em tempos passados, esta já era uma prática da
escola.
Por que ensinar língua alemã e incluí-la no currículo obrigatório?
É fato que: conhecer, saber, dominar uma língua estrangeira – reforçado pelo
contexto atual da globalização – é uma prerrogativa importante para
o cidadão. Acreditamos que, expandindo
este conceito para duas línguas estrangeiras, estamos oportunizando diferenciais
aos nossos estudantes. E a língua alemã,
como em tempos passados, tem um vínculo bastante forte com a origem da nossa escola e conosco a partir da imigração
alemã em nosso estado e, também país.
Ainda que este seja um fator histórico que
influenciou a presença da língua alemã no
currículo, atualmente, são outros os fatores
determinantes para que a segunda língua
estrangeira oferecida aos estudantes seja
a alemã. Estes fatores estão atrelados à
máxima da excelência na atuação do nosso
colégio, a partir de uma estrutura de apoio
e incentivo para que possamos realmente
ensinar a língua alemã culminando numa
efetiva aprendizagem por parte do aluno.
O governo alemão investe e, para isso,
mantém um projeto de ensino de língua
alemã pelo mundo, do qual o Brasil faz parte. Este consiste, por exemplo, na estada
de uma professora alemã no Brasil que coordena o projeto. A partir dele existem uma
série de atividades e propostas à disposição das escolas, professores e alunos:
- formação inicial de professores
- formação continuada de professores
- assessoria pedagógica
- material didático pedagógico
- encontros de professores
- concursos de leitura em língua alemã
- festival de teatro
- provas de proficiência
6
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- intercâmbio estudantil
Diante desta estrutura, agregada à proposta do CEAT, o alcance dos objetivos com
o ensino de uma segunda língua estrangeira
são possíveis.
Desde a implantação do projeto, atingi-

mos resultados e identificamos situações
que reforçam tal atitude. Atualmente, temos
um índice muito próximo de 100% de aprovação em provas de proficiência, alunos de
famílias com outras origens, por exemplo,
italiana, tem aprendido com satisfação e
excelência a língua alemã, inclusive, destacando-se em concursos de leitura. Temos
relatos de pais de origem italiana de que a
filha canta as músicas em alemão para eles.
Destacam-se aqui as colocações da aluna
Paola Radaelli De Conto, da 9ª série: “Minha
experiência com a língua alemã começou há
cinco anos, após ingressar no Ceat – Região
Alta. Inicialmente, achei que seria difícil entender uma língua nova e tão diferente, já
que toda a minha família é de origem italiana.
Porém, no decorrer do tempo, notei que seria
possível e interessante, pois estudando e se
dedicando nas aulas nada se torna impossível. Hoje, com prazer e empenho, consigo
aprender cada vez mais, em cada aula que
temos. Pretendo continuar essa caminhada
no aprendizado, pois sei a importância que
uma segunda língua como o alemão pode
me proporcionar no futuro.”
Muitos também são os relatos de crianças e jovens que identificaram, a partir da
aprendizagem da língua alemã, mais uma
oportunidade de vínculo com os avós que
ainda usam a língua alemã no seu cotidiano. Atualmente, o colégio recebe um grupo considerável de alunos da cidade de
Encantado, vizinha à Roca Sales, onde a
grande maioria da população é de origem
italiana. É possível que, com a ampliação,

no currículo optativo, para o ensino médio,
assim como em Lajeado, as oportunidades,
posteriores ao período do colégio, estejam
ainda mais presentes.
Por que iniciar na educação infantil?
A língua alemã, assim como os demais componentes curriculares, a
exemplo da própria língua inglesa,
entende-se como um saber a ser
ensinado e aprendido desde os primeiros anos de vida. Quando pensamos que a criança, com poucos
meses ou alguns anos já aprende
matemática, língua portuguesa; é
análogo quando se trata de uma língua estrangeira. Portanto, é importante para que a criança, de acordo
com a sua idade, esteja em contato
com os conhecimentos que são e
lhe poderão ser importantes para o
seu desenvolvimento como pessoa.
Além disso, também contemplando
todas as áreas do conhecimento,
sabemos que são nos primeiros anos de
vida que o nosso cérebro está mais propenso à realização das sinapses, portanto
à aprendizagem significativa e permanente. Ainda, podemos fazer um recorte para
a aquisição da linguagem, especialmente
ao ensino de línguas estrangeiras. É até os
dois anos de idade que as sinapses estão
em formação, ocorrendo impulsos em todas as direções. Dos dois aos oito anos,
estas sinapses são fortalecidas. A partir
dessa idade, ocorre o encerramento da formação de novas ligações, permanecendo
a possibilidade do fortalecimento das existentes. Portanto aprender uma segunda
língua não confunde e não atrapalha o desenvolvimento das crianças, pelo contrário,
refletirá positivamente no seu desenvolvimento e na qualidade da aprendizagem.
O trabalho desenvolvido na educação
infantil é bastante lúdico, envolvendo também muito a música, a leitura e a interpretação de histórias com o uso de fantoches
e jogos que envolvam a memorização de
vocábulos com o objetivo de estimular a
criança para a aprendizagem e familiarizá-la com a comunicação a partir da língua
alemã. Tais atividades também proporcionam o desenvolvimento afetivo, cognitivo
e motor do aluno. As crianças precisam
sentir-se à vontade com a nova língua no
ambiente escolar para que a aprendizagem
ocorra de forma divertida e significativa!
Profa Sabine F. Rosemann Ulrich
CEAT – Região Alta
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Destaque nas escolas
CEAT: incentivo à iniciação científica desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio

N

o Colégio Evangélico Alberto Torres, uma
das prioridades de trabalho é a Formação
Continuada de seus professores. Durante o
ano letivo, muitas são as reuniões e os encontros
que potencializam os estudos, os debates, as novas leituras, enfim o aprendizado e a atualização
do corpo docente da instituição. Muitos deles são
realizados em grupos, sejam por níveis de ensino
ou por áreas de conhecimento, bem como no grande grupo. Além
desses encontros internos, o CEAT sempre incentiva e viabiliza a
participação de seus docentes em eventos externos.
Em 2014, a temática de estudo foi a Pesquisa. O trabalho iniciou com a palestra do professor Pedro Demo, intitulada “A Pesquisa na Sala de Aula”. A iniciação científica é parte fundamental
na formação de um estudante e no desenvolvimento da pesquisa,
envolvendo alunos e professores na realização de projetos de investigação que estimulam a aprendizagem autônoma. Trabalhar
com a pesquisa, educar pela pesquisa, torna-se uma via que exige também preparo do corpo docente. Como afirma Demo (2011,
p. 2), “Educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o profissional da educação seja pesquisador, ou seja,
maneje a pesquisa como princípio científico e educativo e a tenha
como atitude cotidiana”.
Durante o ano, trabalhou-se também com o professor Maurivan Ramos a valorização das perguntas dos alunos. Quando,
na sala de aula, se implementam os princípios do educar pela
pesquisa se incentiva um uso intenso da linguagem como ferramenta do aprender, seja pela fala, pela leitura, pela escrita ou pela
escuta.
O Projeto Aluno Pesquisador iniciou em 2013 com o Ensino
Fundamental do CEAT Lajeado. Em 2014, a iniciativa foi estendida para a Educação Infantil e o Ensino Médio e também para a
Unidade Região Alta. Neste ano, a partir da temática “A cidade”,
foram realizados cerca de 300 estudos envolvendo as mais variadas áreas, como preservação do meio ambiente, inclusão social,
segurança, energia sustentável, esporte, alimentação saudável,
trânsito, internet, economia, música, história e geografia.
Ao longo do ano, o projeto contou com diversas atividades
para os estudantes, como palestras e oficinas que
tiveram o objetivo
de explicar aos
estudantes o que
é pesquisa, como
desenvolvê-la e
como apresentá-la. Os estudantes
participaram
de
encontros com o
professor Fábio
Mendes, autor do
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livro “Iniciação Científica para jovens pesquisadores”, que faz parte dos materiais de Língua Portuguesa a partir da 8ª série.
Os alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio definiram
seus professores orientadores, os quais acompanharam o desenvolvimento das etapas científicas
de cada projeto, dialogando com os alunos sobre
os caminhos da pesquisa. Ao mesmo tempo, as
professoras da Educação Infantil e das Séries
Iniciais estudavam e debatiam sobre metodologia
científica, pesquisa com bebês e projetos científicos com crianças. Os dois níveis de ensino
tiveram como orientadoras da pesquisa as professoras da turma. Atentas às curiosidades e aos
interesses das crianças, construíram com elas os
temas de estudo e o desenvolvimento de cada projeto, acompanhando, “bem de pertinho”, as vivências e as descobertas que a
pesquisa oportunizou.
O Projeto Aluno Pesquisador culminou com as apresentações
de todos os estudos aos colegas, professores, familiares e comunidade em geral. Os alunos da 5ª série do Ensino Fundamental
até a 2ª série do Ensino Médio também foram avaliados a partir
de critérios como criatividade, inovação, precisão científica, metodologia científica, fundamentação teórica, organização, qualidade
do texto e qualidade da apresentação. A avaliação foi realizada
por mais de 50 convidados em Lajeado e 20 na Unidade Região
Alta. Entre eles estavam professores do Centro Universitário Univates de áreas como arquitetura, engenharia ambiental, ciências
exatas, biotecnologia e informática. Também foram avaliadores o
doutor em filosofia Fábio Mendes e a coordenadora da Rede Sinodal de Educação, Rosângela Messa.
O projeto Aluno Pesquisador não é uma ação isolada e está
vinculada a outros projetos da escola, como a formação continuada do corpo docente que, ao longo do ano, promoveu o encontro
com pesquisadores reconhecidos no estudo da pesquisa como
metodologia de ensino. O sucesso do projeto Aluno Pesquisador
se traduz no número expressivo de pesquisas apresentadas, nos
resultados positivos das avaliações dos projetos e na classificação de pesquisas em feiras de iniciação científica. Acrescentamos
a esse saldo positivo a dedicação e o envolvimento de professores e alunos, a parceria das famílias e, sobretudo, o brilho no
olhar pela satisfação de poder apresentar conhecimentos de autoria própria.
Em 2015 estamos trabalhando com a temática “Ideias e Inovações para uma vida sustentável”. Nos dias 25 e 26 de setembro,
em Lajeado, e nos dias 02 e 03 de outubro, em Roca Sales, os
trabalhos estarão sendo compartilhados com a comunidade escolar. Venha nos visitar e conhecer os alunos e professores pesquisadores do CEAT.
Referência Bibliográfica
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.
MENDES, Fábio Ribeiro. Iniciação Científica para jovens pesquisadores. Porto Alegre: Autonomia, 2012.
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“Há uma idade em que se ensina
o que se sabe: esse é o início.
Mas vem em seguida outra, em que
se ensina o que não se sabe.
Ensinar o que não se sabe:
isso se chama pesquisar”
(Rubem Alves)

Profa Deise Regina Stormowski
Prof Rosângela Von Muhlen Maciel
Profa Tatiane Reginatto
CEAT 7
a
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Destaque nas escolas

Consumo consciente de Energia Elétrica

A

proposta do projeto “Consumo Consciente de Energia
Elétrica”, desenvolvida no 3º
Ano do Ensino Médio no Colégio
Evangélico Panambi, consistiu em
fazer uma análise das contas de
energia elétrica, com o objetivo de
acompanhar o consumo dos aparelhos elétricos, fazendo estimativas
e propondo ações de economia,
tendo como base para o trabalho
conhecimentos adquiridos na disciplina de Física.
Num primeiro momento, foi solicitado aos alunos que trouxessem uma conta de energia, informações a respeito da potência dos aparelhos elétricos usados com
maior frequência em sua casa, bem como o tempo aproximado de
uso no dia/semana/mês de cada um deles.
Começamos a discussão com o significado da bandeira vermelha presente em todas as contas. O que ela estaria indicando?
Há outras cores de bandeira? Quando ela começou a aparecer
nas contas? Quais as razões para tal? Os alunos foram, então,
convidados a pesquisar sobre esse assunto.
De modo geral, as contas de energia apresentam várias informações. Foi pedido aos alunos que localizassem a informação
referente ao consumo do mês (expresso em Kwh e J) e o valor
unitário pago para cada kwh consumido. Constatou-se que os alunos não tinham a menor ideia de quanto custa 1kwh, e a surpresa
maior se referiu às diferenças de valores cobrados pelas diversas
concessionárias de fornecimento de energia. Posteriormente, foi
localizado o mês de maior consumo e identificados os motivos. Os
alunos também listaram os tributos que acompanham a conta e o
percentual cobrado.

Com o objetivo de trabalhar
a conscientização do uso racional da energia, os alunos foram
desafiados a calcular o consumo
aproximado de energia mensal
dos aparelhos elétricos de suas
casas, identificando, num momento posterior, o aparelho de maior
consumo e justificando com bons
argumentos o que o tornava o
maior consumidor de energia.
O valor encontrado, certamente, não conferiu com o real da conta. Os alunos buscaram, então,
justificar os motivos que causaram a disparidade como, por exemplo: nem todos os aparelhos foram citados, o tempo foi aproximado, nem sempre, como no caso do chuveiro, a potência usada é
máxima, etc.
A partir de então, com uma visão geral a respeito do consumo
de cada aparelho, os alunos propuseram sugestões para tornar
possível reduzir o consumo da energia elétrica no espaço em que
convivem (casa e escola), selecionando argumentos para tornar a
proposta convincente e aceitável. Mudanças construtivas no comportamento por meio da reflexão sobre a responsabilidade como
cidadão levou-os a divulgar, tanto em casa quanto na escola, material informativo sobre essa temática.
Neste momento, a discussão segue em torno dos modos de
produção de energia elétrica. A energia que chega até a sua casa
é proveniente de qual modalidade (hidrelétrica, termoelétrica, eólica, biomassa, nuclear, solar...)? Como ocorre a produção de energia nessas usinas?
Profª Carla Mara Tonial Manke
Colégio Evangélico Panambi

Cuidar do nosso planeta não é brincadeira!
Ou é?

N
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este ano, o projeto “Eu conto, canto
e encanto” tem nos permitido o desenvolvimento de uma variedade de
temas e atividades na escola.
Que criança não gosta de cantar? E de
ouvir e contar histórias? Toda curiosidade,
inerente a esta fase da infância, precisa
ser explorada e bem aproveitada.
Trazer os cantos e as brincadeiras para trabalhar um tema atual e
necessário parecia ser um desafio.
Sabemos que a educação ambiental é um processo, ou seja, uma vez
iniciado, prossegue indefinidamente
por toda a vida, aprimorando-se e
incorporando novos significados sociais e científicos. Devido ao próprio
dinamismo da sociedade, o des8 pertar para a questão ambiental no
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processo educativo deve começar desde a
educação infantil, primeira etapa da educação básica.
Enfim, depois de conversas, trocas de
idéias e visualizações de um meio ambiente comprometido por nós, seres humanos,
as crianças chegaram à conclusão de que

elas são o futuro do nosso planeta e, assim sendo, precisam ajudar a construir um
ambiente melhor.
O primeiro passo da turma foi aprender a separar o lixo da hora do lanche,
nas cores específicas: azul - papel, vermelho – plástico, amarelo – metal e marrom – orgânico. A cor verde (vidro)
foi trabalhada oralmente, pois é um
material que, na educação infantil,
não faz parte das embalagens do
lanche das crianças. Simplesmente
surpreendente a seriedade que as
crianças envolvidas apresentaram
diante desta tarefa.
O próximo questionamento foi: o
que poderíamos fazer para diminuir
ou reaproveitar, mesmo aqui na escola, a quantidade de embalagens?
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Destaque nas escolas
Aí entra o brincar, presente no dia a dia
de nossas crianças. Carvalho (1992, p.14)
afirma que:
(...) desde muito cedo, o jogo na vida
da criança é de fundamental importância,
pois quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está a sua volta, através de esforços físicos e mentais e, sem
se sentir coagida pelo adulto, começa a ter
sentimentos de liberdade, portanto, real
valor e atenção às atividades vivenciadas
naquele instante.
(...) o ensino absorvido de maneira
lúdica passa a adquirir um aspecto significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da criança, já que ela
se modifica de ato puramente transmissor
a ato transformador em ludicidade, denotando-se, portanto, em jogo.
Aproveitando então caixas, garrafas
pet, embalagens de iogurte e outros, faríamos jogos e brinquedos e, divertindo-nos, estaríamos ajudando nosso meio

ambiente. Confeccionamos bilboquês,
jogo de boliches e do coelho e, durante o
ano, iremos acrescentar mais alguns itens
a nossa sala.
Como forma de estimular a imaginação
e a criatividade das crianças, a maneira
de contar histórias foi adaptada. Que tal
contar uma história utilizando apenas materiais que iriam para o lixo? Um pote de
margarina vira um barco, palitos de picolé,
pessoas, e uma pequena garrafa pet, uma
enorme baleia... e a turma ouve a contação da história bíblica “Jonas e a Baleia”
encantada. Não é preciso muito para surpreender nossos pequenos alunos e instigar ainda mais a motivação para qualquer
história.
Afinal, cuidar do planeta é coisa séria,
mas também pode ser muito divertido!
Profa Sandra Regina Scharf Newwien
Profa Katia Denise Helbig Maus
Princesa Isabel Educação Infantil

M

uitos já afirmaram que a avaliação
é uma das tarefas mais árduas do
trabalho de um professor. Também muitos discorrem sobre o “verdadeiro sentido” de avaliar ou sobre qual a “forma ideal” de expressarmos a avaliação
de nossos alunos.
No Colégio Sinodal Barão do Rio
Branco, de Cachoeira do Sul-RS, também lemos, estudamos e debatemos
muito sobre o assunto. Tentamos achar
um caminho que melhor comunique aos
alunos e aos pais não somente notas e
menções, mas também nossos elogios e
preocupações quanto “ao ser aluno em
sala de aula”.
Confessamos que, quanto à expressão de resultados não conseguimos fugir
do tradicional, pois as tentativas de avaliar
com portfólios, relatórios de avaliação ou
similares nos demonstrou o pouco entendimento das famílias quanto ao conhecimento e ao desempenho dos alunos. Acabamos retomando a sistemática tradicional
de expressão de resultados num boletim
escolar trimestral. Percebemos que, na
nossa comunidade escolar, este é o sistema que melhor comunica. Por outro lado,
entendemos que a expressão tradicional
dos resultados não impede olhares diferenciados no processo.
Assim, diversificar as formas de trabalho e de avaliação e o fazer diário do aluno
justificam o resultado final. Mas, ainda assim, faltava algo... Retomamos, então, os
Conselhos Participativos!
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Nossa estratégia consta de uma ficha
com referências à atitude, à postura, ao
compromisso, ao comprometimento do
aluno e a sugestões de melhoria dela. Ela
é preenchida por todos os professores do
aluno, comentada em conselho de classe,
que ocorre em meados de cada trimestre,
e, num sábado de manhã, previamente
agendado, os alunos são escalados para
virem (sozinhos ou acompanhados dos
seus pais, dependendo da solicitação do
conselho de classe), receber e analisar a
ficha junto a, pelo menos, dois de seus
professores. A escala prevê 10min por aluno para atendimento.
Este trabalho tem demonstrado resultados muito eficazes, pois é a oportunidade de
elogiar-se, de olhar no olho, de refletir com
o aluno sobre sua postura e compromisso
com as tarefas escolares e de ouvi-los também! Muito importante este momento em
que muitos alunos aproveitam para também
expressar ansiedades, expectativas, frustações, medos... A partir disso, muitos enca-

minhamentos podem ser feitos no sentido
de ajudá-los. Atendemos, assim, as turmas de 5º ano do Ensino Fundamental ao
3º ano do Ensino Médio.
A ficha é o “passaporte” para o aluno
ingressar na aula de segunda-feira, próximo dia letivo após o Conselho. Ela deve
vir assinada pelos pais ou pelos responsáveis que, nas reuniões de pais e no bilhete de convocação do aluno (indicando
dia, horário e sala de atendimento), são
esclarecidos sobre a oportunidade de
conversar, de conhecer e de estabelecer
estratégias com seu filho ou sua filha para
que haja efetivamente aproveitamento e
aprendizagem escolares.
No boletim de notas ou de menções,
emitido ao final do trimestre, anexamos
cópia da ficha do Conselho Participativo,
pois ali se podem avaliar se as orientações
dadas foram realmente acatadas, possibilitando resultados melhores ou se apenas
indicaram as probabilidades, e nada se
alterou. Como os boletins finais são entregues pelos professores somente aos pais,
esse tipo de análise também é feito.
Sabemos que não solucionamos todos
os nossos problemas, mas achamos um
meio de desmistificar a avaliação como
algo somente vinculado a notas, a décimos ou a provas e isso, aos poucos, está
nos ajudando a criar uma nova cultura na
comunidade escolar em relação ao papel
da escola e do estudo.
Profª Sandra Ritter
Colégio Sinodal Barão do Rio Branco
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Conselho Participativo: uma opção estratégica
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Destaque nas escolas

A prática da redação e da publicação:
um exercício à cidadania

L
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er e escrever são indispensáveis
à vida social. Desenvolver a leitura e a escrita em língua materna
é o grande desafio da escola brasileira,
dados os resultados preocupantes na
prova de redação do ENEM nos últimos anos. Assim, instigar os alunos à
leitura e à escrita, possibilitando-lhes
um sentido social da linguagem verbal, bem como revelar novos talentos,
incentivando-os a publicarem o que escrevem é uma proposta significativa no
Centro Sinodal de Ensino Médio Dorothea Schäfke.
É na escola que as práticas de leitura e de escrita se intensificam. Porém,
essas práticas precisam sair da relação
aluno-professor e ser compartilhadas
com outros leitores, sejam eles colegas
de turma, estudantes de outras turmas,
professores e funcionários da instituição, ou mesmo romper com os muros
da escola, interagindo com um leitor
fora do espaço escolar, acentuando,
dessa forma, ainda mais o comprometimento com a escrita, desafiando o
aluno-escritor à importância do registro
coeso e coerente.
Conforme Oliveira (2008), “a escola
forma os alunos para que eles se desempenhem com eficácia nas diferentes circunstâncias da vida.”. Isso inclui,
principalmente, em qualquer área de
atuação, escrever com desenvoltura e
autoria. A professora complementa que
“o ensino de redação equivale ao ensino da língua materna, incluindo portanto a constituição da própria cidadania.”.
Pensando nisso, as turmas de segundo e de terceiro anos do Ensino Médio participam, anualmente, de concursos literários. O regulamento e o tema
do concurso são discutidos em sala de
aula e textos de apoio, se preciso for,
são disponibilizados com o objetivo de
fomentar as ideias. Após a escrita, os
10 textos são revisados e reescritos, se
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necessário. Os trabalhos enviados para
um dos concursos são reunidos, a partir
de 2014, em uma obra com registro no
ISBN, valorizando ainda mais as produções textuais apresentadas, oportunizando, aos nossos alunos, ao saírem
da escola, pelo menos uma publicação
na Biblioteca Nacional.
O resultado desses concursos também possibilita (re)avaliar o trabalho da
Escola uma vez que, com frequência,
temos, entre os vencedores, alunos do
Dorothea. Do concurso que se originaram as obras “As nossas escolhas”
(ISBN 978-8561243-04-3) e “[Insira o
título aqui]” (ISBN 978-85-61243-07-4)
tivemos duas alunas selecionadas, hoje
no terceiro ano, sendo que as outras três
eram alunas dos terceiros anos de 2014.
O tema do XIII Concurso Literário Faccat
– Jornal Panorama, promovido no último
ano, foi “As nossas escolhas”, podendo
os jovens desenvolver textos em gêneros como conto, crônica e poemas.
Vale ressaltar que a prática de produção de livros – individuais - é uma constante na Escola já desde 2004, nas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental II
e 1º ano do Ensino Médio. Na proposta,

os alunos são desafiados a produzirem
obras em gêneros nos quais se destacam, como novelas, contos, crônicas,
poemas, diários, HQ, expondo-as no Doroler, que acontece no mês de outubro.
O compromisso com a formação de
uma geração de leitores e escritores
criativos, autônomos e críticos é uma
prática que se inicia, no Dorothea, desde a Educação Infantil. Os resultados
alcançados nas séries finais do Ensino
Médio são fruto de um trabalho comprometido que se inicia muito cedo. O
engajamento de todos os profissionais
– indiferente da área em que atuam - e
não só do professor de língua materna
em prol de uma escrita de qualidade
favorece a formação de jovens leitores
e escritores competentes, comprometidos com a língua materna.
Referência Bibliográfica
OLIVEIRA, Avani de. Redação e ensino: um espaço para a autoria. Porto
Alegre: Editora da UFRGS, 2008.
Profa Ângela Cristine Soder
Centro Sinodal de Ensino Médio
Dorothea Schäfke
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Projeto Sentaí
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tados atingidos na forma de autocrítica, visando à experimentação
de novas abordagens.
Durante todo o ano, na última terça-feira de cada mês, no turno da tarde, são realizadas visitas ao Centro Infantil. Nos demais
dias, os alunos participantes do Projeto trabalham suas histórias,
confeccionando materiais didáticos (como imagens para flanelógrafo, por exemplo), no intuito de auxiliar na compreensão das
crianças em relação à história escolhida. Além disso, são desenvolvidas atividades de relaxamento, que visam a auxiliar o trabalho realizado na Instituição.
A participação espontânea das crianças com esse momento
sempre favoreceu a criação de um ambiente de muito interesse
e participação, o que possibilitou um relacionamento harmônico
entre os contadores de histórias/promotores de atividades lúdicas
e as crianças.
Participam do Projeto SENTAÍ, atualmente, oito alunos das séries finais do Ensino Médio. São eles: Carolina Bastarrica, Isabelle Busanello, Giulia Cappelletto, Rafaela Silveira, Aísha Bandeira,
João Tauchen, João Barbosa e Marina Greve, sob a coordenação
da Profª Juliana Velho, professora de Redação do Ensino Médio e
também contadora de histórias.
O Projeto SENTAÍ visa a um aprendizado diferenciado desses
alunos, participante de tais atividades, pois acredita que a habilitação desse estudante para o mundo será voltada para o social,
para o coletivo. Nesse sentido, há a busca pelo aperfeiçoamento,
pelo autoconhecimento, pelo reconhecimento das capacidades e,
consequentemente, das diversidades de cada um. O voluntariado,
nesse sentido, se insere dentro de uma perspectiva humanizadora do ensino ao colaborar para que ocorra um maior estreitamento
dos vínculos entre aluno, conhecimento e sociedade. O Projeto,
portanto, prevê que o aluno tenha, por meio de suas próprias
habilidades, um viés transformador da sociedade, procurando
melhorá-la.
Profa Juliana Ranquetat
Colégio Sinodal do Salvador
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O

Colégio Sinodal do Salvador traça – em seus 50 anos
de existência – uma longa trajetória com a proposta do
voluntariado, desenvolvendo diversas ações junto à comunidade escolar, como arrecadação de alimentos, brinquedos,
agasalhos, materiais de higiene pessoal e limpeza, e consequente
doação a instituições necessitadas. Tais ações contribuem para a
formação de seus alunos de maneira integrada ao contexto social
que os cerca fora dos muros da escola. Dentro dessas atividades,
os alunos também realizam visitas às instituições para estabelecer, além de um contato, uma troca de experiências com a comunidade acolhida pelo Colégio.
A proposta de realizar tais campanhas junto à comunidade escolar – ao longo do ano letivo – para colaborar com as necessidades de instituições foi um passo muito importante para a criação
de uma consciência por parte dos alunos sobre a necessidade de
ações coletivas, e permitir o contato destes alunos com realidades
sociais diferentes. Essas ações continuam acontecendo, porém,
desde o ano de 2014, concentra suas ações no Centro Infantil Eugênia Conte, no Bairro Santa Rosa, na zona norte de Porto Alegre.
Além disso, houve uma inovação nas ações desta proposta, que
é justamente a criação do Projeto SENTAÍ. O Projeto – além de
estabelecer laços de solidariedade com o público-alvo, também
adquire um papel fundamental no processo de habilitação dos
alunos participantes, pois possibilita o desenvolvimento do senso
estético, de técnicas de leitura, de expressão corporal e do prazer
de ler.
O objetivo geral do Projeto SENTAÍ é o de estimular, nas
crianças (público-alvo), o gosto pela leitura. Na proposta, torna-se possível o desenvolvimento/reconhecimento e a valorização
do senso estético e, consequentemente, a descoberta do prazer
de ler. O trabalho desenvolve-se através da leitura da literatura
infanto-juvenil – conto, poesia, lendas populares –, enriquecida de
recursos como a música e a dramatização, já que se acredita que
essas atividades embasam a formação inicial de um bom leitor.
Semanalmente, são efetuadas reuniões de preparação das
atividades a serem realizadas junto à comunidade infantil, no Centro Infantil. Planeja-se e discute-se o cronograma da atividade, em
especial, a seleção das histórias a serem contadas e do material
didático adequado aos interesses e à faixa etária das crianças,
que são disponibilizados ao final da atividade. Todas essas atividades do laboratório/ensaio das leituras são realizadas em voz
alta, nunca esquecendo a questão do olhar (ou seja, olhar para as
crianças durante a Contação de Histórias), do posicionamento em
relação às crianças (em pé, sentado, ajoelhado), da utilização do
livro como recurso e como estímulo visual, fazendo um exercício
conjunto de preparação e autocrítica.
Segundo BETTELHEIM (1985), “para que a história realmente
prenda a atenção da criança, ela deve entretê-la e despertar sua
curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a
imaginação”.
As atividades desenvolvem-se na sala de aula das crianças
(Berçário, Maternal e Jardim), com as crianças presentes, e finalizam sempre com um espaço de análise e reflexão sobre os resul-
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Destaque nas escolas
O fazer concreto pode ser uma forma
interessante de iniciar um processo educacional

A
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criação de um Clube de Ciências
possibilita aos estudantes desenvolver o espírito e o prazer pela
pesquisa de forma autônoma e com um
desenvolvimento participativo, responsável e organizado, garantindo, assim, a
construção do conhecimento científico, da
criatividade e da solução de problemas,
supervisionada pelo professor orientador.
Em 2013, quando iniciamos o projeto
com estudantes do 6º ano ao 9ºano do
Colégio Doutor Blumenau, tínhamos em
mente que, quando realizamos um bom
projeto científico, trabalhamos quase da
mesma maneira que os cientistas profissionais e, como eles, observamos, experimentamos, investigamos, especulamos e
comprovamos a validade de nossas hipóteses, mediante mais experimentos, tudo
isso com o objetivo de aprendermos mais.
Na ocasião, 13 (treze) alunos aceitaram
o desafio e, no contra turno, tornaram-se
membros do Clube e com isso realizaram
uma dinâmica de iniciação a este mundo
fantástico da Ciências. Foram os primeiros
a participarem da iniciativa.
O histórico do ensino de ciências, durante muito tempo, foi repassado apenas
através de aulas expositivas, em que, no
máximo, o professor realizava experiências para comprovar suas afirmativas. No

12

Revista LIÇOES - N° 28.indd 12

contexto geral, a disciplina era ensinada
aos alunos como um fim em si, sem o
propósito de inserir o conhecimento como
meio de transformação.
O “Clube de Ciências” é uma associação permanente de estudantes regularmente matriculados na instituição e associados ao mesmo. São orientados por
professores e profissionais qualificados
para desenvolver atividades que contribuem para a pesquisa científica, com foco
na educação ambiental.
Entre as expectativas do projeto está
a de desenvolver pesquisas voltadas para
as necessidades da sociedade como um
todo, propondo também atividades de
cunho social. Com isso, será possível aplicar o conhecimento adquirido em sala de
aula a demandas verificadas na comunidade, visando ao bem-estar de todos e à vida
com qualidade.
Das surpresas registradas nos vários
projetos que desenvolvemos, citamos o
olhar de prazer dos alunos, principalmente
os mais novos, de ver ao vivo e a cores diferentes espécies de seres vivos de perto.
Responsabilizar-se pela sua alimentação,
acompanhar seu desenvolvimento, poder
opinar sobre maneiras de criá-lo.
Quando fazemos uma pesquisa sobre
determinado tema, os alunos são desafia-

dos a buscar um maior número de dados
sobre o problema apresentado; é mostrado a eles que, nem sempre, podemos nos
deixar levar para as respostas fáceis; que
a internet pode ser uma grande aliada para
contribuir nessa reflexão ou aprofundar
na compreensão da situação em estudo.
Contudo, é importante ressaltar que a interdisciplinaridade ou o conhecimento de
outra língua facilitam o entendimento de
questões ou mesmo ampliam o leque de
respostas para a mesma pergunta.
Em outra perspectiva, aquele aluno
que, nas disciplinas do ensino regular, não
apresentava todo seu potencial, descobre
no Clube ser um elemento importante nas
práticas apresentadas, pois percebe que há
situações que sua vivência ou experiência
de vida pode ser compartilhada com todos.
Dando visibilidade aos procedimentos
ali discutidos e executados, os alunos se
responsabilizam pela divulgação de suas
atividades através das redes sociais para os
eventos que ocorrem no Clube. Com isso, o
crescente interesse de outros colegas para
participar confirma positivamente a importância de ter um espaço de reflexão, que
converge no mesmo lugar o conhecimento
adquirido, as vivências particulares de seus
membros e o desejo de todos de poder ser
agentes de seu aprendizado.
Profa Carla Rosana Avila
Colégio Sinodal Doutor Blumenau
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Destaque nas escolas
Formação continuada em ambientes escolares

na com a temática “O estudo da Matemática”. Esta atividade está
tendo a sequência neste ano com o tema “Uso da Linguagem”.
Esta proposta está sendo muito significativa, pois muitas ideias de
mudança surgiram e puderam ser aplicadas na escola.
Ainda, conforme o Projeto Político Pedagógico da escola, tanto
os docentes quanto os gestores devem participar, no mínimo, uma
vez por ano, de um curso relativo ao segmento de sua atuação,
podendo este ser oferecido pela Rede Sinodal ou não. Também
com o objetivo de fomentar a formação continuada dos docentes
dentro da escola, iniciou-se o estudo de diferentes artigos impressos, assim como publicados em grupos fechados de docentes em
redes sociais.
Por entender que os pais são fundamentais para o bom desempenho e bom desenvolvimento dos alunos, criou-se o Grupo
de Estudos Para Pais, momento em que são convidados a participar de dois encontros anuais com profissionais renomados na
área da educação. Esta é a oportunidade de buscarem
esclarecimentos para sua dúvidas.
A influência do mundo globalizado recai diretamente
sobre os processos de aprendizagem, pois a construção do conhecimento ocorre com a influência da mídia
e das tecnologias, exigindo muito mais dos professores
e dos pais. Estes precisam propiciar aos alunos e filhos
situações que possam estimular e motivar o desejo de
aprender constantemente, levando-os a reconhecer a
importância da escola; assim, os mesmos precisam
apropriar-se, com freqüência, de novas metodologias.
Desta forma, a Formação Continuada tanto para gestores, professores e pais passa a ser a possibilidade de
buscar os grandes diferenciais na sua própria prática.
Profa Neiva Simone Heller
Escola de Ensino Fundamental
Sinodal Sete de Setembro
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tualmente, a área da Educação vem passando
por alterações profundas em um processo cada
vez mais dinâmico, em que se exige agilidade
de reflexão e ação, coordenação, tomada de decisões, criatividade e flexibilidade. Nesse sentido, faz-se
necessário fortalecer todos os envolvidos no processo
de ensino e aprendizagem e um dos caminhos é intensificar a formação continuada dos profissionais que
atuam na escola, pois esta auxilia todos a trabalharem
de forma mais segura.
De acordo com a LDB n° 9.394/96, a formação
continuada é um direito de todos que atuam nas instituições educacionais e deve estar centrada na escola
e fazer parte do Projeto Político Pedagógico. Desta
forma, a Escola de Ensino Fundamental Sinodal Sete
de Setembro oportuniza espaços destinados para a
reflexão das famílias, gestores e professores sobre o
processo educativo.
A Formação Continuada, conforme o Projeto Político Pedagógico da instituição, acontece internamente para os
professores da Escola Sete a partir de três seminários de estudos
bibliográficos de temas voltados à educação. Eles são organizados pela equipe gestora e são conduzidos da seguinte maneira:
todos os envolvidos devem realizar as leituras prévias e responder
aos questionários estruturados pela equipe, e devem participar do
momento de discussão e reflexão na escola. Desta forma, todos
interagem expressando suas opiniões e apresentam ao grande
grupo como procedem com os alunos, relacionando sempre a teoria com sua prática.
Com o objetivo de envolver o maior número possível de professores na busca pela formação continuada, a escola iniciou, no
ano de 2014, um intercâmbio de professores com outras escolas
para a troca de experiências. No primeiro ano, os professores da
Educação Infantil e Anos Iniciais participaram do intercâmbio com
o Instituto Privado Carlos Linneo da cidade de Oberá na Argenti-
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Destaque nas escolas
Projeto Leitores,
Programa O Líder em Mim
Contadores de histórias

O

s alunos do 4° Ano B do Ensino Fundamental do Colégio
Sinodal Tramandaí iniciaram o ano letivo com uma proposta diferenciada. Após responderem a um questionário
e transformarem as informações em gráficos, perceberam que
foram realizadas poucas leituras no ano anterior por eles e que
o interesse pela leitura não atingia a todos da turma. Assim, os
alunos embarcaram em uma jornada cheia de conquistas, muita
leitura e ansiosos pelas descobertas de como tornar-se “Leitores,
contadores de histórias”.
Toda sexta-feira, os alunos fazem maravilhosas viagens nas
histórias da Hora do Conto, realizada pela professora (Luciane
Oliveira), que se transforma em Lulu e em outros personagens
Contadores de Histórias.
A professora determina o mínimo de leituras e o preenchimento de fichas para a sexta-feira seguinte. Desta forma, é disponibilizado um tempo na sala de aula para iniciarem suas leituras. O aluno que realiza toda a atividade, conquista um “vale conhecimento”
(um cartão) que dá o direito de trocar por um segredo ou técnica
dos Contadores de Histórias. Esse segredo só pode ser aberto e
compartilhado em casa com a família, que, por sua vez, participa
e ajuda na compreensão dos segredos e organização desse material em uma pasta (Pasta dos Contadores de Histórias).
Uma vez conquistados os segredos do trimestre, começa uma
nova etapa para os alunos. Nela, eles colocam em prática tudo
que aprenderam em uma Hora do Conto especial, em que eles
se tornam os “Contadores”. A cada trimestre, novas conquistas,
novos segredos e técnicas, novos recursos para contar histórias,
novas surpresas na Hora do Conto, novos motivos e estímulos
para nossos alunos tornarem-se bons leitores.
No final do ano letivo, como culminância do projeto, os alunos
serão premiados com um certificado por todo empenho, busca por
conhecimentos, técnicas e estudos com uma formatura simbólica,
pois, ao terminarem essa caminhada, estarão preparados para
semearem o gosto pela leitura através da arte de contar histórias.

revistalições

Profa Luciane Oliveira da Silva Santos
Colégio Sinodal Tramandaí
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Colégio Martin Luther está desenvolvendo, desde o ano
passado, o programa O Líder em Mim, como uma introdução à liderança pessoal, incentivando os alunos a liderarem suas próprias vidas e influenciar a vida daqueles em seu
redor ao fazer escolhas positivas. Voltado aos alunos do 1º ao 5º
ano do Ensino Fundamental, o programa é um processo transformacional que promove a liderança do aluno e dos educadores
sobre as suas próprias vidas.
Para garantir o sucesso da implementação do programa O
Líder em Mim no CML, foi criada uma equipe dentro do colégio,
responsável por fomentar e coordenar os trabalhos. Formada
por coordenadores, professores e pela diretora do colégio, a
Equipe Farol é responsável por manter o programa ativo na escola.
O programa teve início em 1999, com uma escola dos Estados Unidos que apresentava baixo índice de matrículas e alta
evasão escolar. Foi desenvolvido pela FranklinCovey Co., baseado no consagrado livro “Os 7 hábitos das pessoas altamente
eficazes”. No Brasil, O Líder em Mim começou em 2013 e já
está em mais de 120 escolas distribuídas em 11 Estados. Mais
de 95% dos professores das escolas que adotaram o programa
declaram que houve aumento do rendimento escolar, melhora
na disciplina e no relacionamento entre os alunos, além do aumento de autonomia e responsabilidade maior na participação
em sala de aula.
No CML, após um ano de trabalho com o programa, percebemos que sementes foram plantadas e que alunos que passaram
pelo programa no 5º ano procuraram manter ações do programa
na sua rotina escolar. Os alunos sentem-se importantes, pois
cada um é valorizado pelos seus talentos. Todos assumem funções de liderança dentro da sua turma e, portanto, são respeitados pelas suas qualidades. Os desentendimentos durante o
intervalo diminuíram significativamente pois os alunos são incentivados a resolverem os problemas e a terem um postura
positiva com relação aos colegas.
Mais informações em www.olideremmim.com.br .
Equipe Farol
Colégio Martin Luther

18/08/2015 11:44:30

Destaque nas escolas
CEP - Aqui tem leitura
Arkos um programa de incentivo à leitura

A

alunos a ler mais e a criar o hábito da leitura. O portal usa conceitos comuns em
jogos como pontuação, rankings, níveis,
medalhas, desafios e adesivos virtuais
para motivar os alunos. O ARKOS foi inspirado em portais existentes na Europa e
nos EUA usados por milhões de alunos. A
ideia foi aprimorada e adaptada à realidade brasileira.
Como a proposta veio ao encontro
do objetivo de fomentar a leitura, a escola aceitou o desafio de implantar a
plataforma para alunos do 2º ao 4º ano
do Ensino Fundamental. Ao acessar a
página do ARKOS o aluno responde às

questões sobre o livro que acabou de ler.
Concomitantemente à implementação do
ARKOS, foram desenvolvidas várias atividades de incentivo à leitura, pois sabe-se que o gosto pela leitura não nasce
com a criança, deve ser desenvolvido, estimulado com a ajuda dos pais e escola.
Portanto, não basta apenas ter um portal
de jogos sobre leitura se a escola não desenvolver ações para que o aluno sinta-se desafiado a ler e responder às questões de interpretação no portal. Esse foi
o grande desafio da escola, desenvolver
ações que estimulassem a criança a buscar o prazer da leitura.
Na primeira reunião do ano, o projeto
foi apresentado aos pais para que pudessem conhecer o portal, incentivar e auxiliar
seus filhos a jogarem no ARKOS, pois a
família que participa do processo educativo do seu filho contribui para o sucesso
escolar do mesmo. Sabe-se que o primeiro
contato da criança com o texto é realizado oralmente, quando o pai, a mãe ou os
avós contam histórias. A criança adora ouvir histórias, sem falar no laço afetivo que
se estabelece nesse momento. A criança
percebe o interesse dos pais pela leitura
de um livro e vai se criando, ali, um laço de
cumplicidade, curiosidade e leitura.
Com o objetivo de estimular a participação do grupo e salientar a importância
da leitura, foram realizadas atividades
como:
15
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leitura no Colégio Evangélico Panambi é um universo cheio de descobertas e encantamento, valorizada em muitos momentos.
Na escola, várias ações de incentivo à
leitura são realizadas anualmente, como
o projeto Autor Presente, que acontece
quando o autor visita a escola para interagir com os alunos, que leem o livro e realizam várias atividades sobre o mesmo.
Destacamos também a participação do
CEP na comissão organizadora da Feira
do Livro “Lendo no Parque”, que acontece
de dois em dois anos na cidade de Panambi; a retirada semanal de livros da biblioteca; a contação de histórias e a realização
em sala de aula de várias atividades que
envolvem a leitura dos livros.
O projeto “Aqui tem leitura” tem como
objetivo incentivar nos alunos o gosto pela
leitura, incorporá-la ao seu dia a dia e da
sua família, compreender a importância
da leitura no desenvolvimento integral do
sujeito e preservar o acervo da biblioteca
escolar.
Em 2013, a escola foi procurada por
um grupo de empresários para participar,
em caráter experimental, do programa
ARKOS (www.arkos.com.br), um portal
com uma ideia inovadora de incentivo à
leitura para classes do 2º ao 5º anos do
Ensino Fundamental. O ARKOS motiva
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Destaque nas escolas
- encontros com premiação para os
alunos que leram mais livros.
-cada turma ganhou uma sacola de leitura com vários títulos de livros.
- palestra com professores e coordenação sobre a importância da leitura.
-encontro com a senhora Vera Knorr,
avó de um aluno, com uma vasta experiência na área da educação e patrona da
Feira do Livro.
- contação de histórias, pelos professores, na sala de aula e na biblioteca escolar.
-lançamento da “Sacola de Leitura”,
projeto da biblioteca escolar, com o objetivo de preservar o acervo. A biblioteca estava preocupada com o cuidado dos livros,

pois alguns voltavam amassados, riscados
ou molhados, quando acondicionados nas
mochilas junto com o lanche. O setor da
biblioteca foi buscar o patrocínio junto
às empresas de Panambi, apresentando o
projeto “Aqui tem leitura”, para confecção
de uma sacola com o objetivo de guardar o
livro retirado da biblioteca.
-Criação e apresentação da peça teatral “Dalila na Biblioteca”, história apresentada pelas professoras da escola, abordando a importância da leitura e a preservação do acervo da biblioteca.
Este projeto é um sucesso. Pais
e professores relatam o crescente interesse pela leitura, a melhora na escrita e

interpretação de textos. Os alunos e pais
frequentam a biblioteca em horários extraclasse para retirada de mais livros.
Como escola, acreditamos que, para
criar o hábito da leitura, não basta apenas termos uma grande biblioteca e ferramentas digitais. Precisamos realizar
ações que motivem as crianças, pois elas
aprendem com o exemplo e, quanto mais
cedo tiverem contato com os livros e perceberem o prazer que a leitura produz,
maior será a probabilidade de tornarem-se adultos leitores.
Profa Eunice Jost
Colégio Evangélico Panambi

Acompanhando a produção textual

I
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ncentivar a leitura, ampliar o conhecimento, aperfeiçoar a expressão escrita e
falada são objetivos que o Colégio Ipiranga há anos vem perseguindo de uma forma
diferenciada e com resultados expressivos,
como mostram as avaliações da escola em
concursos como o Enem. A escola desenvolve um processo de permanente incremento à leitura.
O processo em questão, de incentivo
constante à leitura, vem há anos, por diferentes etapas, evoluindo e se aperfeiçoando. Hoje temos dois momentos semanais de trinta minutos cada, em diferentes
horários. Param-se as atividades e todas
os alunos e professores se dedicam exclusivamente à leitura. Como professor
de Língua Portuguesa do Ensino Médio,
sempre propus a efetivação desse processo de forma a produzir um diferencial capaz de influenciar
decisivamente a capacitação do aluno nas disciplinas e áreas
do conhecimento desta instituição. Isso, contudo, não bastou;
teríamos que partir para uma etapa que trouxesse um sentido
maior para o ato de ler: a expressão escrita.
Partimos, então, ao incentivo e à ênfase de intensa produção
de textos, culminando, no segundo e terceiro trimestres de cada
ano, em uma prova específica de redação. Nela, os alunos são
desafiados a dissertar sobre determinado tema da realidade,
com valor de uma prova trimestral, por ser esta uma das melhores formas de articular e desenvolver o pensamento lógico, a
capacidade de análise e de crítica do aluno.
A produção de textos não basta por si. Ela vem acompanhada por um projeto denominado “Acompanhamento Personalizado em Redação”, em turno inverso, uma vez por semana. Esse
acompanhamento personalizado e de amplo conhecimento dos
alunos, realizado pelo professor de Língua Portuguesa, pode
acontecer de duas formas. A primeira: o aluno, por vontade própria ou por sentir necessidade, procura o professor para dialogar
e receber orientação a respeito do texto em produção, ou a res16 peito do texto já produzido e avaliado. A segunda: o professor,
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percebendo a dificuldade do aluno quanto
aos diferentes aspectos envolvendo a criação do texto proposto e expressão final, já
corrigido, chama o aluno para a orientação.
Em ambas, a oportunidade é ímpar, dialogar
sobre as formulações e os sentidos expressos em cada uma das frases e períodos do
texto, desafiando o aluno a compreender o
seu próprio processo de criação e a tomar
consciência das diversas possibilidades de
construção de sentido que o próprio texto
apresenta. Este é um momento extremamente rico em que o professor estimula,
transmite confiança, valoriza e também
desafia para a importância da reescrita do
texto. Quando o aluno percebe o quanto o
texto reescrito se qualifica, acontece um importante passo na aprendizagem. Esse diálogo com o próprio texto representa não só
a formação do “eu” capaz de produzir sentidos, como também se
inicia a formação de um leitor crítico, primeiramente do próprio
texto e, em seguida, cada vez mais, de outros textos. É nesse
processo que se forma o leitor. O acompanhamento diferenciado
ao aluno constitui-se em um elemento chave para o sucesso
do ensino-aprendizagem, especificamente, quanto às possibilidades de uso da Língua Portuguesa, sem esquecer que, para o
próprio professor, é sempre um novo aprendizado. Igualmente,
o que se transmite em aula, no que diz respeito às particularidades da língua, passa a ter cada vez mais sentido.
Trata-se de uma experiência concreta e que se apresenta
sempre mais consistente, pelo simples motivo de que a prática
de exigir dos alunos a produção de textos apenas por exigir, não
faz muito sentido e não se mostra frutífera. Os alunos consideram isso um trabalho enfadonho, uma obrigação nem um pouco
prazerosa. É preciso mais. Essa tentativa, levada a efeito no Colégio Ipiranga, há de prosperar e produzir frutos ainda melhores
do que já estamos colhendo.
Elvio Francisco
Specht
Colégio Ipiranga
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Destaque nas escolas
Refletindo sobre a relação entre
consumismo, tecnologia e ciência

Aspectos teóricos
O consumismo é uma característica
da sociedade contemporânea. Ele produz
impactos preocupantes sobre o ambiente
natural e construído, causando mudanças
climáticas, esgotando os recursos naturais, em especial as matérias-primas e a
energia. Segundo Baumann (2008), novas
necessidades exigem novas mercadorias
que, por sua vez, exigem a satisfação de
desejos, o que provoca um aumento do
consumo.
A publicidade é um meio de estimular
o consumismo. Sua função é divulgar um
produto ou serviço, fazendo com que o
consumidor tome conhecimento da sua existência, induzindo-o à
compra do produto ou à aquisição do serviço mediante a persuasão.
Conforme Rocha (1985), os anúncios publicitários vão além
da venda de produtos, pois, em cada propaganda, “vendem-se
estilos de vida, sensações, emoções, visões de mundo, relações
humanas” (p. 27). Ao vender um produto, a propaganda cria um
sentido para a existência humana, estabelecendo uma relação sutil e indireta entre o consumo, o prazer e a felicidade.
Apesar da visão consumista que a propaganda nos apresenta, ela também desempenha funções de caráter social, ajudando a promover boas ações. Quando realizada de maneira
correta, possibilita à sociedade a liberdade de escolha a partir
do instante em que fornece informações sobre produtos e serviços de qualquer natureza. Assim, auxilia o mercado a conhecer melhor as alternativas de consumo, gera a concorrência
de preços e maiores exigências de qualidade que beneficia os
consumidores.
Metodologia
Desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica em conjunto com
uma pesquisa quantitativa. Como atividades realizadas destacam-se: discussão de textos sobre o tema em suas diversas aborda-
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gens, análises de anúncios publicitários, elaboração e aplicação
de questionários, interpretação de dados, confecção de gráficos,
comparação de consumo de energia elétrica, impostos sobre produtos e produção de material expositivo.
Resultados
A industrialização e os avanços tecnológicos tornaram a vida
mais prática, dinâmica e confortável, contribuindo para acelerar o
consumismo. Pensando nisso, as atividades desenvolvidas resultaram na elaboração de propagandas de valores para a Páscoa;
produções de slides e cartazes sobre o tema para apresentação
na Semana do Meio Ambiente; criação de
slogans e anúncios publicitários relacionando Tecnologia, Ciência e Consumismo;
análise e comparação de dados contidos
nas contas de luz; confecção de gráficos, apresentação do projeto na MOVACI
(Mostra Venâncio-Airense de Cultura e
Inovação) resultando na premiação com o
1º lugar na Área das Humanas, categoria
Ensino Fundamental II, e arrecadação de
brinquedos destinados à Trilha do Natal.
Com a realização do projeto verificou-se que o consumismo é uma questão cultural do ser humano que traz consequências para sua vida e para o planeta, sendo
importante desenvolver atitudes que visem
ao consumo consciente e sustentável.
Considerações
Somos consumidores todas às vezes
que compramos algo. No entanto, precisamos diferenciar consumo de consumismo. No consumo, o ato de
comprar está diretamente relacionado à necessidade, enquanto
no consumismo compram-se produtos sem utilidade imediata. O
lema da sociedade tornou-se: “Consumo, logo existo!”, difundido
nos meios de comunicação.
As campanhas publicitárias não vendem apenas um produto, mas um estilo de vida. Toda propaganda desperta um desejo,
influenciando diretamente o comportamento das pessoas. Pensando nisso, a realização do projeto possibilitou aos estudantes
pensarem sobre assuntos relevantes para sua formação como
cidadãos conscientes de suas ações enquanto consumidores.
Referência Bibliográfica
BAUMANN, Z. Vida para consumo: a transformação das pessoas
em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
ROCHA, E.P.G. Magia e capitalismo: um estudo antropológico da
publicidade. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.
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Introdução
Vivemos em uma sociedade consumista que sofre os efeitos de uma crise de valores sem precedentes, na qual a propaganda é um dos meios pelos quais as mensagens de consumo
tornam-se persuasivas, criando necessidades inexistentes que
estimulam o consumismo. Diante desse contexto, podemos nos
indagar: como viver em um mundo permeado pelo consumismo? Qual a influência da publicidade para o consumismo? Partindo dessas questões, foi realizado um projeto com os alunos
da 8ª Série do Colégio Gaspar Silveira Martins nas disciplinas
de Educação Religiosa, Ciências da Natureza e Matemática durante o ano de 2014. O projeto objetivou
estimular o debate sobre o consumismo,
despertando nos jovens uma consciência
crítica sobre os padrões de consumo da
sociedade atual.

Profa Camila Ribeiro Menotti
Prof Rosana Hansel dos Santos
Profa Angela Cristina Niederle Konrad
Profa Cristiane Bencke Fengler
Colégio Gaspar Silveira Martins 17
a
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Destaque nas escolas
Turno integral: Vivências e Convivências
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ida corrida. Multitarefas. Família.
Trabalho. Escola. Essas palavras
caracterizam, impulsionam e justificam a procura das famílias pelo Turno
Integral nas escolas atuais.
Em nossa comunidade, no Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, em Lajeado, esta
necessidade surgiu há 12 anos, e de lá
para cá, nossos serviços se consolidaram
em uma proposta metodológica primordial
para o fator integrador família/escola. Parte-se da premissa de que o Turno Integral
tem papel formador e orientador na personalidade, na leitura de mundo por parte do
aluno e na formação de um cidadão com
princípios e valores luteranos, afinal, as
interações sociais, as vivências, os confrontos, as superações, as conquistas e as
descobertas acontecem no cotidiano, e no
caso de estudantes que permanecem o dia
inteiro na escola, seu cotidiano é a escola.
Espaço prazeroso, lúdico e recreativo, fundamentado nos quatro pilares da
educação (aprender a ser, aprender a
fazer, aprender a conhecer e aprender a
conviver), disponibiliza vivências em que
o brincar e o explorar, a participação em
programações culturais e os passeios de
integração são rotina.
A viabilização de situações diversificadas e interessantes, que instiguem a
curiosidade e despertem o estudante de
forma global, dá-se através de vivências
desenvolvidas pelas auxiliares de Turno
Integral através de planejamento mensal e
que ocorrem diariamente, de acordo com
o cronograma de atividades e ambientes
de cada turma:
 Criação: Desenvolvimento de habilidades manuais, aprimoramento da motricidade fina e criatividade.
 Expressão: Leitura, dramatização,
interpretação, comunicação, expressão
facial e corporal.
 Brincar: Exploração de brinquedos,
socialização, interação, compreensão, diálogo e imaginação.
 Psicomotricidade: Atividades recreativas dirigidas, exploração de materiais, corporeidade e relação eu/outro.
 Culinária: Preparação de lanches
simples, prazer de criar com os ingredientes, organização do espaço e utensílios.
 Convivência: Criar condições para
aprimorar a qualidade dos relacionamentos interpessoais, estimulando o respeito e
o prazer em conviver.
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Diferenciais...
No Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, atendemos 170 crianças, distribuídas em 10
turmas. Dispomos de uma Coordenação Pedagógica específica para esta demanda,
responsável pela formação continuada do grupo de auxiliares, com reuniões semanais
e acompanhamento junto às famílias.
O acompanhamento das conquistas, vivências, relações intra/interpessoais,
sociabilidade,alimentação, sono, postura diante das atividades propostas e regras e combinados e atuação nas vivências propostas se dá conforme segue: 1º
trimestre: ficha convencional de acompanhamento; 2º trimestre: pequeno texto com fotos
significativas; 3º trimestre: CD com fotos de atividades desenvolvidas durante todo o ano.
Uma reunião geral acontece na primeira semana de atividades, onde se explana a
proposta metodológica às famílias.
A noite das vivências para a família contempla atividades que são realizadas pelos
estudantes aos familiares, com o propósito de que vivenciem e conheçam o dia a dia
dos estudantes.
A Semana Farroupilha contempla ações, estudo e preparação dos estudantes sobre
o RS, apresentação às demais turmas (dança, teatro, declamação...) e vivenciam as
lidas de campo, tiro de laço, passeios a cavalo, apresentações culturais de invernadas
artísticas e instrumentistas.
Ações Sociais: o enfrentamento com a realidade e o envolvimento dos estudantes
em ações sociais parte do interesse de cada turma que conhece as ONGs, instituições,
e promove ações de esclarecimento e benefício na comunidade escolar.
Projeto Refeitório Feliz: ações de normas, conduta, alimentação saudável, avaliação
diária da turma no refeitório (individual com registro na agenda).
Oficinas Extracurriculares: há o encaminhamento dos estudantes para 22 oficinas
extracurriculares (dança, teatro, instrumentos, patinação, karatê, esportes...).
...São desafios e possibilidades para pensar a Educação!
Profa Aline Pereira
Colégio Sinodal Gustavo Adolfo
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Formação continuada

O

17º Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas da Rede
Sinodal de Educação, com o
tema: “Avaliação Institucional: Transformação das Práticas”, ocorreu nos
dias 10 e 11 de abril de 2015, na Associação Educacional Luterana BOM
JESUS/IELUSC, em Joinville/SC.
O encontro de equipes pedagógicas é sinônimo de história, de reflexão, de trocas e de aprendizagens.
É, sobretudo, um encontro de olhares
entre equipes de escolas coirmãs.
Mãos estendidas e abraços solidários!
Como símbolo do nosso encontro,
escolhemos uma árvore muito especial. Talvez essa imagem tenha feito
surgir a seguinte pergunta: “Árvore e
avaliação: qual é a relação?”.
O fato de que toda árvore, cada qual com as suas características, tem raízes, tronco e uma copa pode ser a resposta. As raízes
alimentam a árvore. O tronco, com a ajuda das raízes, sustenta-a.
A copa permite que a árvore se lance, abra-se para o céu e para o
mundo. Pensando nessas informações, foi criada a arte presente
no material de divulgação do encontro. A Avaliação Institucional é
parte da base (raízes) que fornece os dados para a análise da organização. Na escola, há muitas histórias de aprendizagens, que
são escritas, cada uma a seu tempo, a cada dia. A ponta do lápis
representa os dados, os resultados da avaliação institucional, que
considera todos os processos da gestão escolar.
O tronco, que representa parte da avaliação, é o olhar conjunto da equipe gestora, que realiza a leitura e a análise dos dados.
Trata-se da capacidade de perceber os porquês, as mensagens
subentendidas; de estabelecer conexões entre as informações e
de promover um diálogo acerca dos fatos apresentados.
E a copa? Sem folhas, dar-nos-ia a impressão de um constante inverno. Compreende-se que coletar os dados e analisá-los
não é suficiente para contribuir para as transformações das práticas. Torna-se fundamental traçar metas conjuntas, colocando as
mãos, o cérebro e o coração em ação. Mãos unidas, investigativas, acolhedoras, criteriosas e ágeis intervirão para que as folhas
das mudanças brotem.
Desde o início do segundo semestre de 2014, o mês de
abril do ano seguinte passou a ter um significado especial para
a equipe pedagógica do BOM JESUS/ IELUSC, pois seria um
grande desafio e uma motivação para o verdadeiro trabalho em
equipe”. O mês de abril chegou. Dia 10 chegou. Os participantes
chegaram, recepcionados por um sol acolhedor, e tudo que fora
pensado e planejado começou a funcionar.
Após a Solenidade de Abertura, o evento iniciou-se com a
palestra “Avaliação Institucional: da concepção à transformação”,
proferida pelo Dr. Vasco Pedro Moretto, na qual ele apresentou os
principais fundamentos da Avaliação Institucional, relacionando-a
de maneira intensa ao Projeto Político Pedagógico de cada instituição.
A programação teve continuidade com a palestra “Nos
princípios pedagógicos da RSE, a essência para a transformação”, proferida pelo Dr. João Francisco Lopes de Lima, que trouxe
a origem dos Princípios Pedagógicos da Rede Sinodal de Edu-
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cação, cujo objetivo principal é fundamentar as práticas pedagógicas. Ele
buscou fazer uma articulação desses
princípios com os desafios que temos,
enquanto instituições e profissionais,
no cotidiano escolar.
No início da tarde, os participantes puderam conhecer parte da
Instituição (na ficha de inscrição, foi
indicada a Unidade que cada um gostaria de conhecer).
Na continuidade da programação, foram realizados trabalhos
em equipes, mediados por representantes de diferentes escolas da
Rede e assessorados por um membro da equipe pedagógica de nossa
Instituição. Cada equipe recebeu um
estudo de caso relacionado à Avaliação Institucional para ler e
discutir possíveis ações. A discussão deveria ser sintetizada em
cinco proposições que indicassem como a Avaliação Institucional pode ser eficiente e eficaz. Dessas proposições, foi escolhida uma para ser apresentada aos participantes. O envolvimento
de todos, nessa atividade, ficou nítido devido aos relatos apresentados.
O período da noite foi destinado à confraternização, iniciada pela apresentação do Coral do BOM JESUS/IELUSC. A
equipe da casa organizou um espaço aconchegante em um restaurante da cidade, onde foi servido um delicioso jantar. Quem
quis pôde liberar sua energia por meio da dança.
O sábado trouxe consigo a continuação do programa, que se
iniciou com uma roda de conversa intitulada “Dos dados à transformação”, para a qual foram convidados o Professor Valdir Rasche e o Professor Paulo Carvalho, do Colégio Corcovado, do Rio
de Janeiro, e a Professora Mônica Timm de Carvalho, do Colégio
Israelita, a fim de contribuírem com suas experiências sobre a
Avaliação Institucional, quanto aos processos e encaminhamentos após a análise de dados. Essa roda de conversa foi mediada
pelo Professor Belmiro Meine, que iniciou o momento trazendo
um breve panorama do processo de Avaliação Institucional na
Rede Sinodal de Educação.
Para dar continuidade ao evento, foi convidada a Psicóloga
Roberta Balsini, que proferiu a palestra “Avaliar-se para saber
avaliar”, na qual buscou-se a reflexão da importância de cada um
perceber-se realmente em seu papel de educador para poder fazer parte de um processo de Avaliação Institucional.
O momento final foi dedicado a uma reflexão conduzida pelo
Pastor Manfredo Siegle, em que todos foram convidados a repartir
um pão como forma simbólica de fortalecer nossos laços por intermédio da presença de Deus em nossas instituições.
Esse encontro foi um momento de riquíssima aprendizagem
para os integrantes da equipe pedagógica do BOM JESUS/IELUSC e esperamos que tenha contribuído para a reflexão de cada
um dos participantes sobre a de conduzir o processo de Avaliação
Institucional desde a sua concepção e, principalmente, sobre análise e utilização de seus resultados.
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Formação continuada
Encontro Nacional de Professores de Língua
Estrangeira – Rede Sinodal de Educação
Colégio Martinus – Curitiba/PR – 24 e 25 de Abril de 2015
“A língua... é uma ponte que
te permite atravessar com segurança
de um lugar para outro.”
Arnold Wesker, dramaturgo inglês
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o you speak English? ¿ Hablas español? Sprechen Sie Deutsch? Se
você conseguiu entender essas
perguntas nas três línguas estrangeiras,
já está saindo na frente no mercado de
trabalho para conquistar oportunidades
melhores tanto no Brasil como no exterior.
As chances para quem domina um outro
idioma são muitas, mas como aproveitar,
de forma mais objetiva e clara, o
que o conhecimento em língua
estrangeira pode proporcionar aos
estudos e, posteriormente, à vida
profissional de nossos alunos?
Não existe uma idade certa
para aprender um novo idioma. O
que existe são fases da vida em
que uma pessoa tem mais facilidade para aprender uma língua
estrangeira. A infância é a melhor
época para estudar um idioma
estrangeiro, pois, nessa época, a
criança está desenvolvendo sua
fala, conseguindo aprender rapidamente
sons que não estão presentes na língua
portuguesa. A partir dos quatro anos de
idade, uma criança já é capaz de assimilar
e reproduzir dois ou mais idiomas. Assim,
verifica-se a importância de iniciar desde
cedo o contato com uma segunda língua.
A importância e eficiência do ensino de
línguas estrangeiras nas escolas da Rede
Sinodal foi um dos focos do Encontro Nacional de Professores de Línguas Estrangeiras, realizado nos dias 24 e 25 de abril
de 2015. Sediado pelo Colégio Martinus,
em Curitiba, o encontro teve como tema
“O ensino de língua estrangeira na escola:
desafios e questões”.
A palestra inicial, conduzida pela Prof.ª
Drª Rosângela Markmann Messa (Coordenadora Pedagógica da Rede Sinodal de
Educação), proporcionou uma visão geral
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da situação do ensino de línguas estrangeiras nas escolas da Rede. Pode-se evidenciar que a preocupação com o ensino
de idiomas se faz presente em todas elas,
bem como a necessidade de proporcionar
aos alunos mais encontros semanais na
língua-alvo, a fim de aprimorar seus conhecimentos.
Para a Rede Sinodal, a certificação internacional de proficiência tornou-se uma
meta de qualificação do ensino de línguas
estrangeiras amplamente discutida por
seus docentes no Encontro. Os testes
de proficiência, procurados por jovens e

adultos que pretendem buscar uma capacitação no exterior e já frequentemente
aplicados pelos melhores centros de línguas como parâmetros das competências
linguísticas em um idioma, surgem como
ferramenta para auxiliar o professor a aumentar o potencial de seus estudantes,
uma vez que o prepara com dados sobre o
real nível de compreensão e uso da língua
em que estão seus educandos.
O teste de proficiência pode ser motivador significativo para os alunos, pois é
requerido não só por universidades estrangeiras, como também por alguns programas de graduação de nosso Governo
Federal, como o Ciência sem Fronteiras.
A aplicação do teste de proficiência na
escola ainda possibilita ao professor monitorar o progresso do aprendizado da língua estrangeira e direcionar o trabalho em

sala de aula, uma vez que dá subsídios ao
docente para compor aulas com conhecimentos que farão a diferença no avanço
e na aquisição da língua por seus alunos.
Outros debates interessantes também
nortearam o encontro, como “O ensino de
Língua Estrangeira Moderna e a questão
do multilinguismo”. A palestrante, Prof.ª
Dr.ª Carla Ahlemeyer Dauch (Colégio Visconde de Porto Seguro-São Paulo/SP), salientou a importância do desenvolvimento
do trabalho cooperativo em sala de aula,
cujo objetivo é o desenvolvimento de várias habilidades, entre elas, trabalhar em
grupo, sintetizar ideias, apresentar
conclusões, ajudar na criação e,
muito importante, fortalecer a auto-estima do aluno, com o propósito
de desenvolver as competências
e habilidades necessárias para a
comunicação efetiva.
O encontro, muito bem organizado e conduzido pelo Colégio
Martinus, atendeu às expectativas
dos participantes, foi produtivo e
também possibilitou que compartilhássemos nossas práticas e as enriquecêssemos com novas ideias.
Por fim, vivemos em uma sociedade
globalizada, na qual aprender uma segunda língua é vital. Estudar um outro
idioma não apenas nos oferece uma boa
oportunidade para o mercado de trabalho,
mas também nos possibilita descobrir uma
nova cultura. Conhecer uma outra língua
leva-nos a compreender um estilo de vida
diferente e, desta maneira, passamos a
respeitar e a entender melhor o modo de
ser e pensar de outros povos. Portanto, o
ensino da língua estrangeira na escola é
primordial e deve ser realizado com seriedade, visando grandes perspectivas.
Profª Bianca Cavalheiro S. Rodrigues
Profa Giane Maria Pinheiro
Profa Taiane Mesquita Pereira
Colégio Sinodal do Salvador
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Formação continuada
Encontro Nacional de Professores de Língua Estrangeira
Rede Sinodal de Educação

P

articipar do Encontro Nacional de
Professores de Língua Estrangeira, em Curitiba, foi importante
para compartilhar ideias, rever e refletir
sobre a prática em sala de aula no trabalho com línguas estrangeiras.
O conhecimento da relação entre
ensino de línguas estrangeiras na escola, multilinguismo e psicolinguística é
de extrema importância para o trabalho
docente. A palestrante Profª. Drª. Carla Dauch apresentou estudos atuais e
muito ricos sobre o tema “Multilinguismo nas escolas – aquisição
de linguagem”.
Compreender os processos cerebrais envolvidos na aquisição
de línguas, períodos mais propícios para aprendizagem e desmistificar algumas ideias enraizadas na sociedade foi enriquecedor.
O conceito de bilinguismo deixou de ser a condição de domínio total de duas línguas, pois se passou a considerar a competência linguística apresentada em pelo menos uma das 4 habilidades (falar, ouvir, ler ou escrever) de uma segunda língua.
A ideia de ser prejudicial o ensino de outra língua em casa, na
família, antes da oficial do país (português, no caso), juntamente
com o novo conceito de bilinguismo, nos serve de argumento
para o trabalho em sala de aula. Para professores de língua alemã, como eu, auxilia no incentivo e na valorização da fala de
variedades do alemão em casa, no ambiente familiar.
Workshop: “Interaktiven DaF-Unterricht für Jugendliche gestalten“, Prof. Dr. Ulrich Jäger

As mudanças tecnológicas ocorrem em ritmo acelerado e, como
professores de línguas estrangeiras
do Ensino Fundamental e Médio, devemos acompanhá-las e selecionar o
que pode ser útil e atrativo para nossas aulas. Nesse sentido, o wokrshop
ministrado pelo Prof. Dr. Ulrich Jäger
foi muito rico.
Aulas interativas de Língua Alemã
por meio do uso de mídias foi o foco do
trabalho. Ao se falar em mídias, não se
está descartando o material impresso, como livros e calendários,
por exemplo. Procurou-se refletir sobre o uso do texto impresso
e acrescentar formas de trabalho com sites e demais materiais
disponíveis na internet.
A possibilidade de interagir com outros professores de alemão
foi enriquecedora. Ao mesmo tempo em que se ouvia experiências, também se compartilhava ideias práticas. As sugestões e
fontes de materiais diversificados compartilhados precisam, é
claro, ser repensadas na prática conforme o nível dos nossos alunos: papel do professor.
Pude observar que os professores de Língua Alemã apresentam sintonia de objetivos e na forma de trabalho. Assim, faço uma
avaliação positiva do trabalho do professor Jäger.
Profa Aline Horst
Colégio Martin Luther

“L

a parte del león”, como diriam
os hispanohalantes, do Encontro Nacional de Professores de
Língua Estrangeira, foi a possibilidade
inenarrável de comunicar, na mais ampla acepção da palavra. Foram inúmeros os momentos em que tivemos contato com subsídios relevantes acerca
da língua estrangeira, quer seja por
palestras, workshops, rodas de conversa, plenárias ou por momentos de
confraternização.
No início tivemos acesso a diversas informações (uma das definições da palavra
comunicar) que permeiam os currículos
das escolas da Rede Sinodal de Educação. Ficou claro que somos uma Rede que
tem como proposta pedagógica o efetivo
ensino-aprendizagem de pelo menos duas
línguas estrangeiras.
Compartilhar, no sentido de comunicar, foi o que a professora Carla Dauch,
do Colégio Visconde de Porto Seguro-São
Paulo/SP, nos proporcionou a partir da
Palestra “O Ensino da Língua Estrangeira
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Moderna e a questão do multilinguísmo.”
A abordagem intercultural, as formas de
aprender dos adolescentes, a importância do professor, a aprendizagem focada
na ação, o desafio, a interação, entre outros aspectos, foram destacados a partir
de dados obtidos em pesquisas internacionais.
Ainda com base no significado da palavra, comunicar, participar foi o que tivemos
que fazer nos diferentes workshops em
que tomamos parte. Especialmente, em
espanhol, o professor Phillipe Cerdeira nos

presenteou com diferentes dinâmicas
a serem desenvolvidas em aula.
Por fim, dividir, ainda levando em
consideração o comunicar, foi o que a
professora Lucia Alt, do Instituto Goethe, levou em consideração nas discussões sobre “O Ensino de Língua
Estrangeira Moderna: desafios contemporâneos” e na roda de conversas
com o “Compartilhamento de práticas
por área de atuação”. Capacidades
pessoais, sociais, para a vida e de
aprendizagem, são aspectos fundamentais a serem levados em consideração
quando da elaboração de nossas aulas
de LEM, ou seja, trabalhar com espanhol,
inglês, alemão... é mais do que explorar
uma quantidade de conhecimentos, refere-se à compreensão do significado dos
contextos.
Profa Ana Cláudia Leite
Sociedade Educacional Três de Maio
SETREM
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Ensino, Pesquisa e Construção
do Conhecimento no Ensino Médio
Prof. Dr. Sidinei Pithan
da Silva

O
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presente texto constitui-se num relato reflexivo
sobre a oficina desenvolvida no dia 28 de Março de
2015 no Colégio Evangélico
Augusto Pestana (CEAP) com
professores que atuam no ensino de ciências. Participaram da
oficina cerca de quarenta e oito
(48) professores que atuam no
Ensino Médio da Rede Sinodal de Educação. O objetivo central do encontro foi o
de construir novos sentidos e significados
acerca da construção do conhecimento
escolar no Ensino Médio valendo-se da
pesquisa enquanto princípio educativo e
princípio científico. De forma específica
buscou-se, junto com os professores: a)
analisar os pressupostos epistemológicos
e pedagógicos das reformas curriculares
em curso e destacar alguns desafios para
pensar a “inovação” no campo do ensino
de ciências; b) discutir os processos de
construção do conhecimento no Ensino
Médio na interface das relações entre ensino, pesquisa, interdisciplinaridade e práxis
social e histórica; c) problematizar e criar
formas de compreender e operacionalizar a noção de pesquisa como princípio
educativo e princípio científico no Ensino
Médio.
O enfoque teórico-metodológico da oficina amparou-se na concepção hermenêutica e dialética do conhecimento, bem como
na teoria da complexidade. Tratou-se de
pensar o significado e a natureza dos processos pedagógicos na escola na perspectiva da constituição do sujeito aprendente
(princípio educativo) e do sujeito epistêmico
(princípio científico) na interface das relações complexas entre ciência, tecnologia,
trabalho e cultura. Neste sentido, buscou-se
construir um sentido para a tarefa formativa
no Ensino Médio que se inicia e se prolonga
pela emergência de um sujeito que aprende
a se relacionar com o conhecimento. Movimento epistemológico que implica uma
postura pedagógica que valoriza a pesquisa tanto como forma de aprender e se auto
constituir (do sujeito), quanto como perspec22 tiva que inaugura a prática de construção do
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conhecimento assinalada pela emergência
da escrita acadêmica (científica e filosófica).
A organização da Oficina pautou-se por
uma perspectiva dialógica e problematizadora em torno da noção de conhecimento,
valorizando a experiência, o entendimento
e a construção coletiva e sistematizada
dos conceitos construídos pelos distintos
professores e instituições da Rede Sinodal. O movimento organizacional da Oficina considerou num primeiro momento
(1- problematização da prática vivida), a
necessidade de mobilizar os professores
para os aspectos que envolvem a temática, problematizando e contextualizando
o tema da pesquisa no Ensino Médio no
contexto das Reformas Curriculares Nacionais. Num segundo momento os professores trabalharam em grupos menores de
debate e reflexão (2- reflexão mediadora
/ conceitual). Num terceiro, tratou-se da
socialização dos entendimentos e percepções dos grupos sobre as distintas temáticas (3- sistematização e retorno à prática
social). Valorizou-se, neste momento, a
capacidade de sistematização desenvolvida pelos professores, bem como a competência comunicacional e reflexiva.
Foram assumidas as seguintes problemáticas para pensar o tema na interface
do Ensino Médio e das Reformas Curriculares:
Grupo 1) Pesquisa na Escola e em
Ciências – O quê significa? Como fazer?
Para quê fazer? Qual seu objetivo? Como
contemplar os pressupostos da práxis
(relação teórico-prática), da autonomia
(aprendizagem) e da interdisciplinaridade? Qual a relação da pesquisa com a
vida do estudante? Qual a relação do
aprendizado pela pesquisa com os conte-

údos escolares e com o mundo social e histórico? Grupo 2)
Currículo Escolar e Ensino de
Ciências – Como organizar o
currículo de forma a favorecer
processos interdisciplinares de
construção do conhecimento?
Que concepções e paradigmas
sustentam esta abordagem?
Quais temas podem atravessar
a área de Ciências Naturais e
constituir a dimensão transversal do Currículo? Quais projetos interdisciplinares na área de Ciências
podem favorecer a emergência de um
Currículo Integrado? Grupo 3) Construção
do Conhecimento pela Pesquisa Científica – Como incorporar no ensino as regras
ou normas técnico-científicas para a produção da escrita acadêmica? Como criar
uma cultura de criação (autonomia) e não
de cópia no Ensino Médio? Como produzir
o espírito científico no estudante de Ensino
Médio? Como valorizar a pesquisa dos estudantes no âmbito escolar? Quais temas
de pesquisa são relevantes do ponto de
vista das comunidades científicas? Quais
temas de pesquisa potencializam o ensino
conceitual e tem potencial de compreender
e modificar as realidades sociais e culturais vividas pelos estudantes?
Os professores do primeiro grupo estiveram encarregados de pensar e debater a
interface mais radical do movimento que valoriza a pesquisa como prática pedagógica
no Ensino Médio. O grupo precisou buscar
pensar os fundamentos e significados que
permitem incorporar a noção de pesquisa
como fundante (princípio educativo) do processo pedagógico no ensino de ciências.
Esta forma de pensar a pesquisa (com
perspectiva epistemológica crítica) evita incorporar formas de construção de conhecimento na escola que não tenham sido pensadas, teorizadas e mediatizadas pelos professores. Os professores do segundo grupo
pensaram a estruturação do currículo escolar nesta interface, apontando para os paradigmas, bem como os respectivos temas
transversais e projetos (inter)-disciplinares
que conferem sentido ampliado e específico para a construção do conhecimento em
ciências. Este reconhecimento que a prática da pesquisa na escola de ensino médio
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as e os diferentes componentes curriculares; b) Os alunos
aprendem a partir do momento em que tem significado para
ele. É necessário um nível de
exigência que permita com
que o aluno busque sua autonomia. Esta não é decretada,
mas construída numa relação
de responsabilidade para com
seu aprendizado e para com o
mundo. Por outro lado, é importante que o aluno goste de
estudar ciências e sinta prazer
em aprender correlacionando
com seu cotidiano. Para tanto, o professor precisar estar aberto para
o novo para desenvolver um trabalho em
conjunto. Trata-se da negociação cultural, na qual entram em jogo os projetos e
objetivos da escola e seu sentido para a
construção dos projetos de vida dos estudantes. c) Distintos temas e dimensões
sociais, culturais e tecnológicas podem
permear o ensino de ciências, tais como:
qualidade de vida, saúde, tecnologia, sustentabilidade, meio ambiente, vida e energia, ética nas ciências, questões sociais e
políticas. d) Os projetos não significam o
abandono do ensino das disciplinas e dos
conteúdos, mas por meio deles criam-se
as razões para a investigação e aprendizados dos conceitos das disciplinas e da
compreensão do mundo. Os projetos motivam a discussão em conjunto e podem
culminar em atividades tais como seminários e apresentações artísticas. Emergiram
como exemplos possíveis de projetos:
gerenciamento de resíduos, saneamento
básico, estudo de medicamentos, horta e
energias alternativas e não alternativas.
Na intepretação dos professores do
grupo 3 (conhecimento e pesquisa científica): a) torna-se importante uma disciplina
de Metodologia Científica em que o aluno
realmente aprenda a desenvolver um projeto e aprender construir (formatar ) um
artigo científico. b) Cada disciplina tem
possibilidades de trabalhar por temas que
apontam para certa relação com a pesquisa; c) A prática da pesquisa não pode ficar
restrita a um tempo curto e breve. Deve
atravessar todo o Ensino Médio para que
o aluno seja realmente autor.
Em ambos os movimentos da formação, buscamos pensar a (re-)construção
das Práticas Pedagógicas tradicionais,
das organizações curriculares e dos sentidos da produção de conhecimento novo na
escola, na interface dos movimentos paradigmáticos no interior das ciências que

valorizam a noção de complexidade do
conhecimento, bem como de interdisciplinaridade. Outrossim, também valorizamos
o reconhecimento das tradições pedagógicas que pontuam a necessidade de pensar
a construção de um Currículo integrado
para o Ensino Médio, assinalando para as
interfaces entre o conhecimento escolar e
as dinâmicas do mundo social, cultural e
histórico. E, por último, estivemos sustentando uma ideia de Pesquisa (como princípio científico) marcada pelo reconhecimento do caráter social, cultural e comunicacional da ciência. Entendimento que nos
permite compreender os processos de fundamentação da prática científica na escola
enquanto formas de sentido e significado
que são permanentemente construídas e
definidas pelas comunidades escolares na
interface dos movimentos das ciências e
do mundo social e histórico.
Os professores implicados no ensino de
ciências nas escolas tornam-se orientadores e fiadores das lógicas e práticas científicas emergentes nestes contextos. Destaca-se, neste novo momento da vida escolar, o
lugar do diálogo e da capacidade comunicativa, lógica e argumentativa dos estudantes.
A escola continua sendo, neste sentido, o
lugar da memória (pelo viés do ensino) e
da conservação das heranças dos sistemas
conceituais do passado, mas passa a assumir um lugar importante na configuração
da autonomia de pensamento (pelo viés da
pesquisa) das gerações mais jovens em torno da compreensão complexa, contraditória
e dinâmica do mundo vivido. Condição que
nos permite pensar a tarefa ética e política
da escola de ensino médio, que ao valorizar
as diferentes tradições (áreas de conhecimento), num retorno incessante sobre os
conteúdos do passado, possibilita, de forma mediata, reconstruir a cultura vivida no
presente e reinscrever as possibilidades de
cada sujeito aprendente e de nosso futuro
comum.
23
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modifica não somente o sentido que temos
sobre a noção de conhecimento, bem como
como o de currículo, nos leva a perceber
que novas esferas epistemológicas (novas
concepções paradigmáticas sobre o conhecimento e o ensino de ciências) ganham
sentido e significado a partir de novas organizações curriculares (novos arranjos e
concepções em torno dos percursos formativos dos estudantes na aprendizagem em
ciências). Os professores do terceiro grupo
buscaram pensar os aspectos específicos
(teórico-metodológicos) da pesquisa como
princípio científico no Ensino Médio. Este
enfoque permitiu tratar especificamente dos
desafios de pensar e organizar a escola de
ensino médio a partir da noção de pesquisa.
No entendimento dos professores do
Grupo 1 (pesquisa e conhecimento) emergiram as seguintes ideias: a) A pesquisa favorece a emergência da autonomia do sujeito
permitindo a ele construir conhecimento. É
uma concepção que pode resignificar o ato
de aprender e de ensinar; b) A partir da orientação dos professores a pesquisa permite ir
em busca de respostas ou mesmo da capacidade de realizar perguntas; c) A pesquisa
enquanto prática pedagógica torna-se parte
do processo educativo e formativo e se articula com dimensões científicas e sociais;
ela permite maior autonomia ao aluno em
seu processo de alfabetização científica, o
qual passa a atribuir significado à teoria e à
prática investigada. d) A pesquisa ocorre na
escola a partir dos encaminhamentos das
diferentes disciplinas. Pode haver escolha
de um tema gerador amplo que permita interdisciplinaridade. e) O tema de pesquisa é
escolhido pelo aluno na interface das orientações construídas pelos professores e das
pertinências sociais, culturais e científicas.
Há um conflito entre o que a escola e a sociedade desejam e o que os alunos querem
investigar. A escola precisa se organizar
para abrir diferentes linhas de pesquisa e
eixos temáticos que permitam aos estudantes se situar na escolha. f) A pesquisa se integra na vida do aluno quando ele aprende
e tem a capacidade de intervir, transformar,
solucionar, identificar diferentes problemas
sociais e culturais. Pelo conhecimento o
aluno desenvolve a capacidade e poder de
intervir no curso da história.
Na compreensão dos professores do
grupo 2 (pesquisa e currículo) destacaram-se as seguintes ideias: a) O Planejamento
precisa ser feito pelas áreas e possibilitar a
emergência de projetos interdisciplinares.
Torna-se fundamental os encontros entre
as áreas para pensar os conceitos de cada
área e os conceitos que entrelaçam as áre-

18/08/2015 11:44:34

Formação continuada

Filosofia e Espiritualidade
A fé que nos move
Prof. Dr. Sérgio A. Sardi

S

entir-se intensamente aqui e agora. Tão somente sentir-se aqui e
agora, em vertiginosa, gradativa e
tensa proximidade daquilo que a palavra
existência ousa apontar, mas jamais esgota. Desvelando, em camadas, a senda de
uma iniciação guiada pelo desejo de um
contato, em si, indizível e, de todo, inalcançável. Aqui e agora é mistério irredutível.
Habitamos o mistério. E, em envolvimento
meditativo, o reinstauramos no cerne de
nossa morada. O mistério de ser e estar
aqui e agora é espelho que invade o mistério do viver. E se dobra sobre a nossa
presença diante do Ser, atravessando-nos
ao impregnar cada ente e aspecto daquilo
que, no limite da sensibilidade, indicia a
inusitada instauração de um sentir e pensar que transborda.
Escute. Há silêncio no derredor, em
toda parte; e há, sim, um silêncio maior.
Que se distende a partir deste. Escute o
próprio viver. Há um sentir em transcendência vívida, primária, e que permanece
aquém e além de qualquer possibilidade
de ser subsumida pela palavra. A condição
mistérica do humano é conhecimento que
não necessita de razões, mesmo que as
razões e conceitos e todas as lógicas possíveis possam adquirir a potência de adentrar e, com isso, expandir o silêncio em direção ao inesperadamente belo. Pois toda
indagação ou resposta sobre o viver deve

ser vivencialmente bela e intensa para ter sentido. A potência da palavra está, pois,
em remeter para além de si
mesma. A significação primeira que se produz diante
do aqui e agora é perpassada por uma experiência
silenciosamente humana.
Pois há algo a escutar, mas
que é de todo indizível.
A segunda transcendência tem início no ser visto. O
olhar do outro é o espaço
mais íntimo da morada no
Ser. Um olhar que possui,
um estar fora de si; e um
ver-se a partir de fora de si mesmo. Paradoxo no qual a alteridade plena do rosto
indicia derradeira proximidade. Assim conduz cada um, solitariamente, a saber-se
partícipe da Vida. E a nos reconhecermos
como rosto para outrem, diante do fora infinito de cada outra vida. Quando, então, o
sentimento eu torna-se interminavelmente
replicado em cada eu: um mesmo sentir,
um mesmo Viver em múltiplas faces. Eis
vertigem e sentido. E um caminho a ser
reiniciado a cada encontro. A segunda
transcendência é mistério no seio do mistério do aqui e agora.
Sentir a responsabilidade de estar
sendo, de existir, e desejar responder à
altura a tal gratuidade. Eis um caminho a
ser potencialmente reinventado em cada

ser humano no percurso da construção de
sentido de sua vida. Mas, sentir o mistério
do outro distende essa responsabilidade,
pois agora se trata do sentido da nossa
vida. Quando, então, a compaixão para
com a humanidade é mediada por cada
rosto que se aproxima. Eis a ética, como
desejo, meditação e contemplação, em
seu nascedouro humano.
Compaixão é este ato através do qual
o pôr-se em presença do outro é partilha
do mistério, em distante proximidade infinita, e que incita a transmutar a própria
vida ao máximo que é possível ofertar de
belo à vida do outro. O desejo de uma vida
a transformar. Uma responsabilidade humildemente ofertada, no limite de nossas
forças. A força motriz de uma estética da
existência.
Há silêncio a dizer. E um silêncio último, de todo indizível, a escutar.
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A filosofia como educação espiritual
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As ideias que efetivamente nos movem
são aquelas que se tornam mais que tão
somente palavras ou enunciados. Elas
impregnam os nossos sentimentos. São
vivenciadas. Só por isso sustentam a possibilidade da construção de um sentido
maior às nossas existências. Um sentido
para além do comum, cujo desejo nasce
de um gesto radical: amar a existência a tal
ponto que não é mais possível passar por
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ela sem adentrar aquilo que a torna profundamente significativa. Desejar a vida
no maior grau possível de nossas forças:
eis o ponto de partida, a fonte que faz do
amor o nascedouro da coragem espiritual
de perscrutar os limites da linguagem e do
conhecimento. Para que faça sentido viver
e participar da Vida.
A filosofia, no decorrer da história,
tornou-se uma forma de denominar esse
desejo. É a única área do saber que contém em sua denominação um sentimento:
o amor à sabedoria. Mas não há amor efetivo, nem sequer sabedoria, à parte de um
profundo compromisso com a Vida. Tal atitude é inseparável do acolhimento do mistério. Pois basta sentir radicalmente a própria existência para estar em contato com
o mistério, com o indizível, com a beleza
transbordante do real, e com a Vida da
vida. O mistério é simultaneamente fonte e
horizonte onde razão, sensibilidade e religiosidade se conjugam no trabalho a cada
dia renovado de tornar bela e significativa
a existência. Mas não há sentido em ser
feliz sozinho. O desejo de felicidade nos
move ao encontro do outro. E, com isso, o
amor se torna ação.
Em seu profundo silêncio o viver anuncia o mistério da existência. E esse silêncio, em sua infindável novidade, convida-nos a adentrá-lo, a reinaugurá-lo – sempre de formas inesperadas –, o que pode
exigir um longo percurso pela palavra até
alcançarmos o ponto em os significados
não se encontram mais nas palavras,
embora sejam disponibilizados por elas.
A filosofia é ato de amor que quer atingir,
por via da linguagem, aquilo que se põe
à base da significação de todo dizer, e é

em si indizível. O filosofar pode ser então
concebido como o percurso no qual a palavra dispõe o inefável e o inefável repõe a
palavra, agora como criação. E a religiosidade como o ato pelo qual o inefável fala
por si só. Eis um caminho para a educação
da vontade, da liberdade, da razão, e da
nossa humanidade. Um percurso no qual a
unidade entre fé e razão nos informa acerca da nossa condição humana, pois apenas assim se tornam humanas as ideias.
Fé e razão estão em contínuo diálogo.
Contemplação e ação fazem contraponto
na construção de sentido. Conhecimento e
gratidão se conjugam no amor e na conduta orientada pela compaixão.
Em busca da Vida da vida cabe a cada
um a escuta da pertença que o mistério das
nossas existências anuncia. Pois o mistério é uma resposta. Uma resposta infinita,
e que ecoa do silêncio, tecida de uma beleza tal que requer, que exige a partilha
para ser efetivamente vivida. E é possível
sentir essa resposta na própria existência.
É possível também refletir sobre ela. Para

reinaugurar o viver a cada dia, a cada momento, em cada gesto e pensamento.
Não há como separa o amor à Vida do
amor a cada vida. E não há como separar
o conhecimento do mundo da finalidade
humana desse conhecimento. Sendo assim, o conhecimento do conhecimento, enquanto reflexão sobre a finalidade humana
do conhecimento, não poderia ter outra
origem que a nossa própria condição.
Mas essa condição é a de nos sabermos
imersos no mistério. Este é um saber profundamente humano. A fé que nos move
e mantém. E a razão que torna possível,
ainda hoje e amanhã, renovar o sentido.
Conhecer se torna então indissociável do
compromisso a que cada um foi conduzido
por amar a tal ponto a existência. Pois o desejo de conhecer se torna um com o desejo
de aumentar-se em sua potência de amar e
agir. De amar para agir e de agir por amor. E
encontrar-se ao dar a sua própria existência
de presente a mais alguém, à humanidade,
fazendo jus ao presente imenso de estar
aqui, neste planeta, participando da Vida.

O conhecimento de qualquer origem ou segmento resulta do esforço em absorver informações teóricas. Já o ensino de um
determinado conhecimento depende de um esforço em filtrar certo conteúdo para que o mesmo se torne compreensível para um
público vasto e heterogêneo.
Normalmente contribuímos pouco com nossa área de atuação, pois quase nunca compartilhamos nosso produto didático criativo, tão pouco procuramos saber a respeito dessa prática entre nossos pares.
Essa lacuna foi tema nuclear do Encontro de Professores de Ensino Religioso e Filosofia da Rede Sinodal de Educação, sediado no Colégio Sinodal Salvador, em Porto Alegre. Creio que todos nós, participantes, saímos certos de que debater práticas
didáticas cotidianas é uma forma de analisar não somente o outro, mas a cada um de nós, na medida em que nos percebemos
enquanto professores e compreendemos o leque de possibilidades existentes para ensinar conceitos e, mais ainda, de aprender
com nossos estudantes.
Prof. Rafael Garcia Farrapo do Saranda
Colegio Sinodal Doutor Blumenau
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Iniciação Científica na Educação Básica:
Superando desafios
Prof. Dr. Fábio Mendes
I – Desafios da escalada
Estamos acostumados a “consumir” conhecimento, apreendê-lo, utilizá-lo, adaptá-lo à nossa vida cotidiana ou profissional.
Contudo, quando nos deparamos com o desafio de fazer nosso
primeiro trabalho científico, ficamos assustados, todos nós. O
motivo disto é que não é óbvio de que maneira pode nossa produção usual alcançar o status de “científico”. Afinal de contas,
o que faz um trabalho usual “transformar-se” em um trabalho
científico? É a extensão? É a observância às regras da ABNT?
Como podemos subir por essa escada e alçar nossa produção a
esse patamar? É natural nos sentirmos perdidos.
O mesmo acontecerá com nossos alunos. Quando um estudante da Educação Básica recebe pela primeira vez a notícia
de que deverá fazer um “trabalho científico”, a sensação de estranhamento é ainda maior. E, para nós, professores, a tarefa
não é menor: mesmo que, por hipótese, nos sintamos muito a
vontade com a elaboração desses trabalhos (o que, devo dizer,
raramente é o caso), existe uma diferença muito grande entre
fazer e orientar um trabalho científico. Por isso, podemos dizer
que a caminhada da iniciação científica é uma escadaria, sendo
que o primeiro degrau é o mais alto, difícil e desafiante. Para
muitos, será um muro ou mesmo uma muralha que parece intransponível, tal a quantidade de questões e escolhas difíceis
de serem enfrentadas. Não bastará dar um passo: esse primeiro
degrau deverá ser escalado!
O texto que aqui apresento traz algumas observações importantes sobre a dificuldade dessa empreitada – para alunos e
professores - , assim como alguns pontos de apoio que ajudam
a avançar.
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II – Como escalar o primeiro degrau?
Obstáculos surgem em diversos momentos dessa elaboração. Desde como orientar como se distingue um trabalho científico de outras produções, até as dificuldades para comunicação
de resultados da pesquisa, podemos apontar uma série de pontos de fuga que, se não foram abordados e tratados, travarão os
trabalhos.
A boa notícia é que esses desafios podem, sim, ser superados. O caminho para isso, a meu ver, tornar mais simples e
próximo o objetivo da Iniciação Científica: desenvolver nos alunos a capacidade de fazer perguntas, fundamentar respostas
(positivas ou negativas) e comunicar esse percurso a outros.
A iniciação científica deve ensinar o aluno que ele tem a capacidade de questionar a realidade, encontrar boas respostas
a suas perguntas e compartilhar esse aprendizado com outros,
podendo iniciar novos ciclos. Trata-se de aprender a transformar
meras opiniões em conhecimento fundamentado. De forma direta, podemos dizer que o foco é a autonomia do aluno em relação
ao aprendizado.
Esse objetivo, se claramente compreendido, servirá como um
apoio no alto da escada que sustentará a escalada do primeiro
26 e grande degrau da iniciação científica: a primeira produção. E,
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sustentados, aponto para dois pontos fundamentais que servirão
como apoio de nossos pés quando nos aventuramos nesse paredão. Refiro-me ao problema da escolha do tema e os pontos que
considero essenciais no Projeto de Pesquisa. Vejamos cada um
deles, da forma mais objetiva possível.
III – Escolha do tema
O primeiro problema que enfrentamos junto aos alunos é a
escolha do tema de pesquisa. Obviamente, essa escolha terá
reflexos em todo o trabalho. Um tema mal escolhido gerará um
Projeto de Pesquisa inconsistente, acarretando em uma pesquisa inócua, um trabalho vazio e uma comunicação de resultados
que se limitarão a algumas noções sobre o tema. Não será uma
pesquisa que mostra capacidade crítica e que, de fato, desenvolveu a autonomia do aluno. Talvez, o resultado seja o oposto:
reforçar a dependência na cópia, da elaboração de outrem e a
falta de autoria.
Geralmente, e é aí por onde começarmos, partimos de um
tema amplo. A poluição. As novas tecnologias. A corrupção. O
funk. Então, tentamos justificar por que motivo este seria um
tema relevante. Mas, e daí? Muitos temas podem ser relevantes,
pelos mais diversos motivos. Notamos, por isso, que os alunos
ficam muito perdidos e pulam de um tema a outro, sem critério
claro, acabando, muitas vezes, por “ficar com o último” ou aquele defendido por um colega mais assertivo. A pesquisa não fica
com um rumo claro. Os alunos correm para redigir e entregar
um trabalho sobre esse tema, mesmo não tendo havido, de fato,
uma elaboração. Nós, professores, recebemos esses trabalhos
e, frequentemente, mesmo não estando satisfeitos, pensamos
“bem, eles são alunos apenas, não podemos esperar demais” e
dizemos “está bom o seu trabalho”. O resultado é que os alunos
ficam apenas com uma caricatura sobre o que é a produção de
conhecimento.
A solução para esse problema é notar que o tema precisa
ser um enfoque preciso. Isso é conseguido se pedirmos para os
alunos encontrarem dentro daquele tema amplo como ele aparece na vida cotidiana, deles e dos colegas. Devemos perguntar
o que eles querem saber sobre “a poluição”, “as novas tecnologias”, “o funk” e, quando obtivermos a resposta, reiterar essa
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Formação continuada

Tema
Enfoque
Onde?
Quando?
Por quê?
Para quê?
Que dados?
Após a delimitação máxima do tema, podemos trabalhar a
elaboração do planejamento da pesquisa através do Projeto de
Pesquisa. É o que veremos adiante.
IV – Hipóteses, Metodologia e Cronograma.
A primeira impressão que temos de um Projeto de Pesquisa
(PP) é que se trata de um documento complexo, até obscuro.
Ele assim nos parece por conta de suas divisões, que parecem
rigorosas por exibirem “terminologia técnica”: Tema, Hipóteses,
Metodologia, Objetivos Gerais e Específicos, Pergunta Norteadora, Marco Teórico, etc. Os alunos, então, ou se apavoram ou,
desde já, desistem de elaborar esse trabalho. Parece ser muito
difícil, demorado, chato. E, pensam eles, “para que tudo isso?
Vou escrever direto o trabalho e entregar”. Eles não entender
para que serve o PP.
Costumo dizer o seguinte: o PP é um planejamento e funciona da mesma forma que um planejamento de um evento, de
uma viagem, de um passeio. Ele serve para sabermos se a pesquisa “vai dar certo”, se temos os recursos, tempo e condições
de fazemos o que nos propomos. O PP ajudará o aluno a avaliar
a possibilidade de sucesso de sua pesquisa e, se necessário,
repensar a delimitação do tema escolhido.
Ao invés de passar aos alunos a lista de itens de um PP, prefiro trabalhar bem 3 deles (Hipóteses, Metodologia e Cronograma) e, quando necessário, ir aos demais. Não torno complexo
esses itens: me atenho ao que é fundamental e procuro mostrar
a relação entre eles. Isso já serve para terem uma primeira boa
noção de o tema escolhido e delimitado pode ser objeto de pesquisa.
Vejamos rapidamente cada um desses itens e a relação entre eles.
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– Hipóteses: As hipóteses são nada mais do que as afirmações que servem como ponto de partida para a pesquisa. São
as “opiniões preliminares” que temos sobre o tema, aquilo que,
se “tivermos que arriscar”, diríamos sobre o que prendemos pesquisar. Por exemplo: não sei como é o descarte de lixo eletrônico
da escola e nem se as pessoas sabem o que é lixo eletrônico.
Para fazer a pesquisa, contudo, vou tentar fazer afirmações preliminares a respeito: “O descarte de lixo eletrônico é incorreto na
escola” e “Os alunos não sabem o que é lixo eletrônico”. Essas
são hipóteses possíveis, dentre outras. A pesquisa consistirá em
testá-las e avaliar se são frases verdadeiras ou falsas, justificando com dados coletados, com entrevistas, com registros consolidados (isso é a pesquisa bibliográfica).
– Metodologia: A Metodologia, por trás do nome “pomposo”,
é nada mais do que o modo como vamos testar as hipóteses.
Como vou saber se “Os alunos não sabem o que é lixo eletrônico” é verdadeiro ou falso? Ora, precisarei coletar dados com
eles, quem sabe através de um questionário ou exibição de objetos e pergunta sobre se são ou não lixo eletrônico. Além disso,
vai ser preciso pesquisar e descobrir com precisão o que é, de
fato, lixo eletrônico. Então, a metodologia associada ao teste da
referida hipótese será “questionário aplicado a alunos” e “pesquisa bibliográfica” ou “experimento com alunos” e “entrevista
com especialista”. O importante é notar como testá-las e isso
constitui a metodologia.
– Cronograma: A metodologia mostra “o que fazer” para testar as hipóteses. Então, algumas tarefas precisarão ser realizadas. A distribuição dessas tarefas no tempo será o cronograma.
Isso é fundamental, pois poderemos notar, de pronto, que talvez
a nossa pesquisa seja muito extensa e, então, precisaremos delimitar mais. Sugiro pedir para que os alunos montem cronograma com três colunas básicas: Tarefa, Responsável e Prazo. Isso
ajudará os alunos a trabalharem em equipe e a cobrarem um
dos outros o que deve ser feito.
Os demais itens do PP aparecem à medida que se mostrarem necessários. Um exemplo é o “Marco Teórico”: note que
ele muitas vezes só poderá ser realmente definido após alguma
pesquisa bibliográfica. Ele será constituído, por exemplo, pelo
autor utilizado na definição do que é lixo eletrônico. Apenas isso.
O importante é levar os alunos a levantar hipóteses, testá-las
e chegar a resultados dentro do tempo que está disponível. Insistir que tenham, desde o início, o marco teórico, por exemplo,
pode travar o trabalho. Devemos lembrar: o PP é algo vivo, que
vai sendo revisitado quando necessário. É o mapa do percurso,
nada mais.
V – Fechamento
Para finalizar, deixo aos colegas professores uma mensagem
de otimismo. Os alunos querem sim notar que podem avançar por
conta própria na construção de seu conhecimento. Eles costumam
“não se envolver”, na verdade, porque deixamos de apresentar
uma estrutura clara e objetiva de como devem trabalhar. Imaginem dizer, por exemplo, “façam o PP na ordem que quiserem”!
Eles ficarão, com razão, pedidos se pensarem metodologia antes
de hipóteses! Então, é necessário nos colocarmos no lugar deles
e pensar quais são os primeiros passos, os segundos e terceiros.
É uma escalada, temos que ter cuidado para não resvalar. Tenho
a convicção de que um bom caminho é começar os guiando por
pontos de apoio seguros e de fácil identificação, tais como os que
aqui apontei.
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pergunta, adicionando outras que tornem mais e mais precisos
os temas, localizando-o dentro de um universo que possa ser
percorrido pelo aluno. O tema geral “a poluição” se tronará, por
exemplo, “O descarte de lixo eletrônico no Colégio Sinodal em
agosto de 2015”. Desse tema, resultará um trabalho que fala
sobre a poluição, seus tipos, localizando no lixo, sua produção e
problema do descarte, em geral, o que é lixo eletrônico e terá dados e questionamentos localizados, situados, sobre o assunto.
A conseqüência será, muito provavelmente, uma avaliação crítica da situação na escola com, talvez, planejamento de ações
a respeito.
Sugiro uma atividade: em sala de aula, dividam os alunos em
grupos e orientem para escolherem temas de pesquisa bastante precisos, com enfoques bem delimitados. Costumo chamar
essas aulas de “Oficina de Delimitação de Temas de Pesquisa”.
Uma boa estratégia é pedir para que montem uma tabela como
a que está abaixo, para estimulá-los a tornarem os temas mais
e mais precisos.
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Formação continuada
As Ciências Humanas e Sua Importância
Dialética na Formação de Novos Paradigmas
“Quando uma Criatura humana desperta
para um grande sonho e sobre ele lança
toda a força de sua alma, todo o universo
conspira a seu favor”.
Johann Wolfgang Von Goethe

C
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onsiderando a 1ª etapa do Curso
de Geografia, História e Sociologia da Rede Sinodal de Educação,
que foi realizada nas dependências do Colégio Sinodal Ruy Barbosa, em Rio do Sul/
SC, nos dias 22 e 23 de maio, ficou notória
a importância da propagação do conhecimento e a necessidade de quebra de paradigmas para uma educação de qualidade.
Inspirados nas palavras de excelência
do Prof. Dr. Jorge Luiz da Cunha, podemos
dizer que as Ciências Humanas têm como
principal fundamento a busca incansável
pela justiça e a perfeição da humanidade
através das relações políticas, econômicas
e sociais, considerando todos os processos cognitivos, filosóficos e históricos que
transcenderam as gerações e civilizações
do decorrer da existência do Universo.
Partindo dessa premissa, numa visão
Deísta, somos frutos de nossas próprias
angústias e indagações e criadores de
nossos próprios destinos, haja vista que a
relação do mito e da realidade está calcada, principalmente, na capacidade de criação do homem, de utilizar o maior presente
que a natureza nos deu: A Razão.
Paralelamente, todas as manifestações religiosas e mitológicas, com seus
significados, também representam a busca
incansável pelo conhecimento. A sede de
conhecer é o que nos torna seres transcendentais e, de uma forma paradoxal, as
desconstruções das verdades são o elo
entre os limites que norteiam o homem da
28 ignorância em relação à capacidade de
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pensar e raciocinar. Entretanto, para chegarmos ao conhecimento do homem e do
que é do homem, faz-se necessário compreender a magnitude e a complexidade
da nossa existência, a qual, legitimidada
pelas contradições e pelas manifestações
da matéria e da alma, as quais se fundem
a partir da busca incansável das respostas
maiêuticas geradoras de novas verdades.
Para ter uma compreensão da relação
entre o mito e a realidade, é importante
entender, a priori, a nossa formação enquanto indivíduos de um mundo ocidental
judaico-cristão e, filosoficamente falando,
aristotélico-tomista.
Nesse viés, herdamos os princípios
monoteístas dos judeus e dos cristãos, que
veem o homem como criatura de um Deus
que tudo sabe e que tudo vê. Um Deus que
escolhe os homens para um paraíso eterno de acordo com suas ações pré-determinadas e de acordo com suas vontades.
Um Deus que serve de instrumento para
a massificação e que priva o homem de
sua liberdade, pois as Instituições que lhe
representam, no decorrer da história, irão
perpetuar o conceito que todas as ações
do homem devem ser direcionadas para
os interesses dos que representam esse
mesmo Deus no plano temporal. Eis aqui
o conceito de liberdade numa perspectiva
alienada, onde os preceitos morais sobressaem sobre os éticos.
Numa perspectiva filosófica, São Tomás de Aquino, para materializar a Instituição Igreja e, ao mesmo tempo, o conceito
de “Deus” (Cristianismo) busca em Aristóteles o conhecimento dos gregos para entender o Universo. Nesse caso, encontramos a legitimação de uma ruptura entre o
período medieval acerca do mundo Moderno e Contemporâneo, pois os gregos, ao

contrário do pensamento judaico-cristão,
dão ênfase ao homem e, principalmente,
ao conhecimento universal.
Em resumo, o encontro dessas formas de ver o mundo foi gerado de um
antagonismo: Pensamento Judaico- Cristão considerando um homem que vive de
acordo com os princípios e “Mandamentos
de Deus” e, por outro lado, o pensamento
Aristotélico dos gregos que considera o
homem livre de acordo com a capacidade
de conhecer (conhecimento).
Portanto, cabe às Ciências Humanas
apresentar todas as manifestações de
perpetuação do conhecimento humano
através dos tempos, mas sempre considerando todo o processo de construção de
acordo com as necessidades de cada contexto. Em outras palavras, de uma forma
dialética, o anacronismo deve ser combatido através das discussões e das assimilações que, aliás, só podem ser obtidas
através das quebras de paradigmas.
Destarte, o papel das Ciências Humanas na atualidade é combater as injustiças e
desigualdades, através da perpetuação do
conhecimento nos princípios éticos em sua
plenitude. Procurar estabelecer na história
da humanidade um elo entre a essência
humana e o que representa o desenvolvimento da sociedade em um mundo globalizado. Legitimar todas as manifestações humanas, considerando as diversidades como
instrumento de ruptura do que é atraso para
o que significa progresso, ou seja, aceitar
as verdades como lampejos de novos paradigmas para a construção de um mundo
mais justo e perfeito numa perspectiva politizadora, consciente e holística.
Prof. Sérgio Jerônymo Costa
Colégio Sinodal Ruy Barbosa
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Concurso

Concurso de Redação da
Rede Sinodal de Educação

Regulamento
Os participantes
Poderão participar do concurso de Redação aluno(a)s regularmente matriculado(a)s:
na última série do Ensino Fundamental II (para instituições que
não têm Ensino Médio);
nas turmas do Ensino Médio de instituições da Rede Sinodal
de Educação (para instituições com Ensino Médio).
O número de redações por escola e as orientações para envio
Cada escola poderá enviar até 3 (três) redações para a Rede
Sinodal de Educação, através do e-mail rosangela@redesinodal.
com.br.
Observação: na folha de redação, não será permitida a identificação do(a) aluno(a) e da instituição que representa. Essas
informações deverão ser preenchidas na ficha de inscrição (arquivo anexo). Na folha de redação, deverá ser informado apenas o
pseudônimo do(a) autor(a) do texto.
O prazo de envio
O prazo de envio das redações à Rede Sinodal de Educação
é até o dia 10 de julho de 2015.
A seleção dos ganhadores
As 3 (três) melhores redações serão escolhidas por uma
comissão de professores de língua portuguesa até o dia 17 de
agosto. A partir desse dia, as escolas receberão o resultado do
concurso. Ele será enviado por e-mail às direções das escolas.
Em caso de empate, será considerado ganhador o(a) aluno(a)
que tiver maior pontuação no item “e” dos critérios de avaliação.
Persistindo o empate, será considerada a maior pontuação do
item “d”.
Os prêmios
As três melhores redações serão premiadas conforme segue:
1º lugar: um Ipad
2º lugar: um Ipod
3º lugar: um Ipod
Os critérios de avaliação

Para a escolha das três melhores redações, os avaliadores
levarão em consideração a competência do(a) aluno(a) nos seguintes aspectos:
a) domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
b) compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema,
dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo
em prosa;
c) seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de
vista;
d) conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação;
e) elaboração de proposta de intervenção para o problema
abordado, respeitando os direitos humanos.
As instruções para a escrita da Redação
a) o texto deve ser escrito em até 30 linhas;
b) a produção textual deve ser realizada individualmente, em
sala de aula.
Receberá zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que
a) tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”;
b) fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo;
c) apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos;
d) apresentar parte do texto deliberadamente desconectada
com o tema proposto;
e) apresentar plágio.
A proposta de Redação - laborada por Andrea Fraga de Miranda
Texto I
Responsabilidade Social na Educação
A mudança de paradigmas neste início de século, com uma
visão mais cooperativa e humanizada das relações pessoais em
todos os campos da atuação humana, tem, sistematicamente, trazido à discussão o conceito de “Responsabilidade Social.”
De que se trata? O que é isso? Como praticar esta tal Responsabilidade Social?
Responsabilidade social é um termo novo, criado em função
da percepção e cada vez mais crescente entre os povos, de que o
humano não se traduz na solidão da individualidade. Só tem sentido no corpo da sociedade. Por isso, o vocábulo responsabilidade,
que significa qualidade do ser responsável, isto é, que responde
pelos seus atos ou pelos de outros indivíduos ou, simplesmente,
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N

o ano de 2015, a Rede Sinodal de Educação promoveu
o Concurso de Redação. Ele teve como base a proposta
de Redação do ENEM, que é elaborada de modo a possibilitar que o(a) aluno(a), a partir de uma situação-problema e
de subsídios oferecidos, realize uma reflexão escrita sobre um
tema de ordem política, social ou cultural, produzindo um texto
dissertativo-argumentativo em prosa.
Abaixo, segue o Regulamento do Concurso e os textos selecionados.
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cumpre seus deveres e obrigações, é atrelado ao termo social,
atribuindo-lhe uma nova conotação: não basta ser responsável
individualmente: é preciso que cada um seja responsável também
pela sociedade, pelo coletivo. Desta forma, a responsabilidade
social diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos
indivíduos para com a sociedade em geral.
Escrito por Júlia Eugênia Gonçalves
(Fragmento disponível em http://www.fundacaoaprender.org.
br/responsabilidade-social-na-educao acesso 12/05/2015)
Texto II
A escola e sua responsabilidade social

(Disponível em http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/a-escola-e-sua-responsabilidade-social acesso em
11/05/2015)
Texto III
(Disponível em http://laaarioliveira.blogspot.com.br/acesso em
12/05/2015)
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa, respondendo à
seguinte questão-problema:
Qual o papel das instituições de ensino no desenvolvimento da
responsabilidade social?
Para tanto, selecione, organize e relacione, de forma coerente
e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista,
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos
humanos.
Instruções:
- O texto definitivo deverá ser escrito à caneta, na folha própria, em, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas;
- A redação que apresentar cópia dos textos da proposta terá
o número de linhas reproduzidas desconsiderado para efeito de
correção.
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Quando se fala em escola, giramos em torno de uma palavra:
educação. Depois disso, pensamos conteúdos, avaliações e disciplinas. Mas hoje, mais do que nunca, o papel da escola está nas
relações vividas pelas crianças nas situações do cotidiano e na
relação social a ser trabalhada.
Tomemos como exemplo a questão do meio ambiente e a
sustentabilidade que devemos gerar com os comportamentos dos
nossos alunos, hoje e no futuro muito próximo, mas que temos a
“mania” de ver como distante.
Convém pensar qual a real importância destes ensinamentos.
Se, na vida, este aluno não conseguir ver o mundo como fonte de
vida de todos, não será possível atuar como cidadão responsável
e engajado na construção de um planeta melhor, não apenas para
as futuras gerações, mas também para nós mesmos.
Aprender inglês, matemática e português é de extremo valor;
mas reciclar, reutilizar e não consumir com desespero faz parte
da maior disciplina humana a ser ensinada. A grande questão é:
como gerir nas escolas tudo isso, em meio à sociedade adulta,
consumista e individualista que temos no nosso país?
Ao viajar para fora e visitar países como China e Finlândia, vemos que possuem preocupação com o todo, e as ações são pensadas para que a comunidade seja beneficiada e saia ganhando.
No Brasil, a escola tenta incutir nas crianças padrões de
comportamento que a sociedade adulta destrói no dia a dia den-

tro das casas, na vida, no trânsito, etc. O pensamento é ter um
filho advogado, engenheiro, mas isso não valerá a pena se ele
não conseguir se colocar no lugar do outro e ser ético. Avaliar
a estrutura da educação em nosso país se faz importante. Não
apenas a educação nas escolas, mas a educação do povo, do
cotidiano, da família. Todos juntos pensando em um futuro de
valor positivo.
*Artigo escrito por Esther Cristina Pereira, Diretora do Ensino
Fundamental do Sinepe/PR, instituição parceira do Instituto GRPCOM.
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Textos dos alunos ganhadores
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Aluno(a): Eduarda Dilkin
Instituição: Instituto de Educação Ivoti - IEI
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Aluno(a): Martina S. Birck
Instituição: Colégio Sinodal Rui Barbosa

32

Revista LIÇOES - N° 28.indd 32

18/08/2015 11:44:37

Concurso

revistalições

Aluno(a): Camila H. Schwertner
Instituição: Colégio Sinodal Rui Barbosa
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Intercâmbios
VIESA - Viagens de Estudos à Alemanha
Colégio Pastor Dohms

D
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esde 1990, o CEM Pastor
Dohms realiza programas de
intercâmbio com famílias e escolas alemãs.
Aperfeiçoamento da Língua Alemã, aplicação prática do idioma, contato com outras culturas e melhor preparação para as provas DSD deram
origem ao projeto de intercâmbio que,
inicialmente, contava com poucas vagas. Com o passar dos anos, o grupo
de alunos foi aumentando, chegando
a 40 participantes e surgindo, assim,
a parceria com a Schwaben International, uma instituição de incentivo cultural na Alemanha com sede em Stuttgart
que, junto com a Escola, vem organizando
esse intercâmbio.
Atualmente, as viagens de estudos à
Alemanha ocorrem duas vezes ao ano,
num período de 45 dias aproximadamente, uma em janeiro e fevereiro para alunos
que vão cursar a 3ª série do Ensino Médio,
e outra em junho e julho para os alunos do
9º ano do currículo bilíngue – Português e
Alemão. Inicialmente, os alunos passam
um tempo juntos em um tour por importantes cidades do país, diferente do início do
projeto, em que faziam parte do tour, além
da Alemanha, outros países europeus
como a França, a Bélgica, a Holanda, a
Áustria e Praga. Depois do tour, os alunos
permanecem em uma família hospedeira,
na qual têm a oportunidade de conviver,
durante um mês aproximadamente, com a
rotina de uma família alemã, acompanhando inclusive as aulas regulares em escolas
daquele país junto com seu irmão/sua irmã
hospedeiro/a.
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Para que os alunos possam aproveitar
bem essa viagem, a Escola oferece um
projeto de preparação para a viagem de
estudos, num total de 40 horas/aula. Nesses encontros, os alunos têm a oportunidade de praticar e experimentar situações
práticas do cotidiano familiar e escolar,
com os quais certamente se confrontarão
durante a viagem. Faz parte desse projeto um passeio de dois dias, durante os
quais se oportuniza a alunos e professores
acompanhantes se conhecerem melhor e
interagirem dentro das mais diversas situações relativas à permanência na Alemanha, praticando a convivência no grupo, a
tolerância e a resolução de problemas em
conjunto.
Para que a viagem seja aproveitada
da melhor maneira possível por todos,
espera-se que o aluno participante tenha
os conhecimentos básicos da Língua Alemã, envolva-se e participe ativamente em
sala de aula e na comunidade escolar, evidenciando autonomia e integrando-se no
programa.

A VIESA (Viagem de Estudos à
Alemanha) é uma troca de experiências culturais que resulta consequentemente em uma mudança de conceitos e valores, responsáveis por um
intenso crescimento pessoal. Johann
Wolfgang von Goethe (1748-1832), o
grande poeta alemão, diz que “Die
beste Bildung findet ein gescheiter
Mensch auf Reisen”. - A melhor formação que um bom homem pode
encontrar está em viagens. Estas palavras do poeta resumem os objetivos
dessa viagem de estudos que são:
oportunizar aos alunos uma visão global da
atualidade cultural alemã, desenvolver a autonomia, aprender a respeitar as diferenças
interculturais, desenvolver a sensibilidade e
a responsabilidade (assiduidade, prontidão,
valores, direitos e deveres do cidadão), proporcionar a desinibição, levando o aluno a
posicionar-se e expressar-se em diferentes
situações, aplicando seus conhecimentos
em Língua Alemã. Além desses, criar com
os alemães laços de amizade que podem
se estender por toda vida, ampliando e
aprofundando assim não apenas o conhecimento do idioma, como também sua visão
nas diversas áreas do conhecimento.
A avaliação da viagem de estudos é
feita em três momentos: o primeiro, pela
Schwaben International que avalia todo o
processo; o segundo, pela escola da Alemanha que concede aos alunos um certificado de participação nas aulas e o terceiro, pelo Colégio Pastor Dohms que realiza
reuniões com pais e alunos – organizadas
pelos professores acompanhantes – , em
que são destacados os aspectos positivos
e negativos da viagem.
Vale lembrar que este momento é muito importante, pois, com isso, ano após
ano, pode-se melhorar essa possibilidade
de o aluno colocar em prática o idioma
que vem aprendendo durante todos esses
anos, além de estabelecer relações entre
os conhecimentos adquiridos nas diversas
áreas do conhecimento. Assim, podemos
assegurar que, com a viagem de estudos,
o Colégio está contribuindo para a formação integral do aluno, nosso compromisso
com a educação como escola da Rede.
Profa Hedvig Wagner
CEM Pastor Dohms
Unidade Higienópolis
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Intercâmbios
Projeto de Intercâmbio Brasil – Argentina:
uma experiência única
“Dicen que viajando se fortalece
el corazón,
Pues andar nuevos caminos
Te hace olvidar el anterior.”
Solo Se Trata de Vivir - Mercedes Sosa

turismo, diversão e compras não são o foco principal. Elas existem, sim, mas com tempo restrito.
Também importante ressaltar o envolvimento das famílias
nesta proposta de intercâmbio. Uma vez que “enviam e recebem”
seus filhos, tanto na Argentina como no Brasil, há um cuidado muito grande para acolher o jovem que chega, para que a recíproca
aconteça. Muitas famílias entram em contato antes da viagem de
seus filhos e também pais e mães se tornam amigos, combinando
até viagens de férias em conjunto.
Como professora acredito que, nesta proposta, reside uma
verdadeira troca, que ultrapassa as fronteiras do idioma, porque esta barreira vejo que meus alunos transpõem rapidamente com gestos, mímicas, um sorriso, um abraço e “a gente se
entende”. O intercâmbio, que vai e que vem, apresenta um
novo mundo de costumes, de amizades, de ritmo de vida, de
gastronomia, de diferenças de hábitos, de convívio familiar,
de ambiente escolar, de patriotismo e faz pensar sobre
a própria cultura, sobre os valores de cada um. Viver um
intercâmbio e não se maravilhar, se chocar, se irritar, se
encantar e se cansar é não vivê-lo, é passar por um lugar
fazendo fotos.
Se me perguntassem: qual é a melhor coisa do intercâmbio para a Argentina? Responderia com as palavras de Merdeces Sosa: “Dizem que viajando se fortalece o coração, pois
andar novos caminhos te faz esquecer o anterior”. Viajar com
o coração e a mente abertos inevitavelmente provoca o viajante a modificar-se. Isso é o melhor do intercâmbio.

revistalições

T

oda a viagem a um lugar diferente é
especial e inesquecível, por tudo que
se conhece, que se vê. Ao criar esta
parceria de intercâmbio com duas instituições argentinas, Instituto Educativo Nuevo
Milenio, de Unquillo, e Oxford Idiomas, de
Córdoba, o Colégio Sinodal buscou a cada
ano melhorar a proposta para que, de fato,
o formato do projeto contemplasse a oportunidade de vivenciar a aproximação cultural e de desenvolver e aprimorar os conhecimentos de idioma.
O Projeto de Intercâmbio oferecido hoje
aos alunos do Ensino Médio do Colégio Sinodal é único. Único porque é diferente,
o entendemos como completo. Primeiro,
porque não é somente uma viagem de “ida”. O aluno que participa do projeto vai à Argentina por duas semanas no primeiro
semestre e lá vive na casa de uma família convivendo com seu/
sua hermano/a. No segundo semestre vive a “volta”, ou seja, experimenta o outro lado do intercâmbio recebendo em sua casa
seu hermano/a pelo mesmo período de tempo. Segundo, porque
as duas semanas de viagem oportunizam cinco dias de imersão
no idioma e na rotina estudantil, quando os alunos participam de
aulas regulares nas escolas envolvidas alocados nas respectivas
turmas de seus hermanos/as. Terceiro, porque uma semana tem
como foco o aprimoramento do conhecimento de espanhol associado a aspectos culturais (dança, música, gastronomia, arte,
história...), quando os alunos frequentam um curso de idioma de
acordo com seu nível de conhecimento e com certificação ao final.
Fica muito claro ao estudante que participa deste projeto que
se trata de um intercâmbio de idioma e de cultura. Atividades de

Profa Angelita Dal Piva
Colégio Sinodal 35
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Intercâmbios
Intercâmbio para a Europa

A

revistalições

prender inglês e conhecer lugares fantásticos na França, Inglaterra e Escócia estava entre
os objetivos de um grupo de estudantes e professoras do Instituto Sinodal
Da Paz, da Sociedade Educacional
Três de Maio - SETREM, do Colégio
Martim Luther, do Colégio Evangélico
Augusto Pestana, e do Colégio Sinodal Rui Barbosa. No total, foram três
semanas de muito aprendizado e diversão em três capitais europeias: Paris, Londres e Edimburgo.
Na rotina, além de aulas diárias
de inglês, na Milner School Of English, estava a experiência de conviver com famílias e conhecer hábitos
diferentes, se adaptar a um novo
ambiente, enfrentar desafios e crescer,
como pessoa. A importância desse tipo
de experiência, além de toda a diversão e
de fazer novas amizades, oportunizou aos
estudantes a oportunidade de observar as
diferenças culturais e vivenciar diferentes
experiências de aprendizagem.
O aprendizado adquirido em sala de
aula era complementado com interessantes
passeios em diferentes cidades da Europa.
Foram visitados pelos intercambistas
lugares fantásticos, como: a Torre Eiffel, a
Catedral de Notre Dame, o Museu do Louvre, a estação de metrô de Trocadero, o
Palácio de Buckingham, Bath e Stonehenge, Cambridge, as famosas Higlands, o
Lago Ness, o Museu Britânico, o Palácio
de Versalhes, o Rio Sena, a Champs-Ely-
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ampliado meu vocabulário em Língua Inglesa, conheci países novos,
convivi com culturas diferentes e fiz
amizades que levarei para a vida
toda.” (Gabriele Paillo Kuhn)
“Uma experiência única, com as
melhores companhias e visitando os
melhores lugares.” (Emanuelly Uecker de Oliveira)
“Dentro das vivências diferenciadas no intercâmbio, destaco as
amizades que fiz com pessoas de
diferentes lugares.”
(Larissa Weippert Junges)
sées, o Estádio de Chelsea, o Calton Hiil,
entre muitos outros lugares.
Em depoimento pós viagem, as alunas
do Instituto Sinodal da Paz afirmaram:
“Do que mais gostei no intercâmbio foi
o tempo passado em Edimburgo com os
amigos que fiz durante o programa” (Maísa
Kappel Jurema).
“Em termos de aprendizagem, o intercâmbio oportunizou a ampliação do meu
vocabulário em inglês e fez com que eu
me tornasse mais independente” (Giovanna Corrêa Izolan).
“O intercâmbio para a Europa me fez
crescer como pessoa, pois, além de ter

“A melhor atividade proposta de
intercâmbio foi conhecer as Highlands.”
(Vittória Kist Parise)
“Na minha opinião, o intercâmbio foi
muito divertido e interessante.”
(Eduarda Olbermann Sauer)
“A segurança de falar inglês e as amizades feitas nesse período foi o que de
melhor me trouxe o intercâmbio.”
(Letícia Rauber Sulzbach)
Em depoimento pós viagem, os estudantes da SETREM posicionaram-se da
seguinte maneira:
“Foi simplesmente os melhores dias
da minha vida. Aprendi muito melhor
meu inglês, fiz amigos estrangeiros e
provei comidas diferentes. Além do estudo em Londres, estar em casas de família ajuda a entender o cotidiano do povo
britânico. As experiências e visitas foram
muito boas para ampliar minha visão de
mundo.”
(Gustavo L. Benedetti)
“A viagem foi muito interessante, pois
conseguimos aprender e conhecer bastante
sobre um continente que está em constante
crescimento, conhecer os principais pontos
turísticos e conhecer as cidades fez com que
pensássemos um pouco sobre o nosso país.
Resumindo, a viagem foi uma diversão e, ao
mesmo tempo, um momento de estudos.”
(Luís Fernando Lena Martini)
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tato direto com outras realidades e culturas
me permitiu ter uma ampliação de visão do
mundo que eu vou levar para a vida. Essa
experiência me fez acreditar que viajar é a
única coisa em que você gasta dinheiro e
te torna uma pessoa mais rica”.
(Helena Bohnen)

“Foi uma experiência única e inesquecível. Além de termos aprofundado nossos
estudos em inglês, foi um aprendizado
para a vida inteira, pois tivemos que nos
virar sozinhos. Também fizemos muitas
amizades que serão levadas para a vida
inteira. Ao mesmo tempo em que foi de estudos, foi também um tempo de grandes
diversões e emoções.”
(Valentina Neiss Carrafa)
“Foi uma experiência inesquecível!
Visitamos cidades lindas e aprendemos
muito com a cultura. Algo que levaremos
sempre em nossa memória”.
(Maria Paula de Medeiros)

“Para mim, o mais impressionante foi
perceber que o crescimento pessoal e o
aprendizado que se tem na viagem não
acontecem apenas visitando outros países
e conhecendo novas pessoas. Mas também na volta, quando você acaba notando
detalhes que antes não chamavam atenção como o comportamento e os hábitos
das pessoas ao redor. Além disso, ter con-

Profa Leila Rebellato
Profa Marilei Assini
Instituto Sinodal da Paz
Sociedade Educacional Três de Maio
SETREM

Intercâmbio ao Canadá

O

s estudantes do Ensino Médio Brunno Carboni, Edgar Waschburger e
Tábata Nogueira, do Colégio Sinodal
do Salvador, viajaram no dia 9 de Janeiro de
2015 para Ottawa, e retornaram da cidade
canadense em 8 de fevereiro. Durante um
mês, eles tiveram diversas atividades, entre
elas, visitas às cidades de Toronto, Montreal
e Quebec, curso de inglês na Escola Geos,
passeios culturais.
No curso, os estudantes brasileiros conviveram com estudantes de diferentes países
como Portugal, Arábia Saudita, Austrália e
Nova Zelândia.
Além da diversão dos passeios e das brincadeiras na neve, eles elogiam a organização e a excelente recepção dos anfitriões, segundo eles, as famílias que os
hospedaram incentivaram a integração entre os estudantes e se preocuparam com
o bem estar dos jovens.
O carinho demonstrado na recepção dos canadenses ofereceu tranquilidade aos visitantes brasileiros, que estavam ansiosos por não saber o que iriam encontrar no país.
Segundo os alunos, Canadá é um bom lugar para quem deseja aliar o estudo da
Língua Inglesa à experiência inesquecível de conhecer uma cultura diferente.
Quando perguntados se indicariam o aprendizado no país a outras pessoas, eles
comentaram que sim, que foi uma experiência riquíssima, que o inglês falado no
Canadá é mais fácil de compreender e que, no caminho entre a casa e o curso, há
tanta absorção de conhecimento quanto no próprio curso.
Davi Gandolphi
Colégio Sinodal do Salvador
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“Levei comigo todas as bagagens,
trouxe de volta uma experiência, e deixei
lá um pedacinho do meu coração!”
(Milena Klaus)

“O intercâmbio para a Europa me
trouxe um crescimento enorme. Estar em
contato com diferentes pessoas, visitar lugares marco da história mundial e viver por
um tempo em uma nova cultura são coisas
que não têm preço. A prática do inglês foi
fundamental e proporciona uma sensação
de dever cumprido: compreender e ser
compreendida. Definitivamente, é uma experiência que eu levarei para a vida toda e
que deixou muita saudade!”
(Náthali Sabrine Kuster)
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COLÉGIO SINODAL IBIRUBÁ
100 anos fazendo a diferença!

O

Colégio Sinodal Ibirubá é a antiga “Deustch Evangelische
Schulgemeinde” criada em 5 de setembro de 1915. No
início, as aulas foram ministradas em prédio alugado e o
primeiro professor foi o senhor Reinaldo Braatz. Menos de um
ano depois, em 1º de abril de 1916 já estava com prédio próprio
construído em terreno adquirido do senhor Henrique Schweig.

revistalições

Em 1918, a pedido do Governo Municipal (Cruz Alta na época)
foram suspensas as aulas por dois meses, devido à epidemia
da Gripe Espanhola e, passado este período, apareceram as
consequências da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), entre
elas a proibição das aulas em língua alemã, gerando preocupação
e desconforto para a comunidade, pois o desconhecimento da
língua oficial (Língua Portuguesa) e a falta de livros e materiais
adequados tiveram efeitos negativos mesmo que por curta
duração, normalizando-se em 1919 com o final da guerra.
No ano de 1920, o professor Braatz pediu demissão, assumindo
em seu lugar o professor Alfonso Rost, que permaneceu por um
curto espaço de tempo, obrigando a comunidade a ir em busca de
outro profissional que veio a ser Carlos Leonardth.

Professor Carlos Leonardth

Nos anos seguintes, ocorreu um considerável aumento
do número de matrículas; com isso, houve a necessidade
de contratar mais um professor, no caso Wilhelm Doering e a
construção de mais uma sala de aula. Estes investimentos
geraram crise financeira na comunidade, provocando uma
diminuição considerável do número de alunos em 1926, sendo
38 necessária a dispensa de um dos professores. Não havendo
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consenso em relação a quem deveria ser dispensado, resolveu-se
então demitir ambos e contratar um terceiro, que foi efetivado em
1928: professor Fredrich Lory. Mesmo assim, a crise continuou,
obrigando a comunidade a pedir empréstimo para seus membros
para pagar ao professor que então estava saindo e contratar outra
pessoa, o professor auxiliar Sr. Rost.
Apesar de enfraquecida, a comunidade conseguiu saldar
suas dívidas até o início de 1930, mas os sócios não estavam
contentes com os rumos da educação e, através de um acordo
entre os membros, contrataram Fritz Krebs de Santo Ângelo para
exercer as funções de professor.
Com o retorno do professor Reinoldo Braatz em 1933, a
comunidade se tranquiliza e a escola passa a ser procurada
novamente na busca de ensino de qualidade.
Em 1937, iniciou o processo de nacionalização do ensino
atingindo diretamente a escola, pois com esse veio a exigência
de que o ensino fosse administrado em língua portuguesa. Os
professores brasileiros natos, assim como nenhum material
incluindo textos e livros da língua alemã poderiam circular que
não fosse à língua portuguesa, gerando um clima de insegurança
e desconforto porque até então as aulas eram ministradas em
língua alemã, bem como os materiais utilizados para ministrá-las.
No início de 1938 foram contratados como professores
auxiliares Edgar Fredrich, Glélia Koch, Avônia Becker e Eno Mohr
na tentativa de amenizar divergências culturais e políticas e dar
continuidade ao propósito da escola que era administrar uma
educação de qualidade.
Os efeitos da segunda Guerra Mundial e, obedecendo
às normas estipuladas pelo Governo Federal e sem solução
imediata, não houve alternativa a não ser entregar o patrimônio
da Sociedade Escolar Evangélica aos órgãos públicos que era
representado, na época pelo prefeito de Cruz Alta, que nele
queria instalar um grupo escolar. Assim a “Deusch Evangelische
Schulgemeinde” deixou de existir em 1939.
Terminada a Segunda Guerra Mundial, muitos pais de
alunos certamente sentiram a falta de um educandário, onde o
ensino seguisse as normas da fé evangélica, isto fez ressurgir
a “Evangeliche Schule” sob a liderança do pastor Karl Seibel e
o presidente da comunidade Theobaldo Becker em assembleia
realizada no dia 2 de fevereiro de 1946.
A fundação da Escola Sinodal foi a continuação do que fora
interrompido com a lei da nacionalização das escolas comunitárias
e o surgimento da Segunda Guerra Mundial, incorporou-se à rede
das escolas do Sínodo Rio Grandense com o nome de Escola
Sinodal Visconde de Porto Seguro. Reiniciou suas atividades no
dia 8 de março de 1946, na Igreja velha, na Rua Julio Rosa, sob a
coordenação do professor Arthur Kanitz.

Igreja velha onde foram ministradas as aulas de 1946 a 1948
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Construído em 1946 – Duas salas de aula

O professor Arthur Kanitz foi um dos responsáveis pelo
crescimento desta escola. Por duas vezes, viajou para Alemanha
pra estudar e também dar aulas de português em uma faculdade
de Teologia que formava pastores evangélicos destinados a
países de língua portuguesa ( Brasil, Moçambique e Angola) e
sua esposa dava aulas para as esposas e noivas dos pastores.
Com a lei 5692/71, a escola passou a implantar o Ensino
Fundamental de forma sequencial, formando a primeira turma de
8ª série em 1975 e assim passou a se denominar Escola Visconde
de Porto Seguro – 1º Grau.
A inauguração da Escola Maternal e Jardim de Infância ocorreu
em 22 de abril de 1988, com o nome de Viscondinho, atendendo
as aspirações da comunidade em relação à Educação Infantil.
Em 1990, a escola passou a contar com o 2º Grau ( atual ensino
Médio) oferecendo assim para a comunidade a continuidade de
mais uma etapa do ensino agora para os jovens com propostas
que possibilitam o desenvolvimento pleno das potencialidades
do educando.
Novos momentos e adequações ocorreram em 2006, quando
inicia a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos atendendo
as exigências da Lei nº 11.114 publicada no Diário Oficial da União
– secção 1 em 16 de maio de 2005, oportunizando às crianças um
tempo mais longo no convívio escolar com mais oportunidades de
aprender e um ensino de qualidade.
Outra inovação ocorreu em 2013, no mês de agosto na
educação Infantil com a implantação da turma dos “Kleine Kinder”,
para crianças de um ano e oito meses.
Neste século de atividades, muitas são as histórias contadas,
muitos são os que passaram por aqui, e lembram épocas em
que não fazer as atividades de forma correta implicava severos
castigos ou ainda que os próprios alunos faziam o trabalho de
organização e limpeza das salas de aula. Para isso, um aluno
era nomeado o xerife da limpeza por uma semana, junto com um
grupo de colegas. A grande expectativa dos alunos era a semana
da Pátria, pois haveria desfile das escolas, assim como os bailes
da escolha da rainha dos estudantes era e deixou saudades.
Também é bom lembrar dos piqueniques, carreteada Cultural
Farroupilha, as gincanas ecológicas e os pedágios dos chás, as
noitadas culturais com apresentações e tantas outras atividades
desenvolvidas, o que mostra a preocupação da escola em
desenvolver no aluno uma pessoa apta e competente a enfrentar
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o mundo em todas as suas contradições e modernidades, mas
também houve períodos de muita dedicação que colocou a escola
como destaque na realização de provas e concursos dos quais os
alunos participaram.
Muitos jovens foram motivados pelo Colégio Sinodal Ibirubá
a continuarem seus estudos, obtendo formação acadêmica nos
mais diversos cursos hoje existentes. Atualmente os ex-alunos
estão espalhados pelo Brasil, inclusive no exterior, atuando
profissionalmente, e outros, que não fizeram curso superior,
também estão bem encaminhados nas suas respectivas profissões.
No trabalho pedagógico sempre se privilegia a aprendizagem
através da leitura e pesquisa, se incentiva as viagens de estudos
e lazer para os alunos, assim como a participação na prática de
esportes e interséries, jogos de campeonatos no municípios e
atividades esportivas da Rede Sinodal.
A cada ano, procura-se buscar inovações seja pelo incentivo
na formação continuada dos professores ou em atividades que
venham acrescentar na educação e crescimento pessoal dos
alunos promovendo palestras, visitas e atividades que envolvem
espírito de grupo e cooperação, como por exemplo o acampamento Farroupilha que se realizou em setembro de 2014 nas comemorações da Semana Farroupilha.
Sob a direção da professora Monica Lisete Froeder, a escola é referência na região. Atualmente, o número de alunos é
de 390 e possui 47 professores e colaboradores atuantes no
funcionamento de todos os setores. Atende alunos da Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio na faixa etária de um
ano e seis meses até dezoito anos aproximadamente.

Hoje podemos dizer que o Colégio Sinodal daquele começo
primitivo e dificultoso, cresceu e adaptou-se às novas exigências
do ensino, conseguindo, ao menos parcialmente, preservar os
valores culturais trazidos e cultivados pelos antepassados e com
abertura para a modernização dos sistemas educacionais exigidos
pelos avanços da tecnologia. Tudo feito com o auxílio de Deus,
com muita dedicação da direção, professores e da comunidade.

revistalições

A escola passou a ser sucesso na cidade e região, tanto
que, em 1948, o espaço da Igreja velha se tornou pequeno e
um professor só já não dava conta, optando-se, na época, pela
contratação da professora Avônia Becker, dividindo o grupo de
alunos: enquanto uma turma continuou tendo aula na Igreja, outra
passou a ter aula na casa do Professor Arthur.
A necessidade de um espaço próprio movimentou a comunidade
à construção de um prédio novo para o funcionamento da escola
em 1948 e sua inauguração aconteceu em 20 de fevereiro de 1949
com duas salas de aula, por ocasião da festa da comunidade .
Dois anos depois, o espaço já não era suficiente e, assim, mais
uma sala de aula foi construída e contratadas as professoras
Ilka Neudecker e Erica Kanitz para ministrar as aulas com zelo e
atenção.
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Colégio Sinodal do Salvador
50 anos de protagonismo

E

do cada aluno em suas particularidades e
promovendo o desenvolvimento de seus
potenciais. Em vista disso, oferece um currículo amplo e dinâmico. Os esportes, as
artes visuais, o teatro e a música possuem
espaço permanente. A instituição também
proporciona diversas atividades de pesquisa, bem como aulas em laboratório,
línguas estrangeiras e o envolvimento em
projetos sociais.
Cinquenta anos após a abertura de
sua primeira turma, o colégio mantém
vivos os propósitos de sua criação, proporcionando uma educação de qualidade
que busca o desenvolvimento integral do

aluno. A excelência do trabalho desenvolvido na instituição é perceptível nos bons
resultados alcançados e nos relatos dos
alunos egressos que, constantemente,
elogiam o ambiente afetivo e os estímulos
que receberam. No Salvador, os princípios
luteranos estão presentes nos valores que
perpassam a convivência e na oferta de
uma formação ampla, para que cada aluno possa desenvolver com autonomia seu
projeto de vida.
Por todas as bênçãos recebidas, somos gratos a Deus e a todas as pessoas
que foram protagonistas na edificação do
Colégio Sinodal do Salvador.
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m 1965, em uma pequena casa
de madeira no bairro Jardim Itati,
em Porto Alegre, reuniam-se as
senhoras da OASE da Paróquia do Salvador com o objetivo de auxiliar a recém
formada comunidade. Entre as diversas
tarefas que assumiram, definiram como
prioridade a constituição de um Jardim
de Infância, com o propósito de que as
crianças fossem “cuidadas e instruídas”.
Desta forma teve início o Colégio Sinodal
do Salvador, instituição de ensino filiada
à CEPA, que no dia 1º de abril completou
50 anos.
Na época, recursos obtidos na Suíça
viabilizaram a construção de um Centro
Social para a oferta de cursos profissionalizantes. A nova estrutura, concluída em
1968, passou também a abrigar os cultos e
possibilitou a aprovação da Escola Primária do Salvador, que iniciou a implantação
de uma série por ano até a contemplação
de todo o Primeiro Grau. Em pouco tempo,
a escola consolidou-se como referência
em qualidade de ensino e, em 1998, inaugurou a primeira turma de Ensino Médio.
Hoje, o colégio atende 740 alunos,
distribuídos em 30 turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio. Caracteriza-se por
buscar um olhar individualizado, acolhen-
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as gerações futuras escolhas de comportamento e atitudes baseados em valores
mais éticos. Somente assim, ancorados
na ética social e cultural é que teremos um
futuro comprometido por seres pensantes,
que agem além dos prazeres individuais e
do comodismo.
Rosane Rodrigues Quaresma
Instituto Sinodal da Paz
A você que está arrumando as malas para
mais uma viagem literária, recomendo a obra
“O amor de Pedro por
João”. Tabajara Ruas,
através deste romance,
produz uma releitura da história da Ditadura
Militar no Brasil.
Como tantos outros perseguidos nessa
época, os personagens da obra em questão
buscam exílio, no início, no Chile. Afugentados pela revolução de Pinochet, procuram
um novo abrigo. Durante a leitura de todos
os dramas narrados, o autor incita o leitor,
apresentando fatos com muitas reflexões sociais e políticas que se caracterizam a partir
de 1970.
A narrativa de Ruas apresenta um vocabulário bastante informal. Deste modo, traz
consigo um tom revolucionário e de personalidade forte que se contrasta com a liberdade
de expressão da época.
Para finalizar, só tenho a dizer que “O
amor de Pedro por João” fascina, fascina pelas descrições das paisagens, pela verossimilhança das cenas de tortura, ou pelos muitos contratempos vividos pelos personagens
em busca da liberdade.
Profa Martiele Jung
CEAT

O currículo da educação infantil pensa o desenvolvimento da criança
por inteiro: biopsicossocial (corpo, mente e emoções). Para muitas crianças,
o berçário é a primeira experiência institucionalizada de aprendizagem,
e o planejamento do professor objetiva ser um facilitador do potencial de
cada indivíduo para a criatividade e socialização com os outros. Porém, fazse urgente repensar as práticas de rotina e planejamento que atendam as
necessidades prioritárias da infância: brincar. Para refletir sobre isso, indico o
livro “Brincar: Aprendizagem para a Vida”, de Avril Brock, Sylvia Dodds, Pam
Jarvis e Yunka Olusoga, que traz uma abordagem completa e fundamentada sobre a epistemologia
do brincar, com perspectivas multidimensionais e relacionadas com teorias de aprendizagem de
diversos pensadores na área da educação. O livro constitui-se em 396 páginas de leitura prazerosa,
porém de grande aporte científico, trazendo ao leitor exemplos de experiências relacionadas ao
conteúdo, além de possibilidades de práticas cotidianas de observação de crianças de 0 – 11 anos
em suas experiências lúdicas.
Profa Shaístha Thianna da Silva
Colégio Sinodal
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O livro “Pensando no
futuro da educação: uma
nova escola para o século
XXII”, organizado por Beatriz Jarauta e Francisco
Imbernón, nos traz uma
reflexão sobre o contexto
atual da educação, levantando os pontos fracos e
os acertos da educação hoje, levando os leitores
a pensar em como seria a educação em um tempo ainda desconhecido, o século XXII.
Na educação, quando se configura o futuro? Para Sacristán, o “futuro é imediato”, pois
nossas reflexões sobre as práticas educacionais são constantes no intuito de pensarmos
e construirmos uma educação de qualidade. O
autor salienta que “somente podemos contemplar a educação em uma perspectiva de futuro”.
Assim, recomendo a leitura deste livro que nos
faz repensar e confiar em algo que queremos
para as gerações seguintes.
Sinara da Silva Emmel
Colégio Sinodal Salvador
A obra “Mudar a mudança – lições da internet
generativa”, de Pedro
Demo, é uma leitura que
nos leva a perceber, que
mesmo em tempos de
espetaculares inovações
tecnológicas, as discussões em torno de uma
maior liberdade para usuários da internet têm se
mostrado de forma bastante contraditória. Essas contradições estão atreladas, entre outras,
às muitas possibilidades de acesso a materiais
inadequados ( invasão de privacidade...).
Considerando o lado positivo e negativo
da internet generativa, a obra de Pedro Demo
faz uma análise das dificuldades encontradas
em se ter um ambiente aberto e a realidade
que não concebe tal proposta, pois, mesmo
em tempos de “liberdade e liberação”, existe
a necessidade de “regulamentação, controle”
para que usuários tenham produtos de qualidade, com garantia de que os abusos não
afetem a liberdade de criar e de aprender.
Para elucidar o acima exposto, segue
uma pequena passagem do livro: “Para
mudar o mundo, é imprescindível mudar a
forma como pensamos o mundo. A mudança de olhar epistemológico é decisiva, para
que seja possível um saber pensar mais
comprometido com a ética do bem comum,
pluralista. Ao lado do apego neoliberal, fincando no mercado competitivo globalizado, a
ciência moderna representa um dos entraves
mais duros para mudanças mais profundas
de sentido multicultural. No conhecimento
científico não está apenas a potencialidade
disruptiva, mas igualmente o baluarte da prepotência colonialista”. (DEMO, 2012, p.179).
Edila Fenner
Instituto Sinodal da Paz
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Recomendar uma
boa leitura é de grande responsabilidade.
Penso que a obra
“Ética e Vergonha na
Cara”, de Mario Sergio
Cortella e Clóvis de
Barros Filho, instiga
para uma importante reflexão sobre assuntos e atitudes que norteiam nosso dia a
dia: deixar escorrer das mãos o lixo na rua,
colar na prova e pensar que é o melhor aluno, receber propina em troca de um favor
ou benefício próprio são comportamentos
que revelam personalidades e caráter que,
por sua vez, designam a cultura brasileira.
A obra leva a refletir sobre a visão que muitos têm em justificar suas atitudes sem se
importarem com as consequências na vida
alheia ou da sociedade. Essa é uma questão vista como inculta diante do resultado
que se almeja “se é bom para mim, tudo
bem” (CORTELLA;FILHO, 2014).
O debate entre Cortella e Clóvis de Barros Filho nos faz refletir sobre o “EU” enquanto cidadão, enquanto pai/mãe, enquanto
educador. O questionamento é: onde estaria
essa visão contraditória sobre a corrupção?
Estaria ela atrelada à nossa criação, formação, educação ou ao nosso trabalho?
Segundo Cortella, em uma conversa
que envolva o tema corrupção, não podemos deixar de perceber que esse assunto está atrelado à questão do relativismo
moral e da ética da conveniência. Porque,
se temos uma sociedade esgarçada, incapaz de produzir temor sobre aqueles que
pretendem auferir vantagens de situações
ilegais, indecorosas ou eticamente condenáveis, acabamos, de certa maneira,
estimulando um comportamento que não
queremos (CORTELLA; FILHO, 2014).
A leitura desta obra nos instiga a pensar
sobre formas de orientações que permitam
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presentado no Festival Varilux de Cinema Francês em 2014, atualmente
disponível nas locadoras, o filme do
diretor francês Jean Pierre Jeunet, intitulado “Uma Viagem Extraordinária” (França/
Canadá, 2013), possui belíssima fotografia
e delicado roteiro.
Famoso no Brasil em 1987 por “Alien, a
Ressureição”, Jeunet é diretor do maravilhoso “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” (2001) cuja excentricidade das personagens pode ser sentida também em “Uma
Viagem Extraordinária”, uma adaptação do
livro “As Obras-Primas de T.S. Spivet” (The Selected Works of T.S. Spivet), do escritor estadunidense Reif
Larsen.
A trama de “Uma Viagem Extraordinária” se passa fora da França,
é ambientada numa cidade de Montana (filmado no Canadá) e possui
fotografia real, porém extremamente
poética, o que arranca do espectador lágrimas e risos, alternando momentos que prendem a atenção à trama do início
ao fim dos 105 minutos de duração do filme.
T.S. Spivet (interpretado por Kyle Catlett) é um garoto de
dez anos apaixonado por ciência. Ridicularizado na escola e
desprezado pelo pai (um cowboy durão que prefere o irmão
gêmeo de T.S), T.S ainda divide a casa com uma irmã mais
velha aficionada por concursos de beleza e a mãe (vivida
por Helena Bonham Carter), uma entomologista renomada.
A máquina de movimento perpétuo, desenvolvida por T.S. dá
a ele um importante prêmio a ser recebido em Washington.
Para receber o prêmio T.S. foge de casa O desafio é cruzar
os Estados Unidos numa viagem cheia de aventuras reais
e memoráveis lembranças, onde ele precisa aprender a se
virar sozinho e com as lembranças do irmão. Uma das frases inesquecíveis do filme “Por que o homem produz tantos
ângulos retos enquanto seu comportamento é tão tortuoso
e ilógico?” retrata bem a sensibilidade com que as nuances
são abordadas. Vale cada minuto na frente da televisão.
Aconselho a pipoca vir acompanhada de lenços de papel.

ão tem como não se emocionar com a história de vida da
cantora Edith Piaf. Abandonada pela mãe, Edith acaba sendo
criada pela avó, dona de um bordel.
Ainda na infância, fica cega, conseguindo recuperar-se totalmente.
Mais tarde, o pai alcóolatra acaba
ficando com a sua guarda, abandonando-a na adolescência. Edith fica a própria sorte cantando pelas ruas de Paris, tirando seu sustento.
Em 1935, é descoberta por um dono de boate e,
neste mesmo ano, acaba gravando seu primeiro disco.O
reconhecimento do talento é imediato,levando o nome de
Piaf aos palcos do mundo.
Sua morte precoce, aos 47 anos, decorrente de
excessos com álcool e drogas calou uma das vozes mais
marcantes do século XX.
Uma vida sofrida, uma voz
incomparável.
A produção do é filme
é impecável, com atores
e atrizes magníficos,
destaque para a da atriz
Marion Cottilard no papel
de Piaf. Vale a pena
conferir!

Profa Elisângela Luciane Modjewski Meier
Colégio Sinodal Doutor Blumenau

Fabiana Hunecke
Professora de Música
do Ceat
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