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Quanta simbologia e quanto conteúdo em uma só frase – tema
do XXXII Congresso da Rede Sinodal de Educação!
Escola Luterana – traz uma história de mais de 500 anos, inspirada em Martim Lutero, que pregava a necessidade de uma escola
ao lado de cada igreja. As escolas da RSE concretizam a sua missão
educacional a partir do diálogo entre a pedagogia, a teologia e a
história, procurando tornar o fazer pedagógico um ato educativo
marcado pelo espírito cristão e pela confessionalidade luterana.
Rede(s) – redes são como diagramas, que ligam linhas, caminhos, fios, sistemas, pessoas através de conexões, ora mais ora
menos complexas. O interessante é que REDES tem o objetivo
de SERVIR.
Caminho – a linguagem poética e teológica do tema utilizou
também a terminologia de caminho para falar de um outro caminho
e de um outro modo de caminhar para os próximos 500!
O maior evento de formação de professores e professoras em
2018 teve toda essa simbologia por trás e junto ao programa, recheado de palestras, minicursos, apresentações da escola, convivência.
Foram três dias intensos na Região das Missões, especificamente
no Colégio Augusto Pestana, em Ijuí/RS. Foi um momento de parada para 620 professores e professoras, em meio ao recesso escolar, para se reabastecerem com informações e provocações quanto
à necessidade de diálogo interdisciplinar entre a tradição e a inovação, através da participação de profissionais de destaque em
diferentes áreas, que fizeram todos e todas refletirem sobre os
próximos 500!
A edição n. 31 da Revista Lições traz destaque ao XXXII Congresso da Rede Sinodal de Educação. Resumo de algumas palestras e de alguns minicursos, a fala de abertura do congresso feita
pelo diretor do Colégio Evangélico Augusto Pestana, Prof. Gustavo
Malschitzky a mensagem do culto final realizado pelo pastor presidente da IECLB, Nestor Friedrich, e uma entrevista com a coordenadora do Congresso, Profª Mariluza da Silva Luccheze. Além das
fotos de todas as delegações das escolas e das editoras presentes
no congresso.
Mas esta edição da revista, como de costume, também traz os
compartilhamentos, eventos e festejos, entre docentes e discentes, das mais diversas instituições educacionais da Rede Sinodal
de Educação. É o dia a dia do fazer pedagógico e social que reflete
muito do que já se realizou em 2018, no entanto ainda pouco em
relação a tudo o que acontece em nossas instituições e em âmbito
nacional.
Estamos a caminho dos próximos 500. Um caminho que exige
um novo jeito de caminhar. E, conforme o recado do Congresso,
precisamos escolher se queremos um jeito de caminhar que visa
a uma instituição e/ou uma sociedade repetitiva ou se queremos
assumir um jeito de caminhar que visa a uma instituição/sociedade
inovadora, empreendedora e que busca soluções para o enfrentamento dos desafios que a atualidade nos impõe.
Imaginamos que em REDE possamos achar o melhor caminho,
pois “um sonho sonhado sozinho é um sonho, mas um sonho que é
sonhado em conjunto é o início da realidade”.
Boa leitura!
Joni Roloff Schneider
Coordenadora pedagógica
Rede Sinodal de Educação
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MEDITAÇÃO

Ferramenta poderosa

E

Existem diversas formas de exercício de poder e
influência na vida, algumas não estão disponíveis
para muitos. Mas todos nós temos acesso a uma
ferramenta poderosa, a palavra! Sim, a palavra tem
grande poder de influência e de impacto real na
vida, podendo promover o entendimento, a saúde, a
prosperidade ou simplesmente desestimular, agredir
e matar num sentido amplo.
O sábio rei Salomão disse certa vez: “A boca
do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios
abriga a violência” (Bíblia Sagrada – Provérbios
10.11). O poder das palavras, tanto para o bem
quanto para o mal, é conhecido há tempo! O que uma
pessoa de boas intenções fala é capaz de produzir
vida. As palavras não são mero ar passando pelas
cordas vocais ou sons reconhecidos por pessoas de
semelhante cultura, mas nascem no coração e na
mente e transmitem aos outros uma grande variedade
de sentimentos, desejos e muito mais. E de alguma
forma têm ou produzem energia para a vida ou para
a morte! Quando nossas palavras chegam não só aos
ouvidos do outro, mas quando “tocam” o coração e a
mente, aí novas realidades são estimuladas.
A fé cristã é testemunha do poder da palavra
de Deus, que cria coisas novas, “então Deus
disse” (Bíblia Sagrada – Gênesis 1.3a)! E, “por
meio da Palavra, Deus fez todas as coisas” (Bíblia
Sagrada – João 1.3a). Sim, palavra tem poder, por
isso precisamos ter sabedoria e cuidado com o seu
uso. Nossa língua já foi comparada com o leme de
um grande navio, que tem força para fazer grandes
mudanças de rota. Também já foi comparada com
uma pequena fagulha, que incendeia uma
grande floresta, tal é a força da palavra
que sai de nossa boca.
Sabemos que as palavras podem
afetar o comportamento e as habilidades
de uma maneira extraordinária. E palavras
ouvidas na infância podem marcar uma
pessoa por muito tempo!
Sugiro aqui algumas formas construtivas de usar esta ferramenta poderosa
que são as palavras. Podemos usá-las como
forma de demonstrar amor, o que gera vida,
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afirmação e bem-estar. Tente lembrar de como você
se sentiu ao ouvir um elogio sincero. Um elogio verdadeiro, não bajulador, anima e sustenta a autoestima
por um bom tempo. Aliás, já ouvi dizer que para cada
crítica que fazemos, devemos dizer o dobro de elogios. Assim vamos afirmar o outro nas suas qualidades e capacidades. Segundo, agradecer verbalmente é
outra forma singela de sermos influenciadores e promotores do bem. Não precisamos esperar por grandes
gestos, mas perceber motivos significativos até nas
pequenas coisas para expressar gratidão. A gratidão
influencia não somente quem recebe a palavra, mas
igualmente quem a pronuncia, pois causa o fortalecimento desta em sua alma. A palavra também pode ser
veículo de encorajamento ao outro, seja colega de aula
ou trabalho, seja cônjuge ou até desconhecido. Inspirar coragem no outro é influenciar o ambiente pessoal, familiar e social. Em tempos de muitas palavras
de acusação e crítica, o encorajamento pode ser um
bálsamo para os “ouvidos do coração”. O professor, o
líder, a coordenadora que souber usar a palavra para
encorajar terá um diferencial fantástico. Talvez essas
palavras terão um impacto maior do que grande parte
das teorias que aprendemos sobre como ensinar.
Por último, deixo uma dica que aprendi nas
minhas leituras sobre a comunicação. Para que nossas
palavras sejam uma fonte de vida, elas precisam
estar motivadas pelo amor. E para isso é preciso
aprender a ouvir! Quem deseja falar algo que encoraje
e que inspire para a vida precisa fazer isso por amor.
E se for por amor, é preciso prestar atenção no
outro, conhecer, se interessar por essa
pessoa, ouvir! Não usar a palavra como
ferramenta egoísta para manipular ou
tirar proveito, mas usar a palavra para
amar e construir vida. Esta é a sua
finalidade maior: ser meio de vida e
entendimento.
			
Eric Peter Nelson
Pastor em Lajeado/RS

(Meditação proferida no Encontro de
Professores e Professoras de Linguagem
Literária, no CEAT, no dia 06.04.18)
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“Escola Luterana em Rede(s)
– a caminho dos próximos 500”

N

Nos dias 17, 18 e 19 de julho, o Colégio Evangélico
Augusto Pestana, de Ijuí, sediou o XXXII Congresso
da Rede Sinodal de Educação. O evento reuniu mais
de 600 profissionais em torno de palestras, painéis,
minicursos e debates relacionados à área educacional.
Realizado a cada dois anos, o Congresso neste ano
recebeu convidados de renome como o Dr. José
Moran – doutor em Comunicação; cofundador do
Projeto Escola do Futuro, que inseriu provocações ao
diálogo interdisciplinar entre a tradição e a inovação;
e Gustavo de Borba – doutor em Engenharia da
Produção; diretor de Graduação da UNISINOS/RS. A
estrutura do evento contou ainda com quatro painéis
temáticos e 22 minicursos, além dos encontros
extraoficiais e confraternizações.
“Escola Luterana em Rede(s) – a caminho
dos próximos 500” foi o tema do encontro, que
fez referência aos 500 anos da Reforma Luterana
celebrados em 2017. Entre as autoridades presentes
destacamos o diretor executivo da Rede, professor
Ruben Werner Goldmeyer, diretor do CEAP professor
Gustavo Malschitzky, prefeito de Ijuí Valdir Heck,
pastor presidente da IECLB doutor Nestor Friedrich,
presidente do Conselho de Educação da IECLB
professor André Sträher, coordenadora pedagógica da
Rede professora Joni Roloff Schneider, coordenadora
do XXXII Congresso professora Mariluza da
Silva Lucchese, diretor da escola-sede do XXXI
Congresso professor Leopoldo Fenner, presidente
da Comunidade Evangélica de Ijuí Oldemar Ketzer e
o vice-presidente do Conselho do CEAP Guilherme
Fengler. O objetivo do evento foi avaliar a atuação nos
dias de hoje e traçar novas diretrizes para o futuro,
quando os desafios surgem com as inovações que
permeiam nossos caminhos.
Na abertura do evento, o diretor do CEAP,
professor Gustavo Malschitzky, manifestou a alegria
de receber a todos e explanou a respeito da logomarca
do evento deste ano, que remete à base no formato
da rosa de Lutero, porém estilizada com ligações em
rede simbolizando a era globalizada em que estamos
inseridos e conectados uns aos outros. O momento de
reflexão foi coordenado pelo pastor Ricardo Cassen.
Após a abertura oficial, o Congresso seguiu com

painéis e uma extensa programação distribuída e
organizada com muito carinho pela equipe do CEAP
em vários locais na cidade.
Cada uma das 40 delegações e autoridades
recebeu de presente, ao final do Congresso,
uma obra de arte da artista plástica Camila R.
Camargo. A “Rosa de Lutero”, referência clássica
em versão escultura de parede, é uma peça única
elaborada em chapa crua de aço 1020, recortada a
laser em metalúrgica e lixada, polida e envergada
manualmente. A ideia central é de que a obra,
cujas peças são numeradas e com valor agregado
especialmente pela vivência do XXXII Congresso
da Rede Sinodal, possa propagar a essência de
Martim Lutero por todos os caminhos em que ela
estiver. A lembrança foi entregue ao final do culto de
encerramento, oficiado pelo pastor escolar Alberto
Gallert, juntamente com os demais colegas atuantes
em pastorais escolares e que teve a pregação a cargo
do pastor presidente Dr. Nestor Friedrich.
Integrando a programação, também foi
realizada, nas dependências do Colégio Evangélico
Augusto Pestana, uma mostra de material didático
de editoras parceiras com exposição das novidades
que relacionam a educação e a tecnologia. A robótica
contou com um espaço exclusivo de demonstração
através da RoboMind, com a criação de robôs
programáveis em Lego.
Importante registrar o envolvimento dos
profissionais atuantes no CEAP ao longo de todo
outubro / dezembro 2018 | REVISTA LIÇÕES
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o Congresso, que teve em sua coordenação geral a
professora Mariluza da Silva Lucchese.
O resultado dos três dias intensos de Congresso
será colocado em prática pela Rede Sinodal de
Educação, na qual o planejamento e a construção
do conhecimento são desenvolvidos pela relação
de cumplicidade entre a direção do educandário,
o professor, enquanto mediador no ensino e
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aprendizagem, e o aluno. Fortalecendo esse elo e
ampliando cada vez mais as redes em que a educação
está inserida será possível alcançar com qualificação o
desempenho de práticas docentes bem estruturadas.
Lara Silva
Assessoria de Comunicação – CEAP

XXXII CONGRESSO DA REDE SINODAL DE EDUCAÇÃO

Abertura do XXXII Congresso
da Rede Sinodal de Educação

S

Saúdo os integrantes da mesa, já nominados pelo
protocolo, agradecendo também a cada um pela
presença, que nos alegra e engrandece ainda mais
este momento. Saúdo as demais autoridades e
convidados que nos prestigiam. Saúdo também os
colegas diretores das escolas da Rede Sinodal e todos
vocês, professores e professoras, que estão aqui em
Ijuí para este Congresso.
Chegou o dia. Encerrou a contagem regressiva.
Estamos iniciando o XXXII Congresso da Rede
Sinodal de Educação.
Inicio reportando-me ao dia 26 de outubro de
2016, na cidade de Blumenau, na Escola Barão do Rio
Branco, um pouco antes da abertura do 83º Seminário
de Diretores da Rede Sinodal de Educação. Naquele
momento, fomos informados de que não havia sede
para dois eventos importantes da Rede, quais sejam,
a Olimpíada em 2017 e o XXXII Congresso em 2018.
Imediatamente fiz contato com o pessoal no CEAP
e lancei o desafio de sediarmos esse congresso. Em
minutos uma pergunta retornou: “Tu estás falando
sério?”. Sim, estávamos. Antes do intervalo para o
almoço, naquela mesma manhã, estavam engatilhadas
as primeiras questões, especialmente este espaço.
Assim iniciavam os preparativos e a contagem
regressiva. Faltavam 629 dias até hoje.
Reunida a Comissão Permanente de
Acompanhamento do Congresso, em maio de 2017,
restou definido o tema, ainda lembrando os 500 anos
da Reforma Luterana, comemorados no ano que
passou: “A Escola Luterana em Rede(s): a caminho dos
próximos 500”. O desafio de pensar na caminhada das
nossas instituições rumo ao futuro era o norte para o
início do planejamento do programa acadêmico deste
Congresso. O que nos aguarda nesta caminhada, nos
próximos 500 anos? O que mudará na escola? O que
permanecerá daquilo que conhecemos hoje, daquilo
que fazemos hoje? E, ainda, dentro desses cenários,
como nos relacionamos, entre escolas, entre nós, nas
comunidades escolares como administramos as redes
que chegam até nós e nas quais podemos ficar presos,
imobilizados? A quais redes nos ligamos, quais nos
interessam, quais eventualmente nos prejudicam?
Todas essas perguntas serviram para as
reflexões que foram encaminhando o planejamento.
Este tempo de Congresso será muito mais um tempo
de algumas provocações do que tempo de grandes
respostas. O desejo é de que sejamos provocados
a refletir sobre a caminhada que temos pela frente

como instituições
escolares, na forma mais
ampla de utilização desse
termo, mas também na
individualidade de cada
uma que compõe essa
nossa Rede Sinodal de
Educação.
Também a pessoa
do professor será tema de
reflexões. Como cuidar da saúde, como viver bem, de
que forma podemos mediar e buscar soluções para os
conflitos que todas as redes às quais estamos ligados
nos trazem?
E, no horizonte de uma Base Nacional Comum
Curricular, uma novidade para as escolas brasileiras,
que possibilidades enxergamos, o que se vislumbra?
Essas são as inquietações destes quase três dias
de convivência.
A logomarca nos traz à lembrança, de imediato,
a Rosa de Lutero, remetendo, por óbvio, à nossa
identidade – não só identidade visual, mas de
princípios. Essa Rosa de Lutero estilizada está ligada,
entremeada, presa a vários pontos e linhas que se
conectam e desconectam, em planos diversos e
não apenas de forma linear, formando novas redes,
indicando sempre novas possibilidades. Redes
pequenas, familiares; redes maiores, redes virtuais,
redes mundiais e redes locais. Estamos todos em
várias delas.
Algumas redes locais, outras um pouco maiores,
permitiram a realização deste Congresso. Necessária
se faz uma série de agradecimentos. Para não
esquecer ninguém, faço-o de forma ampla: a todos os
funcionários e professores do CEAP pela dedicação
no preparo de todos os detalhes, sem deixar de lado
as suas tarefas, mantidas com a qualidade habitual;
à Comunidade Evangélica Ijuí, sempre parceira,
cedendo instalações e materiais; à Primeira Igreja
Batista em Ijuí, que de pronto nos permitiu o uso
de suas instalações; ao Conselho Escolar, apoiador
desde o primeiro momento; aos patrocinadores e
apoiadores; aos órgãos de imprensa que sempre
nos dispensaram espaços. E, não por último, mas
para encerrar, a cada um de vocês que acreditou
na proposta e veio até Ijuí. Muito obrigado e bom
Congresso a todos nós.
Gustavo Malschitzky
Diretor – CEAP
outubro / dezembro 2018 | REVISTA LIÇÕES
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Como transformar nossas escolas
em instituições inovadoras?

C

Como a escola pode tornar-se relevante para
ensinar e aprender em um mundo tão rápido e
desafiador? O que podemos trazer do dinamismo das
transformações digitais, econômicas e sociais para o
redesenho dos espaços, currículos e metodologias das
nossas escolas?
Há um forte embate entre escolas
predominantemente conteudistas – que preparam
bem para o Enem e o Vestibular – e escolas
predominantemente progressistas – com currículos
por competências, metodologias ativas, projetos,
personalização, modelos híbridos. O questionamento
para as escolas conteudistas é como preparar para
ir bem nas provas e rankings oficiais e, também,
desenvolver outras competências além das cognitivas.
Para as progressistas, o questionamento principal é:
a metodologia de competências e projetos valoriza
suficientemente os conteúdos e prepara também os
alunos para ir bem no ENEM e entrar nas melhores
universidades? Há uma concordância crescente de
que a escola precisa evoluir mais, redesenhando
os espaços (mais flexíveis e acolhedores), as
metodologias e o currículo, motivando intimamente
os alunos para que gostem de aprender, que sejam
protagonistas e capazes de enfrentar desafios cada
vez mais complexos em todas as dimensões da vida.
Mudar a cultura de escolas convencionais
não é simples. Escolas tendem a repetir modelos
conhecidos, diante do risco de perda da identidade e
do mercado já consolidado.
É importante conhecer os modelos das escolas
muito inovadoras, porque sinalizam uma tendência
irreversível para as demais, no médio prazo. Uma
primeira aproximação pode ser feita analisando a
série do Canal Futura sobre Escolas Inovadoras, com
diferentes propostas para a Educação Básica1. Só que
cada escola tem sua história, suas peculiaridades,
seu público, sua cultura e enfrenta uma série de
dúvidas e desafios complexos, que exigem muita
discussão, consenso e planejamento de ações viáveis
no curto e no médio prazos. Algumas escolas reúnem
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Destino Educação – Escolas Inovadoras: Canal Futura: https://
www.youtube.com/
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as condições para
uma transformação
profunda mais rápida,
enquanto muitas outras
só conseguem planejar
pequenos avanços
pontuais.
Ninguém consegue
mudar uma instituição
sem enfrentar obstáculos.
Mudanças rápidas ou lentas precisam de apoio político
para vingar prosperar, de pessoas de visão e de ação.
Por onde começar a mudança? O que faz sentido
fazer?
Penso que as escolas precisam trabalhar em
dois planos: o de curto e o de médio prazos. Há
mudanças que são mais facilmente implementáveis
em um ou dois anos, enquanto que há outras que
precisam ser cuidadosamente preparadas para serem
bem-sucedidas, evitando possíveis retrocessos e
reviravoltas.
O que fazer no curto prazo?
O primeiro passo e o mais importante é o da
mudança mental, da mudança cultural, da discussão
ampla, do envolvimento de todos, mostrando que
essas novas formas de aprender fazem mais sentido,
que os alunos se engajam mais e obtêm melhores
resultados. É preferível demorar um pouco mais
para chegar a consensos possíveis do que copiar um
modelo que só faz sentido para um grupo pequeno
dentro da instituição.
O trabalho de sensibilização com exemplos
concretos é fundamental, e podemos começar
conhecendo escolas que estão mais avançadas e que
fizeram um processo de reengenharia bem-sucedido.
O passo seguinte é engajar muitos professores e
gestores na promoção de mudanças significativas nas
suas práticas pedagógicas, no relacionamento com os
alunos, nas metodologias utilizadas, na avaliação, no
diálogo constante com as tecnologias digitais.
Um começo em que há maior consenso é focar,
principalmente, em metodologias ativas, ensino híbrido e competências digitais. Envolver mais os alunos,
torná-los mais protagonistas, aprender experimentan-
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do, desenvolver projetos, aprendizagem em
times, aula invertida, jogar de forma inteligente, ou seja, há mil formas de mobilização dos educandos que fazem sentido, que
dão resultados imediatos, que mexem com
as aulas convencionais. O investimento
em técnicas de aprendizagem ativa é importante, porque aponta formas concretas
de começar e ver resultados (BACICH;
TANZI; TREVISANI, 2015).
Uma parte do processo de
aprendizagem (apresentação de
conteúdos e pesquisa básica) pode
ser feita de forma individual com
tecnologias digitais, fora e dentro da
escola; enquanto que o aprofundamento
acontece em sala através de métodos ativos pelo
professor. Podemos, mesmo no modelo disciplinar,
sair da mesma aula igual para todos, para aulas com
várias atividades propostas, com vários ritmos de
execução possíveis, com integração entre tempos de
conhecimento prévio (aula invertida) e tempos de
aprofundamento diferenciado em sala (BERGMANN;
SAMS, 2016).
As metodologias ativas dão ênfase ao papel
protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto,
participativo e reflexivo em todas as etapas do
processo, experimentando, desenhando, criando,
com orientação do professor; a aprendizagem híbrida
destaca a flexibilidade, a mistura e compartilhamento
de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas
e tecnologias que compõem esse processo ativo
(HORN; STAKER, 2015).
As aprendizagens por experimentação, por
design, a aprendizagem maker são expressões atuais
da aprendizagem ativa, personalizada, compartilhada.
A combinação de aprendizagem por desafios,
problemas reais, jogos, com a aula invertida é muito
importante para que os alunos aprendam fazendo,
aprendam juntos e aprendam, também, no seu
próprio ritmo (BENDER, 2014). Os jogos e as aulas
roteirizadas com a linguagem de jogos – gameficação
– estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar
e são importantes caminhos de aprendizagens para
gerações acostumadas a jogar.
As metodologias com tecnologias podem
começar dentro de uma disciplina e ir agregando
progressivamente áreas de conhecimento. Vários
professores planejam projetos importantes junto com
os alunos, chegam a consensos viáveis e os realizam

de forma integrada. São os projetos integradores, com
apoio das tecnologias digitais.
O processo de avaliação pode ser ampliado,
dando maior ênfase à construção de portfólios
digitais, à avaliação por pares e à autoavaliação.
Com o domínio das metodologias ativas, o avanço
dos projetos integradores, o passo seguinte é dar maior
atenção às competências socioemocionais e ao projeto de
vida do aluno. Isso possibilitará planejar posteriormente
um currículo por competências, áreas de conhecimento
mais personalizado e modelos híbridos.
Preparando as transformações necessárias
na educação
As escolas que nos mostram novos caminhos
estão mudando para modelos mais centrados em
aprender ativamente com problemas reais, desafios
relevantes, jogos, atividades e leituras, valores
fundamentais, combinando tempos individuais e
tempos coletivos; projetos pessoais de vida e de
aprendizagem e projetos em grupo. Isso exige uma
mudança de configuração do currículo, da participação
dos professores, da organização das atividades
didáticas, da organização dos espaços e tempos
(GOUVEA, 2016).
Ao mesmo tempo em que as escolas vão
ampliando o domínio das metodologias ativas, dos
projetos integradores, das competências amplas,
projeto de vida e da aprendizagem-serviço, também
precisam planejar o médio prazo: onde querem estar
em cinco ou dez anos para se transformarem em
instituições relevantes?
Qual o melhor caminho? Pensamos que é
envolver toda a instituição no projeto de inovação:
outubro / dezembro 2018 | REVISTA LIÇÕES
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gestores, docentes, estudantes, famílias e
organizações parceiras. Todos realizam sessões de
design de soluções (design thinking), conhecem
projetos mais inovadores (benchmarking) e chegam ao
consenso sobre um modelo viável (protótipo).
Uma forma de acelerar as mudanças sem
pôr em risco a cultura da instituição é começar a
inovação em pequena escala, em uma área que tem
maior abertura, com gestores e professores mais
empreendedores. Esses projetos são acompanhados
por todos, avaliados, para depois incorporar mais
rapidamente os demais cursos. Ir da experiência
focada e avaliada para a estrutural é um caminho que
tem muitas vantagens: todos aprendem com o grupo
experimental e se preparam melhor para implementar
um novo projeto inovador, mais ousado.
Um exemplo interessante de transição
progressiva para a inovação está acontecendo em
oito colégios dos Jesuítas da Catalunha, Espanha,
no Projeto Horizonte 2020. Apesar dos excelentes
resultados nas avaliações oficiais, docentes e
dirigentes constataram um alto grau de insatisfação
dos estudantes com o ensino convencional e
discutiram com toda a comunidade propostas para
uma escola que fizesse sentido para os alunos.
Realizaram consultas amplas, que duraram dois
anos e que chegaram a um modelo de escola por
competências e projetos.
Esse modelo vem sendo implementado
progressivamente desde 2014 (mantendo
simultaneamente o modelo disciplinar para os demais
alunos) e estará totalmente implementado em 2020,
dando tempo para que toda a comunidade aprenda
e, concomitantemente, realizando uma avaliação
contínua dos resultados.
Há vários caminhos para a transformação
profunda das escolas, mas somente acontecerá
com planejamento, ampla discussão e avaliação
contínua. Podemos fazer as mudanças possíveis hoje,
planejando transformações mais profundas para um
futuro próximo.
Conclusão
Vivemos um período histórico de ruptura e
de reinvenção em todas as dimensões da vida e da
sociedade, que desafiam também nossa educação
em todos os níveis, do básico ao superior, formal e
informal, ao longo de toda a vida.
Para realizar as mudanças de curto e
médio prazos o principal é investir nas pessoas
transformadoras, em bons gestores e educadores,
apoiando-os, estimulando sua participação nas
decisões estratégicas, investindo na sua atualização.
REVISTA LIÇÕES | outubro / dezembro 2018

Olhar para os que estão mais avançados é um
caminho indispensável. Hoje, há experiências bem
sólidas de inovação em universidades e escolas que
estão abertas para intercâmbio e mentoria, inspirando
para os que querem aprender com elas.
Para transformar nossas escolas, precisamos de
coragem e de perseverança. Alguns projetos ficam
pelo caminho, porque, depois de um tempo, algumas
pessoas-chave saem, alguns apoios institucionais se
perdem e o impulso inicial se esvai. É comovedor,
por outro lado, ver escolas em lugares simples que
conseguem desenvolver projetos inovadores porque
conversam muito, se apoiam sempre e persistem,
apesar das dificuldades.
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Inovação na educação:
o desafio da excelência no século XXI

D

Durante os últimos anos, embora exista a
compreensão de que a sala de aula é o lugar
que menos se altera ao longo do tempo,
tivemos uma invasão de possibilidades nas
nossas escolas e universidades, as quais
foram possíveis especialmente pelo avanço
tecnológico e pela democratização de algo
que historicamente era de domínio dos
professores: a informação.
Se no passado a única forma de
aprendermos algo novo era através dos
nossos mestres, ou estudando nos livros e
ouvindo nossos pais, hoje em dia os canais
possíveis para a construção de aprendizagem
e geração de conhecimento são infinitos.
Entretanto, embora esse seja o cenário
desafiador colocado para o setor da educação,
a maior transformação necessária está longe
da perspectiva tecnológica. Está relacionada
ao engajamento entre professores e alunos,
à construção coletiva do conhecimento,
à mudança na forma como interagimos e
transformamos.
Inovar na educação pressupõe mudança
de comportamento e não necessariamente
mudança

tecnológica. Inovar
na educação está
relacionado à
necessidade de
ouvirmos os alunos,
contarmos histórias,
projetarmos a aula.
Está mais vinculado
à
perspectiva das
competências que
temos que desenvolver do que as tecnologias
que temos que utilizar.
Nesse contexto, muitos estudos têm
discutido as competências necessárias
para os professores do século XXI. Ou
ainda os papéis que os professores devem
desenvolver para atuar nas salas de aulas do
nosso tempo. Um outro debate, tão relevante
quanto esse, diz respeito a que competências
precisamos desenvolver em nossos alunos.
Se antes nosso foco era o repasse do
conhecimento e a exposição de ideias, hoje
precisamos desenvolver competências e
mediar, construir coletivamente, nos colocar
ao lado do aluno para o debate e
para o crescimento coletivo.
Inovar na educação é
um processo de grande
complexidade e que tem como
elemento central novas relações
e processos de aprendizagem
entre professores e alunos,
professores e professores,
alunos e alunos.
Precisamos construir um
discernimento coletivo para
a transformação da educação
através da ação.
Gustavo Severo de Borba
Doutor em Engenharia da
Produção; diretor de Graduação
da UNISINOS/RS
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Seguem as fotos das delegações das 41 escolas da
Rede Sinodal de Educação presentes no
XXXII Congresso da Rede Sinodal de Educação
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Pregação no culto final
“EU SOU O SENHOR TEU DEUS”! (Ex 20.2a)
... na igreja, na política e na economia!

16

do “intervenção militar” como solução para
os nossos problemas!
É isso, realmente isso
Estimados irmãos e irmãs!
que queremos? TerceiriQueridos professores e professoras!
zar nosso protagonismo?
Abrir mão de fazer a nosEm 2017, celebramos o jubileu da Reforma. O tema sa história? Ou queremos
do ano era: Alegres, jubilai – Igreja sempre em Refor exercer nossa cidadania e
ma: agora são outros 500. Foi um momento importante. fazer frente àqueles que só
Melhorou nossa autoestima. Mulheres e jovens foram querem privilégios?
protagonistas importantes!
Vivemos tempos em que tudo é muito intenso!
2018 é o primeiro ano destes próximos 500. E...
Nem a escola escapa disso!
este ano promete! Mais ainda: nós, vocês, professores
Vivemos tempos que conspiram contra o Evangee professoras, são a “bola da vez”!
lho de Jesus Cristo!
O tema deste Congresso, “ESCOLA LUTERANA
Conspiram contra a esperança = apatia!
EM REDE(S): A CAMINHO DOS PRÓXIMOS 500!”,
Conspiram contra a comunhão = individualismo!
é inspirador! Os temas propostos para este congresso
Conspiram contra a perseverança! Desistimos fácil
já apontam para desafios enormes: Gestão das rela- demais! Jogamos a toalha!
ções!!! Resolução de conflitos!!! A saúde do profesConspiram contra a vida! Contra o ser humano!
sor!!! Educação – como dar conta dessa tarefa? TradiNa perspectiva religiosa, vivemos a tentação de um
ção X inovação!
mundo regido pelo mercado, em que há farto cardápio
Em 2018, a IECLB, através do tema do ano, convida de milagres! Nosso mercado religioso brasileiro revela
a vermos na igreja, na economia e na política os instru- que vivemos num mundo doente.
mentos que Deus, a partir de sua soberania, criou para
Há muito juízo!
viabilizar o bem, a justiça em nosso mundo! Cabe, na
Pouca expressão da generosidade, da misericórdia
visão de Lutero, à igreja a tarefa de enbrota do Evangelho de Jesus Cristo,
“Que a graça e a paz que
sinar (aqui está a escola). Para a política,
assim como redescoberto há 500 anos.
a tarefa de proteger e, para a economia,
de nosso Senhor Jesus
Como dar conta diante de tantos dea tarefa de alimentar! Portanto política,
safios?
Cristo, o amor de Deus e a
economia, religião e futebol se discutem,
Em 2018, como soma dos anos antesim! Infelizmente, nesses últimos tem- comunhão com o Espírito riores, nos percebemos num contexto
pos, não temos feito isso! O resultado é
Santo estejam conosco hoje hostil. Nós, brasileiros e brasileiras, nos
que recentemente vivemos catarses codescobrimos como realmente somos ene sempre. Amém!”
letivas – multidões nas ruas, muita hisquanto povo: um país raivoso! Dividido!
teria, muita manipulação de informação e, hoje, uma
E a IECLB (acredito que também as escolas da
apatia assustadora! Cresceu o preconceito e assusta Rede Sinodal) não escapa dessa realidade! O questioa fragilidade da consciência política na classe média namento que constantemente se exige e que vai reperbrasileira, principalmente. Assusta a superficialidade. cutir diretamente nas comunidades (e posso assegurar
Simula-se conhecimento; somos panfletários!
– a pressão é grande) é o seguinte:
Em 2018, teremos eleições gerais em nosso país –
A IECLB está de que lado? Escola com partido ou
presidência da República, 2/3 do senado e a totalidade sem partido? Como ela se posiciona: está do lado do
da câmara federal e assembleias legislativas estaduais! nosso ódio ou do lado do ódio deles? Do lado dos pecaO que está em jogo nesse processo? Eleger uma pes- dores de cá ou do lado dos pecadores de lá? Do lado da
soa? Afinal, qual é o projeto de país que iremos ele- verdade de cá ou do lado da verdade de lá?
ger? Ou nós ainda queremos acreditar em salvadores/
Inexiste autocrítica! Usa-se Deus, manipula-se a
salvadoras da pátria? É assustador ver pessoas pedin- Palavra, sempre em função daquilo que eu quero! Não
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há a pergunta pela justiça, se promove
Cristo – princípio hermenêutico fundamental de uma igreja luterana – pela misericórdia, solidariedade etc. Não se pergunta pela causa que está em jogo!
Como dar conta de tudo isso? Como
ser uma comunidade / escola atrativa,
inclusiva e missionária num contexto
hostil como este em que estamos vivendo? Como resistir a tantos desafios?
Como não entrar nesta lógica perversa
do ódio, da intolerância, nessa lógica
que nos fragiliza e coloca em rota de
colisão, nos divide enquanto irmãos e
irmãs, de fragilização da própria igreja,
de nossas comunidades!
Neste momento, a religião tem um papel fundamental! A forma como se fala de Deus vai influir na
compreensão que uma pessoa tem de si, de seus compromissos, da sociedade em que vive. Também o código de ética terá na visão que se tem de Deus o parâmetro normativo. Ou seja, a pergunta por Deus, que está
na origem da Reforma, continua extremamente atual!
Quando Deus diz: “Eu sou o Senhor teu Deus, que
te tirei da terra do Egito, da casa da servidão”, ele se
revela como um Deus que está envolvido em nossas
histórias de vida. Em Êxodo 3.7-9, lemos que Deus vê
seu povo sendo maltratado, Deus ouve seu pedido de
socorro, sabe que seu povo está sofrendo. Não fica indiferente, desce para libertá-lo. Deus estabelece uma
relação de confiança com seu povo. Acolhe, abraça, revela sua generosidade, seu amor incondicional! Esse
Deus perdoa, ama. Esse Deus, também hoje, nos dá
motivo para esperança!
Lembro de uma palavra de um bispo metodista chamado Federico Pagura, que certa vez disse o seguinte:
“Não tenho medo da morte, mas tenho medo de uma
vida sem sentido!”.
A palavra de Deus, nestes tempos de crise, e o
Evangelho são fontes de nova esperança. Nada pior do
que viver num mundo desesperado. Quando as pessoas não têm mais perspectivas de vida, elas se tornam
brutais e não demonstram interesse pelo que se passa
com os outros. Onde morre a esperança, nasce a brutalidade.
Deus rompe com essa lógica, ele nos dá metas, convida a caminhar, a ser protagonista, a sonhar com um

novo projeto de vida, de sociedade. É isso que a palavra de Deus produz!
Neste encontro, ouvimos que agora temos os próximos 500 anos diante de nós. Mas... que nós não sabemos onde a humanidade vai estar daqui a 500 anos!
Isso é verdade!
MAS o que sabemos é quem nós somos hoje!
Somos hoje o povo de Deus! Chamado a ser protagonista nestes tempos difíceis!
Somos, sim, filhos e filhas desse Deus que nos conhece pelo nome (Isaías 49.1).
Filhos e filhas aceitos incondicionalmente! Amados
e amadas, carregados e carregadas, perdoados e perdoadas!
Gente que Deus conhece!
Gente que Deus abraça!
Gente com a qual Deus caminha, assim como caminhou quando revelou seu rosto de generosidade e
misericórdia em Jesus Cristo!
Esse Deus caminha conosco... em rede!
Ele quer a ti como parceiro e parceira na construção
de uma vida significativa. Deus nos deu uma vocação:
ensinar. E isso não é pouca coisa!
Que esse Deus que diz: “Eu sou o Senhor teu
Deus” te acompanhe, inspire, dê coragem e esperança,
hoje e sempre. Amém.
P. Dr. Nestor Paulo Friedrich
Pastor Presidente da IECLB
(Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil)
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Experiências e Motivações
O que estou levando de experiências e motivações para o meu trabalho em Rede?
Várias pessoas foram convidadas a dar um depoimento sobre a sua experiência, sensação,
sentimento em relação à sua participação neste Congresso. Seguem as manifestações:
Fortalecer o
compartilhamento entre a
escola, as escolas! Ousar, usar
as tecnologias para criar debates
entre as escolas da rede. Tornar vivo
nas escolas o projeto de vida. Criar
grupos de trabalho para pensar, refletir
e criar novas estratégias por série, por
nível. O que ficou: compartilhamento, teia
de saberes na Rede Sinodal. Meu sentimento:
motivação para caminhar com o professor, com a família,
com a escola no rumo de uma educação afetiva e
efetiva com projeto de vida.
Profª Gislene Rodrigues da Silva Valim
BONJA, Joinville/SC

A principal experiência que se leva
ao participar/organizar um Congresso é
a sensação de pertencimento. Em tempos de tecnologias e redes sociais em
que somos todos cidadãos do mundo,
pertencer a algo, seja nossa comunidade, grupo de trabalho, ou uma rede
como a Rede Sinodal de Educação, nos
faz pertencermos de fato a algo importante, uma rede que tem uma história
que se mistura com a nossa própria
história e portanto nos dá legitimidade para repensar e
planejar formas de continuarmos a fazer educação, essa educação de
qualidade que é marca das instituições da
Rede Sinodal.
É ainda extremamente importante nos encontrarmos, nos envolvermos,
conhecermos o todo (rede) de
maneira que cada escola possa buscar as
individualidades e dificuldades, investindo especificamente naquilo que é possível mudar sem perder a essência que faz
de cada uma e de todas as nossas escolas
escolas únicas e importantes para as comunidades à quais pertencem.
Débora Zambonato
Profª de Língua Portuguesa
Colégio Evangélico Augusto Pestana
Ijuí/RS
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Quando nos conectarmos em rede fica evidente
a importância de fazermos a diferença.
Necessitamos nos permitir mudanças, ir em
busca de repostas – APRENDER. Uma
escola presente no cotidiano é uma escola
VIVA, que respeita e valoriza a diversidade
e instiga à generosidade.
Carmem Toillier, coordenadora pedagógica,
Instituto Sinodal Imigrante, Vera Cruz/RS

Muitos desafios, muitas inquietudes,
muitas ideias... Ajudar nosso aluno a ser
protagonista da sua aprendizagem, da sua
vida, da sua sociedade é uma tarefa que
exige de nós professores um trabalho
coletivo, em rede, numa constante
formação, interação e busca.
Angela C. Niederle Konrad
Colégio Gaspar Silveira Martins
Venâncio Aires/RS

A arte de ensinar envolve a beleza de aprender, e como
docente sinto-me em eterna construção; desta forma tenho levado de experiências que todos podem aprender
e que os caminhos e ritmos para essa aprendizagem são
variados. Não posso estagnar, preciso da renovação diária
e humildade pedagógica para ser referência ao meu aluno
e assim transformá-lo, em todos os sentidos da palavra, por
meio da educação.
As motivações são diversas, mas refletir sobre o que vou deixar aos meus alunos e que competências e habilidades quero que eles aperfeiçoem faz com que se torne necessário mudar, rever, repensar, reorganizar
as aulas, sem esquecer que nosso principal olhar deve ser ao aluno, um olhar
com entusiasmo, com afeto, com rigor e principalmente um olhar de alguém
com um saber pedagógico em eterna composição.
Karina Fátima dos Santos
Profª de Língua Portuguesa
CEAT, Lajeado/RS
Saio com algumas convicções:
– de que o nosso fazer pedagógico está alicerçado num
projeto que não é baseado apenas em ferramentas úteis
que suscitarão boas perguntas;
– de que, em Rede, temos objetividade e
intencionalidade com foco na produtividade pedagógica,
através de planejamentos compartilhados.
– de que ter projetos de vida e motivar com quem
convivemos a tê-los é indispensável.
Dinara Amaral Ehlert
Instituto Sinodal da Paz
Santa Rosa/RS
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O que signiFICA,
FICA! No coração e
na mente.
Muitas palavras,
muitas trocas, muitas
reflexões, muitas
aprendizagens,
muitos momentos
ficaram marcados
neste Congresso. Durante os
encontros, percebi a importância e a
força que temos quando nos unimos
em prol de um dos maiores bens de
transformação que é a educação; ela
gera oportunidade de mudança nas
pessoas, nos alunos, nas crianças
que diariamente estão convivendo
conosco. Vejo como é importante ter
uma escuta e voz ativa ao compartilhar
vivências, experiências, conhecimento,
até mesmo dúvidas, para gerar
conexões significativas. E nada supera
a comunicação olho no olho, esse
olhar sensível e atento à realidade e à
necessidade das nossas crianças.
Maria Emilia Marcolin
Profª de Educação Infantil
CEAT – Região Alta

Para meu trabalho em rede, levo como motivação os vários
“upgrades” sobre gestão, currículo, reflexões sobre nossa
saúde física, mental e espiritual, aprendizagem cooperativa
e habilidades socioemocionais, bem como neurociências e
aprendizagem. Sobretudo, reencontrando antigos mestres
e colegas do tempo de escola ou de profissão, convivendo
com os colegas atuais, levo como experiência o sentimento
renovado de estar em rede, conectada com algo maior, de que
me sinto parte desde a infância, seguindo um “caminho em
comum” em contínuo perfazer.
Ana Karina Paz Pereira
Colégio Sinodal
São Leopoldo/RS
O reforço de
quanto é importante mantermos
o trabalho em
equipe, pois
educar é um
processo de
múltiplas interferências, logo não
se reduz somente a
um único componente curricular.
A escola é um espaço de compartilhamento e trabalhar em rede
atende um novo jeito de ser escola, pois juntos somos mais capazes
de construir, produzir e pensar
o melhor para aqueles que estão
esperando o aprendizado na sua
formação, principalmente como
cidadão.
Gabriela Soares Castilhos
Colégio Sinodal da Paz
Novo Hamburgo/RS

Participar do Congresso
da Rede Sinodal de
Educação é muito
mais do que um
“compromisso
profissional”, é
ter a oportunidade
de fazer uma
pausa na roda viva
do dia a dia para
pensar em educação, compartilhar
experiências, histórias,
conhecimento, ideias, e planejar
novas ações a partir das inspirações
oportunizadas pelas palestras e
cursos, que foram de excelente
qualidade. É muito bom saber que
não estamos sós, é importante
saber que estamos conectados,
interligados, que estamos em Rede.
Profª Raquel Alves Lettres
Colégio do Salvador
Porto Alegre/RS

Pensar e refletir sobre
os próximos 500 anos
é desafiador! Porém
através das reflexões
e contribuições que
adquirimos dá um
novo olhar e nos
impulsiona a prosseguir.
Através de cada palestra
ministrada, bem como os demais
momentos de compartilhamento e troca,
foi reforçada a importância do professor
para o desenvolvimento integral do aluno,
bem como seus desafios para continuar a
contemplar uma educação de qualidade.
Levo em minhas reflexões a importância
com a manutenção e prevenção da saúde
e a atual proposta de currículo, a BNCC.
Esses temas me motivam a atualizar meus
conhecimentos e buscar excelência nos
resultados pedagógicos e sociais, lembrando
que estamos conectados com outras tantas
escolas através de uma rede, que nos
ampara, protege, compartilha e apoia.
Profª Nicoli Pereira Rosa Silva
Colégio Martinus
Curitiba/PR

Participar de um Congresso da Rede Sinodal é sempre uma
experiência única e enriquecedora, pois fortalecemos nosso
sentimento de pertença a uma escola luterana, ampliamos
a nossa rede de amizades, compartilhamos experiências
e incertezas e reforçamos a ideia de que não estamos
sozinhos na jornada da educação. E não foi diferente
neste Congresso! Levo na bagagem muitas contribuições,
dentre elas destaco: a necessidade de nos reinventarmos
sempre, principalmente com o impacto das tecnologias;
de que a interação com o outro, o “olho no olho”, pode
fazer a diferença nas relações; de que há várias formas de
fazer a mudança; de que a vida é nosso bem mais precioso, por
isso precisamos cuidar bem da nossa saúde; e de que, como educadores,
precisamos ser projetistas, nos autoconhecer e questionar sempre. Portanto
não percamos nossa capacidade de amar, trabalhar e transformar. E o melhor
de tudo é poder fazer isso de forma coletiva, em rede!
Rejane Kappel
Diretora Educacional
Unidade Centro, Colégio Martinus
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Profª Mariluza da Silva Lucchese
Colégio Evangélico Augusto Pestana, Ijuí/RS

Coordenadora do XXXII Congresso

C

Como se deu a escolha da coordenação e quais as
competências necessárias de uma coordenação geral de
um Congresso da RSE?
A proposta de proporcionar eventos de formação
continuada na Rede Sinodal habilita nossas escolas,
através de suas lideranças e professores, a organizar
bons eventos. Além da disposição em sediar
encontros da Rede com frequência e a experiência
em organizar a edição do 23º Congresso, o CEAP
também já desenvolveu algumas experiências em
organização de eventos não vinculados à Rede.
Frente à indicação da equipe pedagógica, refleti sobre
o que aprendi com as experiências anteriores que
poderiam contribuir para a organização da edição do
Congresso 2018. Busquei olhar para as competências
necessárias à organização e identificar no grupo as
formas como cada profissional poderia contribuir.
Consultei registros particulares dos Congressos em
que participei, revisitando programas desenvolvidos
e vivências significativas. Assim, não penso que há
um segredo ou uma característica marcadamente
diferenciada para alguém coordenar um Congresso,
mas considero que a vivência de Rede Sinodal é um
indicador favorável para que o coordenador elabore
uma boa reflexão, desencadeando e mantendo a
articulação do grupo de professores e colaboradores
através de uma comunicação receptiva às
expectativas das diferentes comissões de trabalho.

20

O que você destaca como fundamental para a
organização de um Congresso da RSE?
O desafio inicial cabe à Comissão Permanente ao
definir o tema central do evento e elaborar uma
proposta de programa. Para que esse trabalho possa
acontecer com eficiência é importante que haja clareza
quanto aos aspectos mais relevantes da avaliação do
REVISTA LIÇÕES | outubro / dezembro 2018

Congresso anteriormente realizado – a estrutura das
atividades desenvolvidas, o investimento de tempo
dos congressistas, pois este está relacionado às suas
expectativas e das suas escolas. Havendo clareza
quanto às razões que justificam o tema selecionado
e à intencionalidade do programa, é fundamental
que a escola-sede articule as comissões de trabalho
com bastante antecedência e a coordenação medie o
trabalho de cada uma, conferindo-lhes a autonomia
para que o trabalho possa ser cooperativo. Outro
aspecto bastante importante é considerar, durante
todo o processo, a questão da sustentabilidade
financeira e a expectativa de proposta de trabalho das
comissões. Considerando que a essência do Congresso
é formação dos professores e integração entre as
escolas, constituir um bom quadro de palestrantes
desafia à participação, pois cria o desejo da atualização,
ao mesmo tempo que propor situações culturais
que proporcionem uma convivência alegre, cercada
de cuidado e bem-estar é uma boa fórmula para que
expectativas sejam atendidas.
Como foi a participação da comunidade escolar no
evento?
A mobilização inicial através da divulgação para todos
os grupos que constituem a escola é fundamental.
A manifestação alegre e instantaneamente
compartilhada com professores e funcionários,
assim que nos foi dada a certeza de que seríamos
sede do Congresso 2018, se pulverizou. Em
poucos dias, a palavra Congresso carregada de
expectativa estava na linguagem corrente de todos
que convivem dentro do CEAP. O passo seguinte
foi a divulgação às autoridades locais e órgãos
oficiais de imprensa. A cada oportunidade de
interação com pais e alunos, o compromisso foi se
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elaborando como um convite ao envolvimento de
todos. Estabelecemos como premissa que seria “um
congresso feito por nós e para nós” e a partir dela
incluímos o trabalho e a participação de ex-alunos,
de pais de alunos, de alunos, de ex-professores.
Avaliamos que nossa expectativa foi cumprida. A
participação da comunidade foi intensa. Ao final do
Congresso, vibramos, felizes porque conseguimos um
envolvimento maior do que o esperado.
Quais foram as maiores dificuldades para a realização
do evento?
Um evento de formação do nível do Congresso é
um evento de médio a grande porte, em se tratando
de Brasil. A previsão de situações ou opções que
possam constituir dificuldades tem que ser um dos
itens do planejamento ao se traçar o programa, de
modo a contemplar previsão de possibilidades e
alternativas para sua resolução. A clareza do que se
quer é fundamental nesse sentido. Não penso que
tivemos dificuldades, penso que tivemos desafios
mais complexos que, em alguns momentos, exigiram
ajustes. Como aprendizagem é importante destacar
que questões finais de organização estão relacionadas
também ao comportamento dos inscritos. Nesse item,
tivemos muitos ajustes de última hora, o que alterou
um pouco o prazo de finalização. A substituição de
palestrantes de minicursos também foi uma ocorrência
complicada, pois demandou não somente a substituição
de um nome em um tempo curto para organização de
ambas as partes como a reorganização nos contatos e
redistribuição dos grupos, quando possível.
Qual o seu grau de satisfação após ver concluído todo o
evento?
Se essa pergunta fosse com alternativas de
múltipla escolha, eu assinalaria plenamente
satisfeito. Como instituição, o tempo todo
trabalhamos na perspectiva de que o
Congresso era um compromisso
do CEAP, e uma de nossas
expressões era “somos todos
congresso”. Somos unânimes
ao reconhecer que crescemos
em coesão, em cooperação,
em qualidade de atendimento,
em qualidade de relações, em
renovação do entusiasmo pela
mesma causa; isso foi extremamente
significativo. Pessoalmente, como
coordenadora do evento, sinto-me plenamente

satisfeita, feliz e grata. Coordenar este evento foi
uma oportunidade de aprendizagem sem medidas.
O envolvimento foi intenso, o conceito de gestão
foi qualificado, entre outras coisas porque precisei
me inserir em leituras e contatos diferentes do meu
cotidiano. Foi uma atividade transformadora em
muitos sentidos.
Quais as dicas que você deixa para as próximas escolas
anfitriãs?
Cada escola e seu grupo de professores e
colaboradores têm suas características específicas.
Participar de congressos nas diferentes escolas nos
ajuda a ampliar a visão da escola onde trabalhamos.
Aqui vai minha dica pessoal: sempre penso que
quando o desafio é grande (no caso do Congresso,
enorme), é preciso manter o foco em acreditar
que a alegria em realizar com qualidade, com
certeza é muito maior do que todo o trabalho e o
cansaço que a produção possa gerar. Também é
importante acreditar que o contexto de produção
de um congresso é um investimento institucional
na qualificação do que faz e do como se relaciona,
entre tantas outras questões. Da mesma forma,
o vínculo com a Rede que nos integra não pode
ser esquecido em momento algum, pois o evento
protagoniza uma rede de escolas e não apenas a
escola anfitriã. Um item da fórmula realização passa
por comunicação e participação, esses são dois
conceitos que se dilatam à medida que o Congresso
vai sendo organizado. Para finalizar, resumo as
aprendizagens que desenvolvemos, tanto institucional
como particularmente, em quatro palavras-chave:
planejamento, gestão de processos, comunicação da
marca (do CEAP e da RSE) e autonomia.
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TÍTULO

PALESTRANTE

Educação e Diferenças: o diálogo étnico-cultural

Ailton Dias de Melo

Segurança no uso da internet em ambientes escolares

Ivanice Cardoso Teixeira de Lima

Aprendizagem significativa da Matemática nos Anos Iniciais

Luiz Roberto Dante

Novas tecnologias e linguagens no ensino da Geografia

Sérgio Addas

As provas de proficiência linguística do Quadro Comum de Referência (...)

Adrian Kissmann

Atitude Empreendedora – Educação Empreendedora no Ensino Fundamental

Claudiomiro Reis

Implantação & Gestão da Aprendizagem Ativa

Gustavo Gastardelli

A Comunicação eficiente na Escola

Luís Lopes Le Vay

Pareceres descritivos: uma reflexão sobre a escrita e o uso adequado da linguagem

Cátia Amaro Horst

Brincar para quê? Jogos e brincadeiras no espaço estimulador da Educação Infantil

Eugênia Alves

Linguagem e Mediação de Leitura

Claudete Marcelino

Criatividade no Ensino Médio: espaço conquistado ou a explorar?

Marguit Carmem Goldmeyer

Como elaborar um item objetivo

Luciano Carielo

Como delimitar o tema dentro de projetos de pesquisa?

Fábio Mendes

Personagens dos livros infantis: atravessamentos a partir do diálogo (...)

Camila Laís da Silva Costa

Professor 3.0 e a educação conectada

Tatiane Mattiazzi

Rodas poéticas: encontro entre arte, educação e infância no ateliê

Sandra Richter

Neuropsicologia e os Transtornos do Neurodesenvolvimento

Nanci Schneider

Aplicações de Matemática no Ensino Médio

Patrícia Spilimbergo

A gestão pedagógica e o aluno com deficiência: possibilidades e limites

Naime Pigatto

Interdisciplinaridade e Ciências da Natureza

João Usberco

Aprendizagem Cooperativa e Habilidades Socioemocionais

Solange Schorn
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Personagens dos livros infantis: atravessamentos
a partir do diálogo entre as habilidades
socioemocionais e a BNCC
MINICURSO

Esp. Camila Laís da Silva Costa
ISEI – Ivoti/RS
No cotidiano escolar, percebemos que cada vez mais
precisamos trabalhar, com os alunos, as suas emoções,
pois nas diferentes situações da sala de aula vemos
alunos com dificuldades para resolver seus problemas,
para se expressar quando algo não está bem e principalmente a forma como lidam com os momentos de
frustração. Consequentemente, as emoções acabam
influenciando na aprendizagem, no modo de se relacionar com a sociedade e no próprio bem-estar.
Neste sentido, destacamos que a literatura infantil
nos permite trabalhar com as habilidades cognitivas e
habilidades socioemocionais de uma forma conjunta e
articulada, possibilitando explorar diferentes habilidades nas diferentes áreas e faixas etárias. Além disso,
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também
traz, em suas competências gerais, o trabalho das habilidades socioemocionais de forma articulada com os
componentes curriculares, ao longo da Educação Básica, preocupando-se com a formação humana integral
dos discentes.
A contribuição da literatura infantil para a vida das
crianças vai muito além do desenvolvimento da linguagem, é mais forte do que o decodificar das letras e a interpretação das histórias. Podemos identificar as diferentes contribuições da literatura infantil no desenvolvimento cognitivo, psicossocial e literário das crianças.
A literatura não alcança uma área dentre muitas, ela
consegue dialogar entre os diferentes contextos e as
mais variadas situações. Nas diferentes situações de
vida e no enfrentamento dessas situações, a literatura
infantil também pode contribuir. Tudo depende da forma como a história do livro e do personagem chegará
ao seu leitor ou a forma como o livro será utilizado por
estas pessoas. Neste sentido, o contato com os livros
deve ser estimulado desde o nascimento das crianças,
para que elas possam, desde pequeninas, explorar, manipular e dialogar com esse recurso de conhecimento
inesgotável. Além disso, esse contato não deve ficar
restrito ao espaço da escola, mas sim perpassar as diferentes realidades e situações.

Ouvir e ler histórias proporcionam a identificação
das crianças com os seus conflitos internos e a resolução desses conflitos. Contudo, com o passar do tempo,
as crianças mostram-se capazes de contar uma história
e, ao narrar essas histórias, elas podem recriar o seu
mundo interior e elaborar os seus conflitos. Este é o
ponto-chave da contribuição das histórias infantis, o
momento em que as crianças deixam de ser meras leitoras e ouvintes e passam a ser as narradoras de suas
próprias histórias. Essa narração nem sempre ocorrerá
de forma verbal, e a criança faz essa “narração” brincando, desenhando ou dramatizando. Gutfreind (2014,
p. 117) evidencia o poder das histórias em fazer com
que as crianças trabalhem com a sua própria história:
O encontro em torno de história (a terapia, a análise) oferece a possibilidade de encontrarmos representações, símbolos, sentidos. Refazer laços, rever
versões, solidificar afetos. A possibilidade de contar e
cantar as dores. Construir novas histórias para lidar
com o caos de um inconsciente ainda não historiado.
Claro que ele é mais poderoso do que a tentativa de
entendê-lo.
Criar novas histórias é mais poderoso do que entender aquilo que não trabalhamos. Ataíde (1995, p.
98) esclarece que “o autodescobrimento é importante,
pois implica em autoafirmação, definição da personalidade, libertação e afastamento do dono no caso do leitor mirim, afastamento dos pais mediante a descoberta
do mundo”. Ou seja, a criança só estará pronta para recriar a sua história de vida a partir do momento em que
conseguir expressar suas angústias, seus problemas e
tiver trabalhado isso. O professor pode ajudar nesse
processo estimulando a fala e a expressão, pois somente a partir do momento em que ela tiver trabalhado
com todas as suas frustrações é que ela irá refazer a
história da sua vida.
A partir da BNCC, em suas competências gerais,
temos contemplado o trabalho das habilidades socioemocionais articuladas com o conhecimento cognitivo
nas diferentes etapas da Educação Básica. Nas competências gerais 8, 9 e 10, podemos observar com maior
clareza como as habilidades socioemocionais estão inseridas. Essas competências devem ser desenvolvidas
outubro / dezembro 2018 | REVISTA LIÇÕES
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ao longo da Educação Básica e nelas podemos observar como as habilidades socioemocionais estão destacadas. Cuidar da saúde emocional, reconhecer suas
emoções e as dos outros, exercitar a empatia, resolver
conflitos, cooperar, desenvolver a autonomia e ser resiliente, são algumas das habilidades socioemocionais
que existem, pois as competências socioemocionais
incluem todo o conjunto de habilidades que cada ser
humano possui para lidar com suas próprias emoções
e se relacionar com a sociedade.
As habilidades socioemocionais são fundamentais
para a vida em sociedade e para o gerenciamento das
emoções. É uma competência que perpassa a sala de
aula e que deve, sim, ser contemplada nos currículos
escolares, mas que também são vivenciadas em todas
as famílias, como, por exemplo, ao ensinar o respeito
ao próximo, a saber ouvir um não e conseguir resolver
uma situação de crise. Essas situações não acontecem
somente no espaço escolar, mas estão inseridas em
toda a sociedade, por isso que a BNCC contempla essas competências para toda a Educação Básica e visa à
formação integral do sujeito, tendo em vista uma sociedade mais justa.
Precisamos contemplar as habilidades socioemocionais integradas com os conteúdos escolares. Desta
forma, uma estratégia para trabalhar com as habilida-
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des socioemocionais, dentre muitas que existem, é a
partir da literatura infantil, seja pela exploração dos
personagens, pela escrita ou pelos temas que os livros
permitem debater, tudo depende de como cada livro
será abordado.
Assim, a partir de tudo que observamos em nossa
sociedade, temos consciência que tanto as habilidades cognitivas como as habilidades socioemocionais
são fundamentais para a formação integral de qualquer indivíduo e que precisam ser trabalhadas de
forma articulada. Todos nós queremos alunos que
saibam ser autônomos, que consigam se colocar no
lugar dos outros e resolver os seus problemas, mas
para que isso ocorra, precisamos de fato trabalhar de
forma que elas sejam contempladas na ação e discutidas diariamente.
Referências
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BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Co
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Segurança digital. Afinal, o que é?

Uma conversa muito além de “plug & play” e das leis
MINICURSO
Ivanice Cardoso Teixeira de Lima
Editora do Brasil
Falar com profissionais da educação é sempre uma honra.
Com professores o privilégio é dobrado e o desafio é grande. Tenho sempre a certeza de que estou falando com condutores ao
futuro, aqueles que inspiram e provocam mentes a se projetarem
para além de si mesmas, ávidas por saberes e conhecimento.
Não só acesso a dados ou informações, mas conhecimento.
No atual momento da história humana essa capacidade
de formar conhecimentos e o sonho com um futuro possível
são mais do que essenciais. Vivemos uma transição vista,
mais recentemente, somente na Revolução Industrial. Por
isso chamados de Revolução 4.0. Fortemente provocada pelas demandas industriais e corporativas, essa transição traz
impactos em todos os aspectos da vida humana e exige conhecimento para gerar novos conhecimentos.
Não somente ao que importe mudanças tecnológicas,
mas, em linhas gerais, profundas transformações em como
nos relacionamos socialmente, como estruturamos nosso
raciocínio individual e coletivo, como percebemos o tempo,
como tratamos com o ecossistema que nos rodeia e várias
outras. Momento de muitas novidades promovidas pelo desenvolvimento tecnológico digital conectado em redes de
comunicação, que deslumbram jovens, idosos e crianças, ao
mesmo tempo em que provocam incertezas.
É bem verdade que, como sociedade, temos usufruído de
avanços que trazem muitos benefícios e melhorias nos padrões e condições de vida neste planeta chamado Terra (por
enquanto só a Terra). Desde um simples deslocamento de automóvel, aplicativos localizadores que ajudam famílias a cuidarem da segurança de crianças ou idosos, dando-lhes mais
autonomia, até exames ultraminuciosos do funcionamento
cerebral humano através de pesquisas no campo das neurociências. Este último, na minha opinião, tem servido a humanidade com esplendor, dando-nos a oportunidade de avançar
num lapso de aproximadamente dez anos muito mais do que
havíamos caminhado em séculos de estudos.
Assim como todos os desafios que a humanidade enfrentou ao longo da história, este momento de transformações
propõe a quebra de paradigmas que exigem um certo nível
de criticismo e conhecimentos multidisciplinares sob pena
de sermos engolidos pela multiplicidade de “verdades pós-modernas”, principalmente por narrativas factoides que tenham como objetivo atender legitimamente interesses que
não proponham evolução e inovação. Como construir, nesse
mar de dados e informações, conhecimento aplicável e necessário para as nossas atuações profissionais?
Em linhas práticas, como saber se em ambientes educacionais estamos fazendo a leitura realista e praticável do que as
tecnologias digitais podem, de fato, representar de positivo e
produtivo para a atividade escolar?
Fazer as escolhas certas para investir tempo, dedicação e
investimento financeiro tem sido um enigma para gestores e

mantenedores em todo o mundo. E no Brasil ouvimos muito sobre processos “disruptivos”, inovações metodológicas,
nos são apresentados catálogos e mais catálogos de novas
tecnologias digitais e serviços na área educacional, mas os
resultados estão longe de ser satisfatórios. Um desequilíbrio na análise custo x benefício quando o processo ensino
aprendizagem é avaliado é o resultado mais frequente.
Trouxemos tecnologias digitais em vários formatos para
dentro das escolas. Ficou até bonito de se ver. Crianças com
tablets e notebooks nas mãos, rompendo com seus cadernos e
anotações em escrita cursiva. Inteligência artificial e realidade virtual sendo recepcionadas nas escolas sem nem mesmo
sabermos o que são. Ficamos muito tranquilos em colocar
o prontuário, com todos os dados de nossos alunos e suas
famílias nas mãos de empresas que nem conhecemos direito. Mas nos parece que são bons, foram “vendidos” como
grandes maravilhas tecnológicas, por que não adotaríamos?
Tudo parece tão seguro e confiável, certo?
Para ajudar a encontrar respostas a essas e outras perguntas, aceitamos o convite da Editora do Brasil para falar
sobre segurança no uso da internet em ambientes escolares
neste XXXII Congresso da Rede Sinodal de Educação.
Não, não abordamos como ligar equipamentos ou nomes
e tipos de firewalls. Falamos sobre como professores podem
ser os grandes líderes dessa transformação. Caminhamos
pelos fundamentos do comportamento digital, vimos juntos
em que fase das tecnologias estamos, quem somos diante da
Revolução 4.0 e o que precisamos ter como base estrutural
para que tecnologia digital seja uma ferramenta manuseável
e eficaz, que nos desafie a repensar nossas vias de atuação,
mas que também promova “retorno de investimento intelectual”. O que fizemos juntos faz parte de um tema imperativo mundialmente: educação digital.
Educação digital é o que nós da Digital + Legal fazemos. Oferecemos soluções em consultorias, treinamentos e
capacitação que provoquem docentes, pais e alunos, a repensarem seus papéis diante do uso de tecnologias digitais, com
foco na responsabilidade jurídica de todos os atores dessa
nova história e com valores que dignifiquem o ser humano
e suas relações. Afinal, tecnologia digital é uma ferramenta
poderosa para transformações.
Sim, ferramenta! Tecnologias digitais não são o centro
dessa revolução, elas são somente mais uma ferramenta. E
como qualquer ferramenta, não se move sozinha. São necessários “artesãos” que saibam usar tecnologias digitais
adequadamente para produzirem suas obras. Sua funcionalidade, capacidade, operacionalidade e usabilidade devem ser
bem conhecidas para que não coloquemos em risco nosso
tempo, nossos esforços, investimentos financeiros, interesses e segurança de nossos professores e alunos, mas, principalmente, o bom nome das nossas escolas.
Orientar, conscientizar e conectar são movimentos essenciais para que tenhamos segurança, reponsabilidade e
produtividade no uso de tecnologias digitais em escolas e na
sociedade como um todo!
outubro / dezembro 2018 | REVISTA LIÇÕES
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Pareceres descritivos: uma reflexão sobre
a escrita e o uso adequado da linguagem
MINICURSO

Cátia Amaro Horst
CEM Dohms
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Com o título “Pareceres descritivos: uma reflexão
sobre a escrita e o uso adequado da linguagem” buscou-se refletir, no minicurso, a respeito da interação
e uso da linguagem em contextos sociais, além de
identificar as características estruturais, linguísticas
e contextuais dos pareceres. Na sequência, destacou-se a verificação desses aspectos a partir da análise
de pareceres com foco nas escolhas linguísticas. E,
para finalizar, foram analisados exemplos de pareceres cujo resultado tenha objetivo na aprendizagem e
na mediação.
Avaliação é um processo de aprendizagem muito
discutido em função do seu marco no caráter classificatório e suas mudanças de paradigmas que almejam uma
avaliação formativa e mediadora. Isso significa tomada
de decisões do avaliador em busca da singularidade e
não mais das classificações generalizadas. Para isso é
necessário o registro diário, conforme afirma uma das
pesquisadoras referência na avaliação no Brasil, Jussara Hoffmann: “A avaliação mediadora exige a observação individual de cada aluno, atenta ao seu momento
no processo de construção do conhecimento. Portanto avaliação formativa é aquela que busca trabalhar a
criança em suas diversas áreas, sendo elas cognitivas,
afetivas e sociais”.
Diante disso, aliou-se um estudo entre a avaliação
e os estudos da linguagem. Tal proposta se justifica,
pois a linguagem é o instrumento de interação no processo de ensino e aprendizagem e, também, entre os
responsáveis e a escola. O parecer descritivo é um gênero textual, e, visto como tal, tem-se aí um contexto
de interação social, cujo objetivo central é gerar uma
ação, neste caso o relatório das atividades desenvolvidas pelo aluno, cujo efeito deverá provocar reflexão
sobre a aprendizagem do aluno, tanto para o professor
como para seus responsáveis. Esse objetivo promove a necessidade de reflexão a respeito das escolhas
linguísticas na escrita do parecer descritivo\relatório
de avaliação, pois será o principal instrumento de interação com os responsáveis. Para isso, é necessário
um estudo das dimensões contextuais, estruturais e
linguísticas do gênero textual parecer descritivo.
REVISTA LIÇÕES | outubro / dezembro 2018

A prática tem mostrado, em alguns casos, muitas repetições, senso comum, incoerências, quando
a AÇÃO que se busca como efeito é a singularidade,
por isso é importante que o professor organize o texto
de tal forma que os responsáveis percebam o processo de ensino e aprendizagem do aluno. Sendo assim,
o parecer\relatório às famílias deve conter informação
relevante para elas, não pode se restringir ao grau de
desenvolvimento das capacidades motoras, cognitivas
etc., mas proporcionar dados mais qualitativos sobre o
estilo de aprendizagens, ou seja, em que circunstâncias e com que conteúdos a criança opera melhor e
qual a forma mais eficaz de ajudá-la.
As referências bibliográficas usadas foram embasadas nas teorias de avaliação, estudos do texto\gênero
textual e discurso, bem como pesquisas feitas com
pareceres descritivos. Para a prática, foram analisados
exemplos presentes nas escolas.
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Lembrança do XXXII Congresso
da Rede Sinodal de Educação
Mais um dos momentos emocionantes
do XXXII Congresso foi a entrega de
uma obra de arte para cada uma
das escolas presentes. Uma
obra relacionada diretamente
à temática – a Reforma
Luterana. Abaixo, a
explicação da artista que
confeccionou esta linda
lembrança deste evento:
Prezados professores:
Sua escola está
recebendo uma
obra de arte de série
exclusiva, denominada
“Justificação: Brasão
Rosa de Lutero”, criada
a partir da solicitação da
Coordenação do XXXII Congresso
da Rede Sinodal de Educação.
De imediato apresentei a ideia inicial,
baseada na referência clássica da imagem da “Rosa
de Lutero” – tão significativa, em particular para
toda a Rede Sinodal – e então desenvolveu-se a
personalização para a peça.

Esta escultura de parede foi elaborada
em chapa crua de aço 1020, recortada a
laser em metalúrgica, manualmente
lixada, polida e posteriormente
envergada, moldada e
trabalhada individualmente
e exclusivamente por mim.
Ao final, recebeu verniz
automotivo para valorizar a
oxidação natural.
São peças únicas,
numeradas e com valor
agregado especialmente
para o XXXII
CONGRESSO DA REDE
SINODAL DE EDUCAÇÃO,
sediado e vivenciado nesta
data, no Colégio Evangélico
Augusto Pestana.
Que esta escultura propague a
essência de Martim Lutero por todos os
caminhos em que ela estiver.
Um grande abraço.
Cordialmente,
Camila R. Camargo
Artista plástica – Julho 2018
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Projeto Júri Simulado
Para produzir textos de qualidade, os alunos têm
de saber o que querem dizer, para quem escrevem e
qual é o gênero que melhor exprime essas ideias.
Os alunos do 9º ano do BOM JESUS/IELUSC iniciaram este ano os estudos do gênero textual dissertação.
Dissertar é expressar o que se pensa de nós mesmos,
das outras pessoas e do mundo em que vivemos.
Constataram que o tempo todo somos chamados
a opinar sobre assuntos e fatos, bem como a tomar
contato com a opinião de outras pessoas. Nem sempre as pessoas concordam com a nossa opinião, como
também nem sempre concordamos com a opinião dos
outros. “O aluno resiliente enfrenta as diversidades
com serenidade e equilíbrio, ciente das situações paradoxais do contexto contemporâneo, evoluindo positivamente” – PPP.
A dissertação, embora também possa apresentar
informações, é um texto argumentativo, já que sua
principal intenção é convencer o interlocutor com
base em argumentos.
Para colocar em prática os conhecimentos adquiridos, alunos realizaram um debate, em forma de júri
simulado, nas aulas de Produção Textual, contemplando várias características que nosso aluno deve
desenvolver na educação básica como autonomia, comunicação, ética, cooperação, entre outros.
Os alunos, orientados, escolheram um tema polêmico por si só, atual e de especial relevância: “A
redução da maioridade penal”. O debate e a discussão
mediados, assim como a dissertação, implicaram discussão de ideias, argumentação, organização do pensamento, defesa de pontos de vista e descoberta de
soluções.
Para isso foi necessário conhecimento prévio do
assunto abordado, o qual, além das pesquisas, os alunos adquiriram em uma explanação do tema com um
agente de segurança pública e estudante de Direito,
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que foi até a sala de aula e explicou os pontos positivos e negativos dessa proposta, instigando a curiosidade nos alunos, o que contempla o perfil discente do
PPP: “O aluno (falta conexão de ideias nesta transição) conhecedor de mundo cultiva, simultaneamente,
uma atitude de investigação e organização do conhecimento numa visão global contextualizada”.
A prática desenvolveu habilidades argumentativas
tanto no discurso escrito como na oralidade, já que o
debate propicia treinar a estruturação do pensamento e articulação das ideias, habilidades essenciais em
qualquer disciplina.
Além disso, os alunos exercitaram mais duas características importantes descritas no PPP que são a
ética e a tolerância, pois tiveram que respeitar as diferenças de pensamento e saber lidar com elas, contribuindo, assim, para uma convivência respeitosa e
de colaboração entre eles.
Em suma, debater temas instigantes e atuais é de
fundamental importância e de grande valia para a formação educacional dos nossos alunos, uma vez que
estimula o desenvolvimento do pensamento crítico,
a prática da elocução, além de auxiliar no processo
de desenvolvimento do raciocínio lógico e, principalmente, da argumentação.
Profª Merielen Patricio dos Santos
BONJA/IELUSC
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Projeto Games Literários
O ser humano é capaz de atingir as mais incríveis realizações em todos os campos do conhecimento, consegue superar os limites do seu
próprio corpo; absorver uma gama enorme de
informações e aprender a utilizá-las para viver
com sucesso dentro da sociedade a que pertence.
Nisto está um dos elementos que constituem a
grandeza da leitura: ela é responsável por contribuir, de forma significativa, para a formação do
indivíduo, capacitando-o a analisar a sociedade,
seu dia a dia e, de modo particular, ampliando e
diversificando interpretações e visões de mundo
com relação a todas as vicissitudes de sua própria vida.
Nesse importante trabalho educativo com
a leitura nas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental, a ideia central é balizada através das
tendências individuais, com o foco na formação
do prazer em ler (leitura de fruição), objetivando
estimular a inteligência e contribuir para a consolidação da personalidade do indivíduo.
Durante o seu trabalho criador, o estudante
utiliza e aperfeiçoa processos que desenvolvem
a percepção, a imaginação, a observação, o raciocínio, o controle gestual. Capacidades psíquicas que influem na aprendizagem. No processo
de criação, ele pesquisa e descobre a própria emoção,
liberta-se da tensão, ajusta-se, organiza pensamentos,

sentimentos, sensações e forma hábitos de trabalho.
Enfim: educa-se!
O desenvolvimento da prática pedagógica no projeto
Games Literários é um desafio constante. No cotidiano,
convivemos com estudantes apresentando dificuldades
de leitura e interpretação. Nesse sentido surgiu a necessidade da construção de um projeto que visasse ao
incentivo do ensino da leitura através dos jogos.
Através do projeto, o aluno pode perceber na leitura um meio com o qual chegará a um fim específico,
qual seja, a consecução do próprio game e, portanto,
do momento lúdico de todo o processo que teve início
a partir da leitura do livro indicado. Por outro lado, o
mais interessante do projeto Games Literários é conseguir despertar no aluno uma forma de insight na
qual ele tenha, por conta própria, a convicção de que
o mais relevante e compensador de todo o trabalho foi
na verdade a leitura do livro, concluindo, portanto, que
diferentemente da máxima atribuída a Maquiavel: “Os
fins justificam os meios”, tem-se a descoberta de que
o meio (a leitura) sobrepõe-se aos fins.
Profª Rosanea Laureano Machado Ferreira
BONJA/IELUSC
outubro / dezembro 2018 | REVISTA LIÇÕES
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Multimix

Uma forma de o estudo se constituir uma habitualidade...
Não deveria ser assim! Mas ainda é comum
que, quando um aluno tem uma avaliação na
quinta-feira, ele comece a estudar na quarta-feira, ou até no dia da prova bem cedinho. Estudar e aprender não é só para o dia seguinte,
não é só para a prova! Na tentativa de que o
estudo se constituísse uma habitualidade, consolidando a aprendizagem, decidimos, há seis
anos, iniciar a aplicação de simulados internos,
os quais nomeamos de Pré-Multimix e Multimix de Conhecimentos.
No decorrer desse tempo, os simulados,
além de promoverem maior comprometimento dos
alunos com o estudo, mostraram-se ferramenta de
preparo emocional para o enfrentamento de processos futuros (Enem, por exemplo), haja vista que, ao
participar desse processo, o gerenciamento do tempo, o silêncio, a concentração, o preenchimento do
gabarito... são desafios a serem enfrentados.

O Pré-Multimix (7º ano EF) e o Multimix de Conhecimentos (8º ano EF a 3º ano EM) são aplicados
duas vezes ao ano e são constituídos por Prova Objetiva e Prova de Redação. A Prova Objetiva agrupa todos
os componentes curriculares da série e compõe-se de
questões elaboradas/selecionadas pelos próprios professores da turma, envolvendo conhecimentos fundamentais para a testagem de habilidades e competências das séries. Para responder às questões e escrever
o seu texto, o aluno é desafiado a colocar em prática os
princípios e recursos apreendidos.
E, como uma avaliação só faz sentido se estiver
a serviço do processo-aprendizagem, os resultados
são compilados em gráficos (por aluno, componente
curricular e turma), sendo, assim, possível analisá-los com propriedade. A reflexão sobre os dados estatísticos pela tríade “gestores-docentes-discentes”
é fundamental para sustentar o que está bom e para
aprimorar o processo.
Cabe reforçar que o Pré-Multimix e o Multimix de
Conhecimentos, pela credibilidade conquistada e pelo
apoio das famílias, vêm se mostrando eficaz. Já que
os conteúdos advêm de todos os componentes curriculares e são cumulativos do semestre, a demanda
de estudo torna-se intensa. Cientes disso, os alunos
têm procurado “manter o estudo em dia”. E pelo fato
de eles praticarem esses simulados ao longo de seis
anos letivos (7º EF a 3º EM), vêm desenvolvendo a
autoconfiança e a autonomia, tão importantes para o
sucesso nas provas externas.
Coordenadoras Raquel Amende Leal
e Silvana Luzia Weiler
Colégio Sinodal Rui Barbosa
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CEAT relança livro e regata parte da história
centenária do colégio
O livro “70 Anos do Ensino
Privado”, escrito pelo ex-vice-diretor e professor Armindo
Frederico Haetinger, foi relançado pelo Colégio Evangélico
Alberto Torres – CEAT com o
intuito de resgatar e valorizar a
história da escola. A obra, que
fala do período entre 1892 –
ano da fundação do colégio – e
1962, contém o texto original e
depoimentos de colegas do autor, falecido em 1998.
O resgate do livro foi realizado pelo CEAT em parceria
com os seis filhos do professor. Todo o trabalho aconteceu
ao longo de 2017, ano dos 500
anos da Reforma Luterana e dos
125 anos do CEAT. O projeto de
reedição culminou com o lança-

mento durante o 11º Seminário
Institucional, com a participação
dos colaboradores do colégio e
de convidados. Na cerimônia, os
presentes ouviram o depoimento
gravado na comemoração
dos 80 anos do professor Haetinger, quando
ele falou sobre seu amor
pelo colégio, onde esteve
presente em 42 dos seus
45 anos de magistério.
Uma das filhas, Andrea
Haetinger, lembrou que
o livro é uma maneira de
seu pai ser inesquecível e
destacou que, com a reedição, a escola se mostra
comprometida com a história da educação.
De acordo com a direção, a publicação da
obra tem os objetivos de
manter viva a história do
CEAT a fim de que se

conservem princípios e valores
que o fizeram existir, persistir e
prosperar; elucidar a história inicial para que ela seja mais conhecida e pautada nos dias atuais;
comemorar num ano jubilar as
conquistas e as superações do
CEAT à luz do conhecimento, do
conteúdo produzido pelos envolvidos com a sua fundação e existência; reafirmar o compromisso
da atual comunidade escolar com
o sentido de existir do CEAT,
garantindo seus princípios e valores na participação ativa em
sua sociedade; valorizar as pessoas, tendo como símbolo neste
momento o professor Haetinger,
com base em todos os seus ensinamentos e contribuições ao
colégio; e reforçar a autoria e a
produção textual.
Jornalista Josiane Martini
CEAT

31
outubro / dezembro 2018 | REVISTA LIÇÕES

COMPARTILHAMENTOS DAS ESCOLAS

Paralisação dos caminhoneiros:
cenário do Brasil pauta painel para alunos
Com o propósito de esclarecer e
gerar atitudes e posturas coerentes
com o cenário gerado pela paralisação dos caminhoneiros no Brasil, o
Colégio Evangélico Alberto Torres
– CEAT promoveu um painel para
debater o assunto. A presidente do
Comitê de Desenvolvimento do Vale
do Taquari – Codevat e economista,
Cintia Agostini, o empresário do setor dos transportes, Valmor Scapini,
e o advogado pós-graduado em Direito Civil e do Trabalho, Gilmar Volken, falaram aos alunos de 8ª série do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio do CEAT
Lajeado e às turmas do Ensino Médio da Unidade Região
Alta. O painel, mediado pelo diretor geral do CEAT, Rodrigo Ulrich, aconteceu no dia 29 de maio, durante o período da paralisação.
O momento reafirma o compromisso social do colégio
com a formação de seus estudantes e faz valer o papel da
educação na sociedade. O evento iniciou com a discussão de assuntos como a pauta que gerou a mobilização
dos caminhoneiros, a legalidade da iniciativa, aspectos da

gestão pública e os prós e contras
para esse cenário. Ao longo das falas, surgiram desdobramentos dos
assuntos que envolveram a contextualização do setor de transportes
no país, a normatização do setor,
os preços do diesel, dos pedágios
e dos fretes, a legalidade do movimento, a insatisfação com o modelo
político, o cenário do petróleo no
Brasil e no mundo, a dinâmica do
mercado, a política de preços nacionais e sua relação com
a inflação, a inserção da Petrobrás no mercado internacional, a possível paralisação dos petroleiros, o uso de outras
matrizes energéticas e a circulação em excesso de informações e de fake news.
Ao longo do painel, a plateia pôde fazer perguntas e
interagir com os convidados. Além dos alunos, também
assistiram ao evento colaboradores da equipe pedagógica
e do setor administrativo e professores do colégio.
Jornalista Josiane Martini
CEAT

Programa de Formação Continuada estimula o
aperfeiçoamento dos colaboradores
A formação contínua e de qualidade dos profissionais que atuam nas
mais variadas áreas é item importante e constante para o Colégio Evangélico Alberto Torres – CEAT. A escola investe periodicamente no seu
Programa de Formação Continuada
que engloba desde professores e
equipe pedagógica até colaboradores
do setor administrativo, auxiliares e
monitores que atuam em ambas as
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unidades. Ao longo dos últimos anos,
a oferta de cursos, palestras e work
shops com profissionais renomados
vem sendo ampliada e tem adesão
alta dos colaboradores.
Em 2018 acontecem 25 encontros,
sendo quatro para a equipe administrativa, cinco para a equipe pedagógica e diretiva e 16 para auxiliares,
monitores e professores, além de dois
seminários institucionais que reúnem
todos os profissionais que
atuam na escola. Entre os
palestrantes presentes na
escola estão a Dra. Elvira
Souza Lima, a Drª Fernanda Antoniolo Carvalho,
o Dr. Sérgio Sardi, o Me.
Paulo Fochi, a Ma. Lucilla
Pimentel e as psicólogas
Úrsula Marianne Simons,
Sonia Simões Colombo e
Daniela Munhoz. As for-

mações também são ministradas por
colaboradores que atuam no CEAT e
têm formações específicas em temas
que podem ser aprofundados. Além
disso, um Seminário de Leitura acontece durante o Seminário Institucional. Para a atividade, cada colaborador
escolhe entre seis livros sugeridos
pela equipe pedagógica da escola.
Os temas das formações deste
ano envolvem as neurociências, feed
back, o papel do coordenador pedagógico, documentação pedagógica,
primeiros socorros, dificuldades de
aprendizagem e alfabetização, aspec
tos cognitivos e socioemocionais,
concepções e práticas na Educação
Infantil, filosofia, mediação de conflitos e a felicidade e o bem-estar no
cotidiano.
Jornalista Josiane Martini
CEAT
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Sala Maker é o mais novo espaço de aprendizado
Maker, em inglês “criador”, “criação”.
Mas mais do que criar, a Sala Maker do
Colégio Martin Luther (CML), inaugurada
nesta semana, pretende incentivar os alunos à elaboração, ao desenvolvimento e à
avaliação de projetos e estudos de maneira
mais prática, interativa, também lúdica e
completa. Repleto de ferramentas, máquinas e equipamentos diversos, o espaço é a
mais nova alternativa à disposição dos estudantes do Ensino Médio do educandário estrelense e objetiva promover a exploração
de outros universos educacionais, proporcionar novas experiências e ampliar a bagagem de conhecimentos dos jovens.
A diretora do CML, Andréa Desbessel, destaca que o investimento na sala é idealização
de mais uma iniciativa trabalhada há anos no colégio,
neste e em outros projetos. “Estamos sempre atentos
ao mundo da educação, principalmente nos centros de
referência, em busca do que há de melhor e inovador
na forma do ensinar com eficiência. Trata-se de mais
uma forte ação neste sentido”, explica. “Mais do que
um laboratório ou oficina, é um completo cenário onde
o aprender, o ensinar e o criar ocorrem de maneira
mais proativa, instigante, também criativa e divertida”,
completa.
Conforme o professor de Física do CML, Geverson
Luis Rabaioli, o conceito do espaço é de proporcionar
uma experiência muito mais ampla do que uma simples atividade fora da tradicional sala de aula. “Temos
um espaço com todas as possibilidades, meios e instrumentos disponíveis, que vão proporcionar experiên-

cias que irão além do simples teste de um ensinamento passado em sala de aula. É um completo laboratório
onde além de poder aplicar um específico conhecimento recebido, o aluno vai poder desenvolver, construir e
também testar um projeto. Onde, participando de todo
o processo, o estudante vai poder compreender de forma mais exata e completa o que deu certo e o que pode
ser melhorado. Nossa ideia e expectativa é que o espaço seja muito bem aproveitado e as primeiras amostras
dão sinal disso”, avalia.
Giovani Degasperi (14 anos), aluno do 1º ano do
Ensino Médio, comemora o acesso à Sala Maker. “É
uma inovação que pode instigar nosso conhecimento,
a busca por mais alternativas e práticas que, de certa forma, podem passar a despertar mais minha atenção, de meus colegas também, para outras áreas, ou
mesmo coisas do meu cotidiano que hoje passam em
branco para mim”, relata. Degasperi já divide a sala com Vinícius de Castro (16). O
aluno do 2º ano é outro que já contabiliza
as vantagens do novo ambiente. “Vai nos
incentivar a buscar mais informações, conhecimentos e técnicas sobre atividades
que até estudamos, mas temos apenas
na teoria. Também vai nos dar uma nova
visão sobre ramos e profissões que sabemos que existem, mas não conhecemos
muito na prática, como o caso de robótica,
as engenharias e outras”, atesta.
Comunicação
Colégio Martin Luther
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CML LEIA – Café Literário
Qual a importância da
leitura no desenvolvimento
humano? Por que devemos
incentivá-la? Monteiro Lobato faz-nos refletir: “Quem
mal lê, mal ouve, mal fala,
mal vê”. Através dessa pequena citação, encontramos
e nos deparamos com a
grandiosidade do ato de ler.
A leitura contém o poder de levar o indivíduo a
compreender e a interpretar o ser social e de realizar a leitura mundana, ou seja, a habilidade
e a criticidade de construir posicionamentos, opiniões, valores e até a
construção da própria identidade.
Com base nesse viés, o Colégio Martin Luther possui o projeto
“CML LEIA”, o qual promove e in-

centiva o gosto pela leitura e pelos
estudos, perpassando desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.
Assim, dentro desse projeto está
o evento intitulado “Café Literário”,
que ocorre anualmente como culminância de uma série de atividades realizadas na Educação Infantil

até Ensino Fundamental I,
explorando a leitura numa
perspectiva lúdica, interdisciplinar e também como um
momento de troca de experiências entre pais, alunos e
comunidade escolar.
Neste ano, as turmas
tiveram o privilégio de conhecer as obras da escritora
Rosinha Campos, bem como
a troca de conhecimentos
realizada pessoalmente, já
que a autora visitou a instituição, o
que aprofundou ainda mais os momentos de aprendizagens, leituras e
descobertas.
Professores da Educação Infantil
e Ensino Médio
Colégio Martin Luther

A valorização da vida
Todos os anos, o CML realiza junto aos alunos
de 2º ano o projeto História da Vida, que consiste
em apresentar-lhes as etapas do crescimento de
um bebê, desde a fase da gestação, passando pelo
nascimento e primeiros meses de vida.
Além da tradicional visita à Clínica Imagem,
onde aprendem sobre a evolução da gravidez,
culminando no parto, também receberam a visita
da mãe e pediatra Dra. Luciane Orlandini. Com ela,
aprenderam sobre o papel da pediatra no nascimento
dos bebês e os cuidados importantes nas primeiras
semanas de vida.
Esse projeto contou com a orientação da professora
de Ciências e consultora, Alexandra Schwingel. Com
a ajuda dos professores que trouxeram ovos galados,
os alunos acompanharam passo a passo a evolução e

transformação do ovo em pintinho. Foram vivências
muito emocionantes, com direito a visitas silenciosas
ao local, o que permitiu que vissem o pintinho se
mexendo dentro do ovo.
O momento marcante foi quando o primeiro filhote
rompeu a casca e, ainda molhado, envolto no cordão
umbilical, buscou o calor da estufa para se aquecer.
Depois, os filhotes foram transferidos para caixas,
onde receberam alimentação adequada dos alunos.
Tudo isso foi cuidadosamente registrado no diário de
bordo, feito pelos alunos dessas turmas.
Coordenadora Raquel e
professoras Alexandra Schwingel,
Elisângela Hauschild e Fernanda Henz
Colégio Martin Luther
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Cartas de Guerra
E se o seu aluno pudesse viajar
no tempo? E se pudesse reviver o
passado? Sentir a dor do outro? Ser
o outro? Essa foi a proposta do projeto “Cartas de Guerra”, em que os
educandos do 9º ano do Ensino Fundamental do CEM Pastor Dohms –
Unidade Alvorada produziram textos do gênero cartas para pesquisar
e expressar o período histórico da
Primeira Guerra Mundial.
O projeto teve início com aulas
expositivas dialogadas e seminários a partir de leituras de fontes
históricas e imagens da Grande
Guerra. Como tarefa, os alunos
deveriam produzir uma carta de
guerra, imaginando-se como soldados ou enfermeiras dos campos
de batalha em 1914; para tanto, a
pesquisa se estendeu para além

dos fatos históricos, mas
da própria linguagem e das
relações sociais e afetivas
do período. A confecção da
carta respeitou o tempo e
as características linguísticas de cem anos atrás, com
papel envelhecido, rasgado,
caligrafia estilizada e muita
emoção textual.
A partir desse projeto,
os educandos imergiram
na pesquisa e fizeram do conhecimento adquirido uma vivência
como sujeitos históricos, em que
puderam desenvolver não apenas
a apropriação de conceitos, mas a
empatia e a comoção desse evento
tão emblemático da história mundial. Por fim, compartilhamos as
leituras das cartas com a turma

do 8º ano, em uma perspectiva de
construção do aluno além dos saberes acadêmicos, mas de cidadão
e ser humano que se constitui na e
pela História.
Deliane de Borba Santos
CEM Pastor Dohms
Unidade Alvorada

Copa do Mundo 2018:
a matemática como pontapé inicial
para a construção do saber
Neste ano tivemos um evento mundial muito importante, a Copa do Mundo na Rússia. Assim, os alunos
do Ensino Fundamental dos anos finais do CEM Pastor Dohms – Unidade Alvorada realizaram um projeto
sobre esse – a temática. Trabalhamos sobre diversos
aspectos dentro de todas as áreas do conhecimento,
pesquisamos, debatemos, tabelamos dados, elaboramos gráficos e construímos cartazes.
O projeto estimulou os alunos a pesquisar sobre outros países, outras culturas e torcer por uma seleção
que não fosse o Brasil. O foco inicial era trabalhar a
maneira como as seleções se classificavam com relação à matemática, porém senti a necessidade de fazer
um trabalho mais amplo e permitir aos alunos explorar
o mundo através da busca pelo conhecimento. O pro-

jeto foi organizado por turmas, onde cada turma foi separada em grupos e cada grupo ficou responsável pela
coleta de dados de uma seleção. Fomos, inicialmente,
realizar pesquisas no laboratório de informática com
o objetivo de descobrir fatos importantes sobre a respectiva seleção. A partir dos dados coletados, foram
confeccionados cartazes que compuseram um mural
na escola para o acompanhamento dos jogos, e com
isso os alunos dividiram e multiplicaram conhecimento. Os alunos se engajaram muito e, por fim, fizemos
um bolão antes do recesso para finalizar o projeto. No
retorno do recesso, tivemos uma “premiação” para os
alunos que acertaram o bolão, o que os deixou muito
contentes.
Pude perceber com esse projeto que os alunos participam ativamente do modelo de sala de aula invertida, quando eles trazem os resultados do que querem
saber. Muitas curiosidades foram descobertas, muitos
aspectos positivos e alguns negativos de cada país. Eles
puderam relacionar todas as disciplinas que compõem
os componentes curriculares, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Geografia, História, Educação
Física, Artes Visuais, Música, Ensino Religioso, percebendo que tudo está conectado de forma interdisciplinar.
Sabrina Laureano Freitas
CEM Pastor Dohms – Unidade Alvorada
outubro / dezembro 2018 | REVISTA LIÇÕES
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Em ritmo de Copa nas aulas de Língua Inglesa
A Copa do Mundo é um evento esportivo mundial onde todas
as atenções estão voltadas para
o futebol. Então, trata-se de uma
excelente oportunidade para enriquecer o ambiente educacional estimulando os alunos no processo de
aprendizagem da Língua Inglesa e
dando mais significado aos conteúdos abordados em aula. A Língua
Inglesa é o idioma oficial da Copa
do Mundo, toda a comunicação é
feita em inglês, como, por exemplo, a interação entre os jogadores
de diferentes seleções e a apresentação dos times na transmissão oficial dos jogos. Sendo assim, o projeto buscou mostrar a importância
do idioma, ampliar o vocabulário do

educando através da leitura e pesquisa, conhecer os aspectos geográficos, econômicos e culturais
dos países participantes da Copa do
Mundo, além de levar o estudante
a conhecer, valorizar e respeitar diferentes culturas. Toda a produção
resultante das informações coletadas foi apresentada de forma escrita e oral na Língua Inglesa.
Os alunos dos 5º e 6º anos realizaram uma pesquisa sobre um
dos 32 países participantes da Fifa
World Cup Russia 2018. Os alunos,
individualmente ou em pequenos
grupos, após a escolha do país,
pesquisaram sobre a gastronomia
local, pessoas famosas, localização

do país no mapa mundial, moeda,
língua oficial, bandeira, pontos turísticos e curiosidades. Ao final da
pesquisa, os alunos dos 5º anos
confeccionaram um poster e os
alunos dos 6º anos uma apresentação em powerpoint. Em relação ao
item curiosidades descobriram, por
exemplo, que as crianças na Coreia
do Sul já nascem com 01 ano de idade, que a Inglaterra inventou o futebol, que a bandeira da Alemanha
formada após a Segunda Guerra
Mundial representa a democracia e
a liberdade do povo e que a bandeira da Inglaterra não é a mesma do
Reino Unido. Os alunos dos 4º anos
deram uma nova finalidade às figurinhas repetidas do álbum da Copa.
Selecionaram duas figurinhas de
jogadores de diferentes nacionalidades e, a partir das informações
contidas na própria figurinha e outras pesquisadas, fizeram o profile
de cada jogador.
Enfim, as atividades desenvolvidas possibilitaram aprimorar as habilidades de speaking (oralidade) e
writing (escrita), desenvolver e ampliar o vocabulário da Língua Inglesa além do conhecimento, respeito à
diversidade cultural e diversão.
Taiane Mesquita Pereira
Colégio Sinodal do Salvador e
CEM Pastor Dohms
Unidade Higienópolis
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Esportes Alternativos
Este projeto visa a ampliar o conhecimento sobre as
práticas de jogos diversos com o objetivo de oportunizar novas vivências às crianças/adolescentes e estimular a participação nas aulas de Educação Física, gerando
inclusão. O projeto estimula e resgata os mais diversos
perfis de alunos, ampliando seu repertório motor, cognitivo e até mesmo emocional através da prática de jogos diversos, considerando o contexto escolar específico
e os perfis individuais. Após alguns debates, os alunos
serão desafiados a pesquisar e escolher um esporte, expondo o resultado aos colegas. No primeiro encontro o
grupo fará uma breve explanação teórica sobre o esporte
escolhido e, a seguir, um teste sobre as regras, com o
objetivo de compreender o jogo, sua adaptação e assim
poder praticá-lo. Essas atividades foram por mim denominadas “Esportes Alternativos” e se viabilizam graças
às particulares adaptações realizadas dentro do contexto
e ambiente escolar específicos, dando oportunidade aos
alunos de conhecer e praticar esportes que algumas vezes se encontravam distantes das suas realidades. Assim
é esperado um aumento da autoestima do aluno, que poderá demonstrar seus conhecimentos aos colegas, agregando confiança e estimulando a sua maior participação.
Essa nova abordagem tem no grupo de alunos os seus
protagonistas, que trazem os materiais, as informações e
os ensinamentos indispensáveis às práticas e adaptam regras para possibilitar a sua execução, criando um modelo
diferenciado de aprendizagem, que tem o professor como

balizador e mediador das situações. A criação da proposta de adaptação de regras conforme a realidade específica
estimula a imaginação e a criatividade. A pesquisa livre
como fonte inspiradora para o propósito do “Esporte Alternativo” é de grande relevância para incentivar o aluno
e demonstrar as suas potencialidades, instigando a busca
por novos conhecimentos e uma participação efetiva no
processo de aprendizagem, trazendo um novo comportamento e ressignificando positivamente a sua posição perante o grupo e perante si, possibilitando mais confiança,
inclusão e uma participação maior e mais qualificada nas
atividades.
Ricardo Veli Nunes
CEM Pastor Dohms – Unidade Higienópolis

Música na sala de aula, um estudo intertextual
Nenhum texto origina-se do nada, sempre será resultado do
diálogo entre dois ou
mais textos, verbais
ou não verbais. Esse
é o conceito de intertextualidade, segundo
Kristeva (1974) – traduzindo literalmente
o “dialogismo” do filósofo russo Mikhail
Bakhtin –, “todo tex
to se constrói como
mosaico de citações,
todo texto é absorção
e transformação de
um outro texto”. Ignorar essa característica
fundamental é ignorar toda a riqueza
textual.
Introduzir esse conceito em sala
de aula é um desafio que não pode
ser negligenciado, levando em consideração sua importância não só na
compreensão da leitura, mas também
na ampliação do conhecimento de
mundo dos estudantes.
No entanto, assim como todo novo
conceito, para que seja compreendi-

do é necessário aproximá-lo da realidade
dos estudantes. Para
tanto, os alunos do 1º
ano do Ensino Médio
tiveram a oportunidade de conhecer alguns
versos do rap “O mundo é nosso”, do rapper
belo-horizontino Djonga. Através da análise
da música, notaram as
referências ao cinema,
nas quais o compositor
busca comparar a sua
realidade com aquelas
apresentadas pelos enredos dos filmes. Outra intertextualidade
presente é a paródia de um trecho do
Salmo 23, que tem como propósito
criticar o fato de o prefeito da cidade
ser temente a Deus, mas não se importar com a infraestrutura da cidade
e o bem-estar da população. Ao longo
da discussão, os estudantes perceberam que os compositores se valem
dessa ferramenta a fim de enriquecer suas canções e aproximá-las de
outras artes.

A partir dessas conclusões, os
discentes foram convocados a selecionar uma música em língua portuguesa, dentro daquelas que fazem
parte de suas preferidas, apontar, no
mínimo, quatro intertextualidades
presentes na letra, explicando-as e
levantando hipóteses para a escolha
por parte do compositor.
O trabalho resultou em uma play
list diversificada, na qual aparecem
nomes como Caetano Veloso, Elis
Regina, Engenheiros do Hawaii, Legião Urbana, Geraldo Vandré, bem
como os rappers Projota, Baco Esú
do Blues e Choice. A aproximação
do conceito com músicas que fazem
parte do dia a dia dos estudantes facilitou a compreensão da dimensão da
intertextualidade em todos os textos
que produzimos e consumimos.
O resultado pode ser ouvido no
link https://open.spotify.com/user/
12180979321/playlist/71DXzAKY3GhD72U5aL8T4r?si=Jd-Mdx89QGWa5XIIcViAmA.
Profª Mariane Tarragô Nascimento
CEM Pastor Dohms
Unidade Zona Sul
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“Escolha ser Gentil”
Campanha comunitária em prática
Sabemos que as aulas de Língua Portuguesa, para
cumprir sua função social, precisam ir muito além dos
conteúdos gramaticais. É necessário que nossos alunos
saibam utilizar a língua para se comunicar e intervir no
mundo, a fim de se tornarem cidadãos críticos, reflexivos e participativos. Nesse sentido, desenvolvemos
com a turma de 7º ano do CEM Pastor Dohms – Unidade Alvorada o projeto intitulado “Escolha ser Gentil”,
que propôs aos alunos o desafio de criarem campanhas
comunitárias acerca da temática da gentileza.

O gênero textual de campanha comunitária visa à
colaboração da população e foca na importância das
ações de seus interlocutores. Assim, nos questionamos: Na nossa escola, na nossa turma, o que precisamos resolver? Que campanha poderíamos criar para
solucionar esses problemas? A turma chegou a um
consenso: precisávamos falar sobre bullying. No entanto, não bastava o debate, era preciso buscar soluções de forma positiva e engajar a comunidade escolar

Festa do Escuro
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No dia 28/06, a turma do Nível 3 do Colégio Sinodal Doutor Blumenau de Pomerode/SC fez a Festa do Escuro para encerrar a apostila 2 que tratava dessa temática. Teve contação de histórias com
sombras, brincadeiras com lanternas, cinema e pipoca. Foi muito divertido!
Professoras Franciele Tatiana Greuel
e Gabriela Patricio
Colégio Sinodal Doutor Blumenau
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para a resolução do problema. Dessa forma, o projeto
“Escolha ser Gentil” surgiu após assistirmos ao filme
“O Extraordinário”, baseado no livro homônimo, de R.
J. Palacio, para reflexão e debate sobre adolescência,
escola, bullying, respeito às diferenças e gentileza.
Os alunos foram desafiados a se organizar em grupos e, a partir da temática da gentileza, escolher subtemas para criar um cartaz de campanha comunitária.
Com o uso do laboratório de informática, os grupos
produziram cartazes digitais que foram divulgados
nas redes sociais da instituição, além de terem sido
impressos e distribuídos pela escola. Como resultado,
obtivemos as seguintes campanhas: “Uma mão pelo
futuro: ajude um colega a estudar”; “Trate com respeito quem transmite a você conhecimento e faz o futuro
acontecer: respeite os professores”; “Abraços grátis”;
“Ciclo da gentileza: seja o exemplo”; “Escola limpa é
desejo de todos e a responsabilidade é de cada um”;
“Desafios diários de gentileza”; “Um simples elogio
faz uma grande diferença na vida de alguém: espalhe
elogios”.
Assim, o trabalho com o gênero campanha comunitária permitiu que os alunos participassem de forma
ativa na resolução dos problemas do seu entorno, não
só debatendo sobre o bullying, mas buscando soluções
práticas de gentileza para o seu combate. Além disso,
através da linguagem e da tecnologia, envolveram a
comunidade escolar e tiveram a oportunidade de atuar,
efetivamente, como cidadãos.
Profª Camila Schwanke Costa
CEM Pastor Dohms – Unidade Alvorada
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Exposição oral didática em Língua Espanhola:
empoderamento das mulheres
A prática pedagógica que relataremos teve início no dia 8 de março
de 2018, Dia Internacional da Mulher, e se fundamenta em argumentos sobre o empoderamento das
mulheres divulgados por entidades,
como ONU Mulheres, e movimentos tais como He for She. Neste
dia, tópicos em relação à mulher
na sociedade foram apresentados e
debatidos em sala de aula na disciplina de Língua Espanhola. Relatos
de mulheres que influenciaram a
história ou se destacaram por seus
feitos foram expostos e discutidos.
Houve uma efervescência por parte do corpo discente, que enunciou
relatos, depoimentos, queixas e
vontade de transformar o cenário
atual da nossa sociedade, que ainda
sofre investidas negativas em relação às mulheres nos mais diversos
âmbitos sociais, mormente na vida
estudantil.
Ultrapassada essa etapa, os professores apresentaram a proposta
de exposição oral didática, na qual
fora evidenciada a preparação, a
produção e a avaliação dessa atividade. Na preparação, solicitamos

que o corpo discente do 2° ano do
Ensino Médio pesquisasse informações sobre uma mulher que tenha conquistado maior liberdade,
autonomia e/ou influência na esfera
onde viveu, além disso deveriam
expor suas obras ou feitos, selecionando informações, preparando um
roteiro escrito da exposição oral e,
caso necessitasse, poderia ser preparado um
material visual de
apoio. A nacionalidade
das mulheres não fora
delimitada, tampouco a
época; a escolha da personalidade deveria levar
em conta as mulheres que
foram capazes de determinar o que
queriam e como queriam; que se
empoderaram e decidiram sobre
assuntos que afetavam a sua vida,
o seu corpo, o seu país e o mundo.

A produção desse trabalho deveria ser individual e teve como
prazo duas semanas. A exposição
ficou limitada ao tempo mínimo de
três minutos e máximo de cinco
para a apresentação, cronometrado
pelos professores, que sinalizavam
o início e o tempo restante para a
finalização.
A exposição oral didática, como
gênero comum no ambiente escolar, para nós professores, deve empregar todas as habilidades comunicativas e perpassar temas transversais e um gênero discursivo
que exige um preparo integral em
relação à língua: pronúncia, seleção
e ampliação do vocabulário, compreensão leitora por meio de pesquisa, expressão oral etc.
Portanto, como resultado, o corpo discente, por meio desse trabalho
de investigação e apresentação, percebeu que as mulheres se tornam
empoderadas quando investem em
sua educação. O reconhecimento de
seus direitos através de relatos lhes
confere voz ativa para expressar o
que pensam e o que querem, principalmente quando ocupam espaços
de poder e decisão. Assim como fora
com as mulheres-símbolo selecionadas, tidas como referência.
O trabalho desenvolvido mostrou-se encantador, pois observou-se o ímpeto das alunas e dos alunos na intenção de pesquisar tais
personalidades e assim entender a
problemática da questão de gênero,
propondo alternativas para transformar a realidade.
Profª Rita Cunha
e Prof. Éderson Cabral
Instituição Evangélica
de Novo Hamburgo
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Adolescentes debatem
direitos humanos no Fórum Social
No dia 04 de julho, na Unidade Fundação Evangélica, aconteceu o Fórum Social,
quando os alunos da 3ª série do Ensino
Médio apresentaram os projetos socioambientais que foram desenvolvidos ao longo
de três anos, propostos pelo programa Um
Olhar para o Outro. O programa acontece
há 13 anos e capacita jovens adolescentes
na área social e ambiental, com atividades aplicadas nas instituições sociais, na
visita ao CATAVIDA com os catadores e
a produção textual na área ambiental e na
Oficina do Brinquedo com a confecção de
brinquedos de sucata.
O tema do Fórum em 2018 foi “Direitos Humanos
em Revista – Vivências e problematizações dos projetos socioambientais ao longo do Ensino Médio, à luz
dos Direitos Humanos”.

A preparação do tema para o Fórum aconteceu, inicialmente, com a presença dos fotógrafos Ita Kirsch e
Simone Blauth, que conversaram com as turmas sobre a narrativa fotográfica. Após o encontro, os alunos
fotografaram situações do cotidiano que envolvem os direitos humanos.
Nas aulas de Língua Portuguesa, Filosofia e
História, os professores aprofundaram os estudos sobre os direitos humanos e os alunos em
grupos, abordaram temáticas sobre abandono,
infância, dignidade humana, liberdade, direito à
vida, segurança, saúde, educação, cultura.
Durante o Fórum, os estudantes compartilharam as vivências que tiveram durante a
realização dos projetos com as crianças, jovens
e idosos, assim como as percepções pessoais
sobre o relacionamento que desenvolveram ao
longo dos encontros.
No Fórum, a exposição da mostra fotográfica, cartazes em formato de revista, assim como
os textos de estudo sobre cada tema proposto
ilustraram aos visitantes o posicionamento dos
jovens estudantes, que merecem o reconhecimento pela transformação na vida das pessoas
assistidas, como também os relatos emocionados sobre a mudança pessoal.
Certamente, Um olhar para o Outro é um espaço com práticas voltadas à cidadania e a esperança para um mundo mais solidário.
Profª Isabel Cristina Lizakoski
Instituição Evangélica de Novo Hamburgo
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O processo de alfabetização na era digital
Uso de ambiente virtual de aprendizagem nos anos iniciais
Alfabetizar nem sempre é fácil
e prazeroso ao educando e ao educador. Consequentemente, a aprendizagem da língua escrita tem sido
objeto de estudo e pesquisa nos últimos anos, buscando respostas em
diferentes teorias de aprendizagem
que apontam diferentes métodos,
como o fonético e o fonológico, por
exemplo. Porém Soares (2004) sugere que essa segmentação pode
ser o motivo para o fracasso entre o
ensino e aprendizagem e traz a articulação de conhecimentos e me-

todologias diversas como sendo o
caminho para um processo de alfabetização completo e eficaz, resultante no uso competente da língua.
Visando suprir as demandas desse processo, busca-se na Instituição
Evangélica de Novo Hamburgo a
realização de práticas pedagógicas
significativas e relevantes à era digital. Desta forma, com o objetivo de
potencializar o processo de alfabetização de crianças do segundo ano do
Ensino Fundamental Anos Iniciais,
utilizou-se o Ambiente Virtual de
Aprendizagem Planeta Rooda 3.0.
Ambientado no espaço sideral, o
Planeta Rooda 3.0 foi criado com o
objetivo educacional de dar suporte
a diferentes práticas na Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos
Iniciais. Esse é desenvolvido por
uma equipe interdisciplinar formada
por educadores, programadores e
designers do Núcleo de Tecnologia
Digital Aplicada à Educação (NUTED/UFRGS). Atualmente, encontra-se na versão 3.0.
Bacich et al. (2015, p. 38) destaca que “Um bom projeto pedagógico prevê o equilíbrio entre tempos
de aprendizagem pessoal e colaborativa. Aprendemos com os demais
e aprendemos sozinhos”. Esse projeto estendeu-se durante 2017/2,
quando os alunos e professores
envolvidos realizaram postagens,
comentários, cumpriram tarefas e
atividades, além de criar narrativas
no software a partir dos estudos
propostos em casa e na escola.
A iniciativa de utilizar um Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental mostrou-se audaz,
porém positiva. Em unanimidade,
os alunos demonstraram motiva-

ção e curiosidade ao utilizar o AVA,
além de avanços no processo de
aquisição da língua escrita. O grande diferencial desse projeto está na
possibilidade de desenvolver a autonomia dos discentes através de
metodologia ativa, seja no trabalho
colaborativo ou individual, promovendo mudanças que irão além do
espaço escolar.
Referências
BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi;
TREVISANI, Fernando de Mello.
Ensino Híbrido: Personalização e
tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015.
SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento - caminhos e descaminhos.
Artigo publicado pela revista Pátio –
Revista Pedagógica de 29 de fevereiro de 2004, pela Artmed Editora.
Disponível em <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/4
0142/1/01d16t07.pdf>. Acesso em:
02 jul. 2018, 21h30min.

Profª Gabriella Thais Schorn
e Profª Jaqueline Grassmann
Instituição Evangélica
de Novo Hamburgo
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Reformulação da proposta curricular para a
Educação Infantil na IENH:
estudos, reflexões e novas perspectivas

A Instituição Evangélica de Novo Hamburgo
(IENH) passa por um novo momento de reflexão, o
qual, desde o ano de 2017, debruça-se para estudar e
articular junto à sua equipe ações para a reformulação
da proposta curricular da Educação Infantil, contando
com a assessoria pedagógica externa da Profª Drª Samantha Dias de Lima.
Considerando os aspectos legais e pedagógicos, a
IENH tem acompanhado o profundo desenvolvimento que as crianças demonstram em nossa Instituição,
o que nos faz perceber que pensar a reformulação da
proposta curricular assume um papel para além de
uma atualização documental frente às políticas públicas vigentes, mas principalmente compreendendo os
meandros vividos no cotidiano educacional das nossas Unidades. Reconhecemos nossas crianças como
seres ativos em seus processos de aprendizagens,
nos quais, em parceria com seus professores, vivenciam experiências singulares capazes de promover
significativos processos.
Deste modo, a reformulação da proposta curricular, a ser implementada a partir de 2019, prevê a
participação dos professores e das equipes diretivas
através de um amplo processo de formação continuada, com intuito de instrumentalizar os professores e
também criar espaços de participação na elaboração
da proposta. Até o momento já foram discutidos os

seguintes temas: “Brincar no cotidiano”, entendendo
o brincar enquanto ação potente do desenvolvimento
infantil; “As interações”, que objetivou desenvolver
a sensibilidade do olhar e da escuta dos professores
nos diferentes momentos da rotina escolar; “A organização das experiências de aprendizagem na proposta curricular”, refletindo a partir das Diretrizes
Curriculares e da BNCC; “Avaliação”, analisando os
documentos legais dispostos pelo MEC e a trajetória
que temos enquanto Instituição; e “Documentação
Pedagógica”, onde foi explorado que é possível dar
visibilidade aos processos e percursos individuais e/
ou coletivos das aprendizagens na materialidade da
documentação pedagógica entregue às famílias.
Os encontros de estudos prosseguirão durante o
segundo semestre de 2018, contemplando as temáticas dos direitos de aprendizagem e dos campos de
experiências.
Com isso, almejamos que essa proposta feita a
muitas mãos possa refletir os valores da IENH e as
necessidades contemporâneas das nossas crianças.
Sabemos que uma proposta nunca estará pronta, na
perspectiva da imutabilidade, muito antes pelo contrário, é algo orgânico que deve considerar também
as necessidades da sua comunidade.
Professoras Ana Paula dos Reis,
Caroline Roberta Steigleder e Samantha Dias de Lima
Instituição Evangélica de Novo Hamburgo
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Leitura, reflexões e muito teatro na 1ª edição
da Viagem Literária do IMI
Uma aventura no universo do
conhecimento, assim foi a 1ª edição da Viagem Literária realizada
no Instituto Sinodal Imigrante de
05 a 09 de junho. Nesse evento, a
comunidade escolar foi convidada a
se aproximar da literatura e a construir conhecimentos, salientando a
importância dos livros para a vida e
para as leituras de mundo.
A Viagem Literária objetivou de
senvolver a competência leitora e
estimular os participantes a estabe
le
cerem elos entre o textual e a
realidade social através do livro “O
Pequeno Príncipe” de Antoine de

Saint-Exupéry, temática da viagem,
sobre o qual foram desenvolvidos
estudos com os alunos da Educação
Infantil ao Ensino Médio.
Foram cinco dias de atividades
que contemplaram momentos dedicados à leitura, contação de histórias, exposição de trabalhos, apresentações teatrais, palestras, concurso de oratória, venda de livros,
além do movimento “Escolhas de
Vida: Profissões” para os alunos do
Ensino Médio.
Profª Danieli Eichwald
Instituto Sinodal Imigrante

Leitura: um instrumento de mobilização social
A literatura é a arte da palavra. Porém, muito além
de sua finalidade estética, possui uma função social.
O escritor é um ser dotado de talento e sensibilidade,
mas é também um representante de sua época e de sua
sociedade. A literatura, portanto, sofre a ação do meio
em que é produzida e age sobre ele. A influência que a
literatura exerce no receptor faz dela um instrumento
de mobilização social.
A turma do quinto ano do Colégio Ipiranga de Três
Passos/RS realizou a leitura do livro Luna, de Tânia
Martinelli, patrona da 46ª edição da Fetreli – Feira
Trespassense do Livro, a mais antiga feira do livro do
interior do Rio Grande do Sul, realizada pelo Colégio
Ipiranga. Luna é uma narrativa sobre um menino apaixonado pelos animais. Marcos tenta convencer sua
mãe a ficar com Luna, uma cachorrinha que foi abandonada em um matagal. Do começo até a metade, quem
conta a história é o garoto. Da metade para o final, a

história é narrada pela cachorrinha Luna, que expressa
as angústias e tristezas, além dos perigos pelos quais
passa um animal abandonado.
A leitura gerou um produtivo debate durante as aulas de Língua Portuguesa, sobretudo após os alunos
terem conhecido a autora durante a Fetreli. Interessados no que inspirou a autora a compor a narrativa,
passou-se a questionar a proximidade entre realidade
e ficção. Uma pesquisa sobre animais abandonados e
maltratados no Brasil sensibilizou a turma a visitar a
ONG Apassos – canil de Três Passos, que cuida de cerca de 120 cães – e fazer algo dentro da sua comunidade.
O passo seguinte consistiu no desafio de visitar as
demais turmas do Colégio e pedir doações de ração
para o canil. Para tanto, contou-se com a presença de
um filhote da ONG, encontrado abandonado em um cemitério. Também foram confeccionados cartazes com
fotos mostrando o antes e o depois de animais adotados
e outros resgatados após série de maus-tratos. Tanto a
tristeza no olhar de animais abandonados e maltratados como a felicidade no olhar daqueles que tiveram
uma nova oportunidade foram essenciais para a adesão
à campanha. Foram arrecadados 170 quilos de ração,
deixados pelos alunos do colégio em caixas que a turma colocou junto aos cartazes.
A experiência sensibilizou os alunos em relação ao
cuidado de seres indefesos. A vida de qualquer ser merece respeito. Educar a sensibilidade e “transformar o conhecimento em ação” são objetivos do Colégio Ipiranga.
Profª Denise Menezes Guerra
Colégio Ipiranga
outubro / dezembro 2018 | REVISTA LIÇÕES
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Pensar o tempo que se vive. Viver o tempo que se pensa.
A História entre a memória e o tempo histórico
Talvez tão difícil quanto definir o que venha a ser o tempo,
seja encontrar uma definição
para o tempo histórico. Não
se trata meramente de estabelecer uma cronologia capaz
de auxiliar os historiadores na
tarefa de tornar o passado legível e inteligível, tampouco, por
outro lado, podemos prescindir do tempo no conhecimento
histórico. A partir da temporalização da disciplina histórica
e do afastamento da Clio com
antigas categorias do tempo
que asseguravam a sequência
dos eventos históricos, torna-se mais complexa a busca
por um significado adequado
para o termo tempo histórico.
A dificuldade maior está quando
dissociamos as duas palavras para
pensá-las separadamente antes de
relacioná-las. Quer dizer, será que
existe uma determinada forma de
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pensar o tempo relacionada a uma
maneira específica de encarar a
história? O que fazer, pois, quando
há uma crise tanto do tempo como
da história?
Foi a partir dessas reflexões iniciais que comecei as aulas sobre introdução à História com
os alunos do 1° ano EM.
Para facilitar a compreensão dos estudantes acerca
de temas mais teóricos
e abstratos da disciplina
histórica, foi solicitado
que eles trouxessem para
a sala de aula algum material que, de acordo com
a opinião deles, significasse a passagem do tempo.
Menos com o intuito de
estabelecer uma linha
vertical e cronológica sobre aquilo que os alunos
apresentaram para os colegas no dia combinado,

a ideia era demonstrar e explicar a
construção social do tempo. Muito
do material levado pelos alunos relacionava-se à dimensão da memória dentro da disciplina de História.
Com isso, exibi para as turmas trechos do filme Narradores de Javé,
quando um dos personagens principais da trama tem a função de reconstituir a história da cidade antes
que uma inundação a atinja. Após
essas atividades, eles tiveram de
realizar uma pesquisa na qual precisavam escolher uma fonte histórica
e relacioná-la ao seu contexto de
produção. O resultado final foi positivo, pois pude trabalhar conceitos
importantes dentro da disciplina
de História através daquilo que as
turmas trouxeram de suas casas,
de um material audiovisual e de um
relatório de pesquisa com ampla
participação e interesse dos alunos.
Prof. Rafael Dall’Agnol
Colégio Mauá
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Projeto
Go Green

Menos corrupção... e mais amor,
por favor!

A Escola Sinodal Sete de Setembro tem como um de seus objetivos orientar e formar sujeitos
conscientes com atitudes que podem interferir positivamente no
meio ambiente e fazê-los refletir
sobre sua capacidade de promover
mudanças favoráveis no meio em
que vivem, dentro e fora da escola.
Com esse propósito, as professoras Sulvana Wandscheer, da disciplina de Língua Inglesa, e Elaine
Fruhauf, da disciplina de Educação
Física, incentivaram a primeira
etapa da campanha das tampas
de garrafas pet com as turmas
dos Anos Iniciais e suas famílias.
Também foram convidados alguns
estabelecimentos comerciais para
auxiliar, que prontamente contribuíram.

O ano de 2017 foi de
descobertas para o 7º ano
do Colégio Teutônia. Após
a discussão de uma tirinha,
presente em uma avaliação
de Língua Portuguesa, foi
idealizado o projeto “Menos
corrupção... e mais amor,
por favor!”, que proporcionou à turma uma jornada
de autoconhecimento e conscientização, permeando temas mais do que
atuais: corrupção e solidariedade.
O início foi marcado por uma enquete com 20 perguntas, aplicada aos
estudantes do 5º ano até a 3ª série do Ensino Médio, com o objetivo de verificar a percepção desses em relação às pequenas corrupções cotidianas e
ao meio escolar em que estão inseridos.
Com perguntas como: “Você já colou em alguma prova?” e “Você já falsificou a assinatura de seus pais?”, por exemplo, os estudantes foram convidados a um exame de consciência e talvez apresentados a um novo paradigma, já que a maioria se mostrou espantada com a informação de que tais
condutas, muitas vezes corriqueiras, também são consideradas corruptas, e
que em nada diferem das que são apresentadas diariamente nos noticiários
e dão conta de altos valores sendo desviados de empresas públicas.
Concluída a sondagem, os grupos tabularam os dados, montaram gráficos e discutiram amplamente os resultados, chegando à conclusão de que,
quanto mais adiantada a série, maior é a quantidade de estudantes que se
acham corruptos, assim como aumenta a taxa dos que concebem a existência de corrupção no meio escolar.
Num segundo momento, foram feitos vídeos com o objetivo de testar a
hipótese de que o individualismo precede à solidariedade no meio escolar.
Para tal, foram simuladas situações em que supostamente era necessária
a interferência de terceiros, quais sejam: pessoas sobrecarregadas com
pilhas de livros, brigas entre colegas ou mesmo “tombos” no corredor. As
ações mostraram-se esclarecedoras, ao que a hipótese não se confirmou,
já que em todos os cenários criados houve a pronta intervenção de estudantes ou professores.
A culminância do trabalho se deu com um compartilhamento no qual os
estudantes do 7º ano tiveram a oportunidade de apresentar os resultados
a todos os participantes da enquete, contextualizando com charges e tirinhas acerca do tema, além de opiniões de grandes filósofos como Mário
Sérgio Cortella. A finalização ocorreu com uma breve encenação da corrupção sendo combatida pela ética e pela cidadania, ambas representadas
pelos próprios estudantes.

Nesta primeira etapa da campanha foram arrecadadas aproximadamente seis mil tampinhas de
garrafas pet, que foram doadas à
ACAPA (Associação Carazinhense
de Proteção aos Animais), que conta hoje com 350 animais e faz várias
campanhas para auxiliar nos custos
de manutenção e alimentação.
O projeto terá continuidade no
segundo semestre com arrecadações de todos os tipos de tampas
plásticas, grandes, médias e pequenas, e visitas das turmas da Escola
Sete à ACAPA.
Profª Sulvana Wandscheer
Escola de Ensino Fundamental
Sinodal Sete de Setembro

Profª Edileni Moraes Pereira
Colégio Teutônia
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Professora da RSE chegou à semifinal
do Prêmio “Arte na Escola Cidadã”
O prêmio Arte na Escola Cidadã é realizado
há 18 anos pelo Instituto Arte na Escola e tem a
missão de incentivar professores, reconhecendo
e dando visibilidade para projetos que guardam
em si a potência de transformar alunos, cidadãos,
comunidades.
Através de um projeto realizado no Colégio
Sinodal Tramandaí, a professora Nátia Vargas
chegou na semifinal do concurso, 30 trabalhos
escolhidos entre dois mil, com seus alunos do 1°
EM pelo resultado.
O projeto chamado Jogo de Máscaras surgiu
a partir de uma atividade de sondagem no início
do ano letivo, realizada com todas as turmas de
6° ano até 1° EM com o objetivo de estimular o
autoconhecimento e a valorização pela vida. As
atividades tiveram desdobramentos interessantes com
a turma do 1° EM e a professora resolveu desenvolver
o projeto para tentar estimular os valores humanos e
sociais através da Arte.
A partir do poema Jogo de Máscaras, de Djair Junior,
os alunos foram levados a pensar sobre o quanto precisamos utilizar máscaras para ser aceitos em sociedade, quais as influências do uso desse tipo de máscaras
na vida diária, bullying e cyberbullying, saúde mental,
autoestima, valorização da vida e valores humanos
necessários para uma vida mais feliz. As atividades
compreenderam desde criação de máscaras em atadura gessada em sala de aula até visitas em um lar de
idosos na cidade para refletir sobre os reais valores da
vida e conversar com quem já viveu muito e pode nos

ensinar o que vale realmente a pena na vida. O projeto
contou com o apoio do pastor da unidade de Tramandaí Bertilo Schneider nas visitas ao lar de idosos, e da
equipe pedagógica na motivação da turma. “O apoio da
equipe pedagógica e do pastor neste trabalho foi muito
importante para envolver os alunos e a comunidade e
garantir o sucesso que tivemos”, conta a professora.
O prêmio Arte na Escola Cidadã premiou uma pessoa
por nível de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA)
e duas pessoas na Menção Honrosa. Na edição do ano
passado, a professora também foi finalista com o projeto
Mulheres na Arte, realizado na mesma escola. “Acredito
que ter chegado até aqui já me motiva muito a seguir o
trabalho que vem sendo realizado na disciplina de Artes
Visuais nesta escola, afinal conseguimos destaque entre
dois mil projetos inscritos. Claro que o objetivo é vencer, mas como não foi possível desta vez, ano que vem
tentaremos novamente”, afirma a professora.
Todos os inscritos no prêmio Arte na Escola Cidadã, independentemente de serem premiados ou não,
receberam material educativo para trabalharem em
sala de aula a partir da obra Encontro das Águas, da
artista Sandra Cinto, e terão acesso a um curso on-line
com a artista Sandra Cinto, focado especialmente no
ensino de Artes a partir do desenho.
Nátia Vargas
Colégio Tramandaí
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ATESE 40 ANOS

ATESE comemora 40 anos

A

Abaixo o histórico da ATESE (Amostra de Teatro da Rede Sinodal de Educação), de 1978 a 2018, completando
40 anos. Como é possível verificar, até 1996 a ATESE foi realizada em uma única sede. A partir de 1997 passou a
ser organizada em duas sedes, pois mais escolas passaram a ter grupos de teatro e a participar desta amostra no
âmbito da Rede Sinodal. Este ano inclusive é a segunda vez que ela acontece em três sedes, com a participação
de 32 escolas.

Nº

ANO

ESCOLA

CIDADE

UF

1ª

1978

Instituto de Educação Ivoti

Ivoti

RS

2ª

1979

Colégio Sinodal

São Leopoldo

RS

3ª

1980

Colégio Sinodal Barão do Rio Branco

Cachoeira do Sul

RS

4ª

1981

Colégio Martin Luther

Estrela

RS

5ª

1982

Colégio Pastor Dohms

Porto Alegre

RS

6ª

1983

Colégio Ipiranga

Três Passos

RS

7ª

1984

Colégio Evangélico Augusto Pestana

Ijuí

RS

8ª

1985

Colégio Sinodal

São Leopoldo

RS

9ª

1986

Instituto Sinodal da Paz

Santa Rosa

RS

10ª

1987

Instituição Evangélica Novo Hamburgo

Novo Hamburgo

RS

11ª

1988

Instituto de Educação Ivoti

Ivoti

RS

12ª

1989

Colégio Evangélico Alberto Torres

Lajeado

RS

13ª

1990

Colégio Sinodal

São Leopoldo

RS

14ª

1991

Inst. Sup. e Centro Educ. Lut. Bom Jesus/IELUSC Joinville

SC

15ª

1992

Colégio Sinodal Barão do Rio Branco

Cachoeira do Sul

RS

16ª

1993

Colégio Evangélico Panambi

Panambi

RS

17ª

1994

Colégio Mauá

Santa Cruz do Sul

RS

18ª

1995

Colégio Teutônia

Teutônia

RS

19ª

1996

Colégio Evangélico Augusto Pestana
Ijuí
Inst. Sup. e Centro Educ. Lut. Bom Jesus/IELUSC Joinville

RS
SC

20ª

1997

Colégio Pastor Dohms
Colégio Cônsul Carlos Renaux

Porto Alegre
Brusque

RS
SC

21ª

1998

Colégio Evangélico Panambi
Colégio Sinodal Barão do Rio Branco

Panambi
Cachoeira do Sul

RS
RS

22ª

1999

Colégio Sinodal
Conjunto Educacional Dr. Blumenau

São Leopoldo
Pomerode

RS
RS
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23ª

2000

Colégio Evangélico Panambi
Colégio Ipiranga

Panambi
Três Passos

RS
RS

24ª

2001

Colégio Gaspar Silveira Martins
Colégio Martin Luther

Venâncio Aires
Estrela

RS
RS

25ª

2002

Colégio Martinus
Curitiba
Inst. Sup. e Centro Educ. Lut. Bom Jesus/IELUSC Joinville

PR
SC

26ª

2003

Colégio Sinodal
Instituto de Educação Ivoti

São Leopoldo
Ivoti

RS
RS

27ª

2004

Colégio Mauá
SETREM

Santa Cruz do Sul
Três de Maio

RS
RS

28ª

2005

Colégio Sinodal Rui Barbosa
Colégio Teutônia

Carazinho
Teutônia

RS
RS

29ª

2006

Colégio Cônsul Carlos Renaux
Centro Sinodal de Ens. Médio de Sapiranga

Brusque
Sapiranga

SC
RS

30ª

2007

Colégio Sinodal Progresso
Colégio Sinodal Ruy Barbosa

Montenegro
Rio do Sul

RS
SC

31ª

2008

Colégio Sinodal Doutor Blumenau
Instituição Evangélica Novo Hamburgo
Colégio Evangélico Augusto Pestana

Pomerode
Novo Hamburgo
Ijuí

SC
RS
RS

2009

• Em função da gripe H1N1, aconteceu uma
Ivoti
miniATESE, com a participação de somente 4 escolas.

RS

32ª

2010

Associação Educl. Lut. – Bom Jesus/IELUSC
Colégio Sinodal Ruy Barbosa

Joinville
Rio do Sul

SC
SC

33ª

2011

Colégio Evangélico Augusto Pestana
Colégio Ipiranga

Ijuí
Três Passos

RS
RS

34ª

2012

Colégio Cônsul Carlos Renaux
Centro Sinodal de Ens. Médio de Sapiranga

Brusque
Sapiranga

SC
RS

35ª

2013

Colégio Sinodal Barão do Rio Branco
Instituto de Educação Ivoti

Cachoeira do Sul
Ivoti

RS
RS

36ª

2014

Colégio Evangélico Panambi
Colégio Sinodal

Panambi
São Leopoldo

RS
RS

37ª

2015

CFJL
Colégio Sinodal Gustavo Adolfo

Horizontina
Lajeado

RS
RS

38ª

2016

Gaspar Silveira Martins
Venâncio Aires
Centro Sinodal de Ensino Médio Dorothea Schäfke Taquara

RS
RS

39ª

2017

Colégio Mauá
Instituto Sinodal Imigrante

Santa Cruz do Sul
Vera Cruz

RS
RS

40ª

2018

Instituto Ivoti
Instituição Evangélica Novo Hamburgo
Colégio Sinodal Ruy Barbosa

Ivoti
Novo Hamburgo
Rio do Sul

RS
RS
SC
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ATESE 40 ANOS

Teatro na Rede Sinodal de Educação
40ª ATESE

O

O teatro nasceu com o ser humano, ajudou a constituí-lo
como ser que se comunica.
Teatro tem a ver com literatura e encenação, portanto
é ARTE. E, sendo arte, liberta, possibilita “re-viver” sentimentos e situações sem barreiras de tempo e espaço.
Permite presenciar fatos reais efetivamente ocorridos no
passado, bem como fatos existentes apenas no imaginário
do autor.
O teatro é uma experiência libertária, pois permite
que o ator/personagem se afaste de si mesmo e consiga
olhar para o outro e para si mesmo a partir de um novo
ponto de vista.
O teatro também se constitui em importante recurso
pedagógico, muito utilizado pelo professor como instrumento para consolidar conhecimentos e conceitos importantes e necessários para o desenvolvimento pessoal e
social de seus alunos, nas mais diferentes faixas etárias.
As escolas sinodais, herdeiras da visão da doutrina e
da ética luteranas no Brasil, sempre cultivaram o teatro
como importante recurso formativo de suas comunidades
escolares.
Foi na década de 1970 que essas escolas, ao passarem
a ofertar cursos de ensino médio, de posse de equipamentos físicos mais adequados, perceberam que se abria um
espaço importante para o desenvolvimento da atividade
teatral, com a criação de grupos teatrais não vinculados
explicitamente às atividades pedagógicas desenvolvidas
nas salas de aula.
Esses grupos de teatro, devidamente acompanhados
e orientados por professores interessados na atividade,
começaram a aparecer no contexto escolar especialmente no então segundo grau, hoje ensino médio. E apresentavam seus trabalhos para os professores, para os demais
alunos e para os pais e convidados. Sucesso e reconhecimento. Nascia uma nova atividade de formação complementar que distinguia essas escolas das demais instituições de suas localidades de inserção.
Seria hora de reunir alguns desses grupos de teatro
em um evento para o compartilhamento dos trabalhos desenvolvidos, para a troca de experiências, para a fruição
dos espetáculos montados e para o congraçamento com
vistas a novas descobertas nesse processo de resgate de
percepção do indivíduo e da sociedade?
E aconteceu. O Grêmio Estudantil Gustavo Adolfo,
com o apoio de seu professor conselheiro e do professor coordenador das atividades teatrais do ensino médio,
teve um lance altamente visionário e de grande repercussão para o futuro: organizou a primeira ATESE – Amostra
de Teatro das Escolas Evangélicas, hoje Escolas da Rede
Sinodal de Educação.
Logo as lideranças envolvidas identificaram outros
grupos de teatro ativos nas demais escolas e os convidaram para uma amostra daquilo que se fazia em termos de

teatro de nível médio e os chamaram para essa primeira
experiência de compartilhamento das atividades teatrais.
Participaram na ocasião grupos de teatro das seguintes
escolas: Colégio Ipiranga, de Três Passos, Escola Frederico Jorge Logemann, de Horizontina, Escola do Salvador,
de Porto Alegre, Escola da Paz, de Novo Hamburgo, Colégio Barão do Rio Branco, de Cachoeira do Sul, Colégio
Evangélico Panambi, de Panambi, Colégio Sinodal e Faculdade de Teologia, de São Leopoldo.
Foram três dias de muito teatro. Muita confraternização. Muita troca de experiências. Muito aprendizado.
Muita festa. E todos voltaram para casa felizes, com a
certeza de que haviam participado de um momento histórico no contexto das suas escolas.
Em 2018, 40 anos depois, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, aconteceu a 40ª ATESE, distribuída em três sedes: Instituto Ivoti, em Ivoti, Instituição Evangélica de
Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo, e Colégio Ruy
Barbosa, em Rio do Sul/SC, reunindo um total de 32 grupos animados com a oportunidade e cientes de que contribuíram para mais uma etapa da história do teatro em
suas escolas.
O professor Belmiro Meine, conselheiro do Grêmio Estudantil Gustavo Adolfo (GEGA) e orientador dos grupos
de teatro do ensino médio da instituição de Ivoti, em 1978,
e o senhor Elimar Rex, presidente do grêmio estudantil,
também de 1978, foram convidados a falar na abertura da
ATESE no Instituto Ivoti. O professor Belmiro lembrou que
o teatro, a música coral e instrumental e o esporte fazem
parte do DNA das escolas herdeiras da proposta evangélico-luterana no Brasil. Descreveu rapidamente o cenário
artístico, cultural e político vivido pelo país na época, com
destaque para o fato de o Congresso Nacional ter outorgado,
no dia 13 de outubro de 1978, a Emenda Constitucional Nº
11, que extinguiu o Ato Institucional Nº 5, abrindo-se, com
isso, o processo de retorno do país à democracia.
O senhor Elimar Rex, em sua fala, descreveu o papel
do Grêmio Estudantil na organização dos eventos sociais,
recreativos e artísticos que envolviam os alunos. Destacavam-se nesse contexto os grupos de teatro e de danças folclóricas, atividades que mobilizavam muitos interessados.
Rex destacou a importância dessas atividades na formação
integral dos alunos na época, especialmente daqueles que
viviam no internato, constituindo-se tudo isso em um verdadeiro e eficiente laboratório de formação de lideranças.
Sentiu-se muito feliz por ter podido contribuir com a organização da 1ª ATESE, que frutificou e se desenvolveu
como um dos mais importantes eventos da Rede Sinodal
de Educação nesses últimos quarenta anos de existência.
Prof. Belmiro Meine
Ivoti/RS
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Instituto Ivoti respira teatro durante
os três dias da 40ª ATESE

N

Nos dias 12, 13 e 14 de setembro,
o Instituto Ivoti foi uma das três
sedes da 40ª Amostra de Teatro da
Rede Sinodal de Educação (ATESE). Além de Ivoti, a ATESE aconteceu simultaneamente na IENH –
Unidade Fundação Evangélica, em
Novo Hamburgo, e em Rio do Sul,
no Colégio Sinodal Ruy Barbosa.
No Instituto Ivoti, o momento
de abertura foi especial. Além de
uma bela apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem, da Associação
Pró-Cultura e Arte (ASCARTE),
estiveram presentes o ex-aluno e,
na época da primeira ATESE, presidente do Grêmio Estudantil, Elimar Rex, e o professor conselheiro
do Grêmio, Belmiro Meine. Ambos
trouxeram o relato de como foi
realizar uma ATESE em 1978, em
uma época em que se vivia o auge
da censura. Uma iniciativa do Grê-

mio Estudantil do Instituto Ivoti e
que depois foi assumida pela direção das escolas da Rede e seguiu
acontecendo.
O diretor geral Everton Augustin deu as boas-vindas às escolas
presentes no evento e agradeceu
a toda equipe envolvida na organização. O diretor executivo da Rede

Sinodal, Ruben Werner Goldmeyer,
também fez uso da palavra e reforçou a importância desse tipo de
evento. “Lembro que o Instituto
Ivoti, além de ter sido a primeira
sede da ATESE, hoje recebe esse
evento pela quinta vez”, destacou.
Dando sequência à abertura da
40ª ATESE, o Instituto Ivoti apresentou a peça Romeu e Julieta,
com direção artística da professora Leandra Wecker, direção musical de Monia Kothe e a autoria da
peça do professor Edmar Galiza.
No palco, a história de Shakespeare
é apresentada com uma pitada de
música brasileira, trazendo em seu
cerne o ódio entre as famílias Montecchio e Capuleto.

Ao longo da ATESE, apresentaram-se outras oito escolas da Rede
Sinodal na instituição: Colégio Sinodal Progresso, Centro Sinodal
de Ensino Médio Dorothea Schäfke, Colégio Sinodal da Paz, Colégio
Sinodal Tramandaí, Colégio Sinodal
do Salvador, Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, Colégio Evangélico Divino Mestre e Centro Sinodal de Ensino Médio Sapiranga.
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IENH é uma das sedes da 40ª ATESE
Valorização da arte a partir de apresentações teatrais

D

De 12 a 14 de setembro, a IENH sediou a 40ª Amostra
de Teatro da Rede Sinodal de Educação – ATESE. Na
Unidade Fundação Evangélica, o evento reuniu cerca de
180 alunos de dez escolas da Rede Sinodal de Educação.
Incentivando o debate sobre a arte na escola, a
ATESE contou com apresentações teatrais, seguidas de discussões sobre os temas abordados. “Todo
o evento ocorreu como planejado. Muita integração
entre as escolas e debates produtivos sobre as peças
teatrais. Os espetáculos trouxeram motivos para criar
discussões a respeito da arte”, avalia o coordenador da
atividade e professor de Teatro na IENH Fábio Ferraz.

No primeiro dia do principal evento da Rede voltado
ao teatro, o Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, o Colégio
Evangélico Alberto Torres e o Grupo de Teatro Não
Temos Nome Ainda apresentaram, respectivamente,
os espetáculos: “Mulher”, “Purgatorium” e “A vida
vivida de Zé Beré”. Os alunos ainda participaram do
workshop “Poética visual das cores: desmistificando a
iluminação cênica”.
Na manhã de quinta-feira, dia 13, foi a vez dos estudantes do Colégio Sinodal Conventos (espetáculo “A
vila”), Colégio Evangélico Augusto Pestana (espetáculo “A farsa do panelada”) e Centro de Ensino Médio
Setrem (espetáculo “Gota d’água”) entrarem no palco.
A programação da tarde seguiu com as apresentações
do Colégio Sinodal Rui Barbosa (espetáculo “Noites brancas”), Instituto Sinodal da Paz – Santa Rosa
(espetáculo “Desnovelar”), Colégio Sinodal – Portão
(espetáculo “O avarento”) e IENH (espetáculo “Um
sonho de uma noite de verão”). “O cravo e a rosa”,
peça teatral do Colégio Evangélico Panambi, encerrou
o evento na sexta-feira.
Sobre a importância da ATESE, que também ocorreu em Ivoti (Instituto Ivoti) e Rio do Sul (Colégio Sinodal Ruy Barbosa), o professor Fábio declara: “Trata-se de um importante evento, pois promove a valorização da arte a partir do teatro. Além disso, também traz
a renovação do público para o teatro e a afirmação da
identidade do aluno da Rede Sinodal”.
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Rui Barbosa reúne 200 alunos e
professores na 40ª ATESE

O

O Colégio Sinodal Ruy Barbosa, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, foi uma das sedes da 40ª ATESE – Amostra de
Teatro da Rede Sinodal de Educação. Cerca de 200 alunos e professores de Teatro participaram do evento. Na programação, além das peças teatrais, foram realizados debates, momentos de integração e uma festa com o tema “Anos 70”
em celebração aos 70 anos de atividades ininterruptas do Ruy. Segue a lista de peças e escolas participantes:
“NADA, ABSOLUTAMENTE NADA!” – Colégio Gaspar Silveira Martins – Venâncio Aires/RS.
“BAILEI NA CURVA” – Centro Tecnológico Frederico Jorge Logemann – Horizontina/RS.
“OS CÉUS MANDARAM DE VOLTA” – Colégio Evangélico Martin Luther – Marechal Cândido Rondon/PR.
“A ESTAÇÃO CENTRAL” – Colégio Sinodal Ruy Barbosa – Rio do Sul/SC.
“OS MALAS” – Colégio Cônsul Carlos Renaux – Brusque/SC.
“OS CINCO CONVITES” – Colégio Ipiranga – Três Passos/RS.
“PLUFT, O FANTASMINHA” – Instituto Sinodal Imigrante – Vera Cruz/RS.
“QUARTO DE DESPEJO” – Colégio Sinodal Doutor Blumenau – Pomerode/SC.
“A CASA TORTA” – Colégio Sinodal Barão do Rio Branco – Cachoeira do Sul/RS.
“AMÊNDOA” – Colégio Mauá – Santa Cruz do Sul/RS.
“CONVERSA COM ORFÉLIA” – Colégio Martin Luther – Estrela/RS.
“O ÚLTIMO CORVO” – Colégio Evangélico Alberto Torres (CEAT) – Roca Sales/RS.
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E

Projeto apoiado pela Fundação
Theo-Münch da Alemanha

Em 2017 novamente a parceria entre a Fundação
Theo-Münch da Alemanha e a Rede Sinodal de Educação resultou na concessão de cinco bolsas de estudos
na Alemanha para estudantes de diferentes instituições da Rede e uma professora de alemão como acompanhante. As instituições interessadas indicaram um
estudante, o qual foi submetido ao processo seletivo da
Rede em conjunto com uma equipe de professores de
alemão e a secretaria executiva da Rede. Os critérios
para a seleção: nível linguístico A2 comprovado; idade
entre 14 e 15 anos; bom relacionamento com colegas
e professores; interesse no estudo da Língua Alemã;
bom desempenho nas diversas áreas de conhecimento; desenvoltura durante a entrevista em alemão; boa
capacidade interacional.
Selecionados/as:
– Cecília Geraldo Bock
Colégio Bom Jesus IELUSC / Joinville/SC
– Henrique Zimmermann Weber
Colégio Sinodal – São Leopoldo/RS
– Isabela Frighetto
Mauá – Santa Cruz do Sul/RS
– Isabella Brill
Ivoti/RS
– Laís Tainá Koch
Escola Barão do Rio Branco – Blumenau/SC
As atividades
O grupo foi acompanhado pela professora Iracema
Bauer Krueger, da Escola Barão do Rio Branco, de
Blumenau/SC. Embarcou em 11 de janeiro e retornou em 05 de fevereiro de 2018. A escola Kooperative
Gesamtschule Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund (KGS Wittmund – www.kgs.wittmund.de), em
Wittmund, Baixa Saxônia, norte da Alemanha, esmerou-se na recepção e acolhida do grupo, encaminhando
e acompanhando às famílias hospedeiras voluntárias
da comunidade escolar local, organizando passeios cul-

turais, como para Bremen, na companhia do diretor e
do gestor pedagógico da escola. Outro passeio foi só
entre os brasileiros para a cidade de Osnabrück. Das
famílias hospedeiras os estudantes também receberam convites para passeios, viagens e programas em
finais de semana.
Para nós, brasileiros, o momento mais inesperado
e significativo foi a cerimônia do chá – Teezeremonie
– na prefeitura regional, dirigida pelo prefeito regional,
em sinal de boas-vindas à cidade e com direito a reportagem no jornal diário local.
Na escola, participaram de toda rotina escolar juntamente com seus “irmãos” (Gastgeschwister), com
oportunidades para falar sobre o Brasil, responder
perguntas, fazer contribuições comparativas. Tiveram
encontros diários com a professora acompanhante,
compartilhando vivências, expondo dúvidas e receios,
fazendo atividades sobre questões da Língua Alemã.
O comprometimento
Como embaixadores do projeto, os estudantes escreveram e-mails de agradecimento a sua família hospedeira e um relatório em alemão para a Rede Sinodal.
Em suas escolas compartilharam suas vivências e experiências nessa viagem, além do empenho no estudo
da Língua Alemã.
A experiência
Foi uma experiência fantástica! A imersão cultural
e linguística, os diversos aprendizados e desafios diários foram muito importantes para todo o grupo. Como
professora, participei da rotina da escola, observando
aulas. Experiência única e enriquecedora para o trabalho em sala de aula.
Iracema Bauer Krueger
Professora de Alemão e responsável pelo Projeto
PASCH na Escola Barão do Rio Branco
Blumenau/SC
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9º Fórum de Iniciação Técnico-Científica
da Rede Sinodal de Educação

N

No dia 05 de outubro aconteceu o 9º Fórum de Iniciação

avaliações dos projetos se basearam no regulamento

Técnico-Científica da Rede Sinodal de Educação, na SE-

do evento, realizado por um Comitê de Revisão Cientí-

TREM, em Três de Maio/RS. O tema dessa edição foi

fico e por três avaliadores distintos, convidados espe-

“Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento”, tendo como

cificamente para essa tarefa. Em cada modalidade, os

objetivos fomentar a pesquisa técnica e científica nos

projetos receberam medalhas para o 3°, 2° e 1° colo-

mais variados componentes curriculares, socializar o

cados e o projeto campeão em cada categoria recebeu

conhecimento produzido por professores/as e estudan-

troféu para a instituição dos alunos contemplados.

tes, oportunizar momentos de integração e troca de
experiências entre professores/as, estudantes e profissionais de diferentes áreas tecnológicas, capacitar para
o aprender e desenvolver por meio da pesquisa e da inovação, sensibilizar para a identificação das necessidades
que estão em nosso entorno.

Na parte da manhã, os participantes expuseram
seus trabalhos nos estandes, no ginásio do Campus
SETREM, local em que também ocorreu concomitantemente o Salão de Pesquisa SETREM (SAPS) da
Educação Básica. Após o almoço, foram realizadas as
apresentações orais e, na sequência, o workshop sobre

Os estudantes participaram do Fórum nas modali-

“Inovação” com a professora Dioni Soares. No perío-

dades visitante e pesquisador. Na modalidade pesqui-

do da noite, após os participantes prestigiarem a apre-

sador, os projetos poderiam ser apresentados de forma

sentação do Grupo Vocal Animus, foram revelados os

individual ou em grupos de até três integrantes. As

trabalhos premiados, que ficaram assim constituídos:
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Categoria Nível Médio

2º lugar: “Desenvolvimento de estudo e pesquisa para
o aprimoramento dos conhecimentos sobre adubação e
nutrição de plantas”, de Gabriel Fabrício Turra, Leonardo Piovesan Fassini e Victor Lasta Klatt (SETREM).

1º lugar: “O sistema de compostagem e organização
da horta como instrumento de educação ambiental
das escolas públicas e privadas”, de Lívia Felisberto
da Silva, Rafaela Bossle Ranzolin e Valentina Zimmer
Stumm (Colégio Sinodal da Paz).

Categoria Técnicos

1º lugar: “Equipamento de teste de atuação em relé
de sobrecorrente MT”, de José Ricardo Hauschild
(Colégio Teutônia).

2º lugar: “Relação das boas práticas de ordenha com
os índices de qualidade do Leite (CCS e CBT)”, de Daniele Alessandra Lenhard (Colégio Teutônia).

3º lugar: “AllStudy – um aplicativo para estudar”, de
Arthur Rambo Prediger e Francisco Gehlen (Colégio
Evangélico Alberto Torres).

3º lugar: “Turbina Pelton”, de Gabriel Geib Junthon
e Joice Fernanda Santos Menezes (Colégio Evangélico
Panambi).
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E

IV Concurso de Redação
da Rede Sinodal de Educação

Em 2018 aconteceu o IV Concurso de Redação da Rede Sinodal de
Educação. Participaram 74 estudantes, de 24 escolas. Como nos
anos anteriores, para a participação o critério é que o estudante
deva estar regularmente matriculado na última série do Ensino
Fundamental II ou em uma das
três séries do Ensino Médio.
O tema
Cada ano é escolhido um tema
para a redação, sendo este ano
usado o tema da IECLB (Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil) de 2018, que traz a
discussão sobre Igreja, Economia,
Política, três funções consideradas
por Lutero como essenciais para
a organização social – alimentar,
proteger e ensinar, sendo a efe
tivação dessas compromisso de
cada um de nós, como cidadãos e
cidadãs.
A partir desse tema geral, a
professora convidada Cristiane
Costi e Silva elaborou subsídios
para que os estudantes redigissem um texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita
formal da Língua Portuguesa sob
o tema específico “a necessidade
de combate à perda e ao desperdício de alimentos”, apresentando
proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Estudantes vencedores
As três melhores redações
foram escolhidas por uma comissão de professores/as de Língua
Portuguesa (corretores/as de re-

dações do ENEM), a partir de vários
critérios previamente estabelecidos
em regulamento e divulgados para os
participantes. Os três estudantes vencedores em 2018 foram:

1º lugar: Francisco de Nardi

3º lugar: Rodrigo Silva Greuner
2º lugar: Ana Letícia Borghetti
Escola

Aluno

Colocação

Francisco de Nardi

1ª

Colégio Sinodal Rui Barbosa
(Carazinho)

Ana Letícia Borghetti

2ª

Colégio Sinodal da Paz

Rodrigo Silva Greuner

3ª

Colégio Cônsul Carlos Renaux

Os prêmios
As três melhores redações receberam os seguintes prêmios:
1º lugar: um Ipad
2º lugar: um Ipod
3º lugar: um JBL
As redações
Seguem as redações escritas por Francisco, Ana Letícia e Rodrigo:
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37º ENCORE

Sede Sapiranga

60

O 37º Encontro de Conjuntos Instrumentais da Rede Sinodal de
Educação (ENCORE) aconteceu
nos dias 24 a 26 de agosto deste
ano, em duas sedes: Centro Sinodal de Ensino Médio Dorothea
Schäfke e Centro de Ensino Médio Sapiranga.
A sede de Sapiranga reuniu 287
alunos instrumentistas, 12 professores regentes e nove auxiliares,
de 12 escolas da Rede Sinodal de
Educação: Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, de Lajeado; Colégio Sinodal da Paz, de Novo Hamburgo;
Colégio Sinodal – Unidades São
Leopoldo e Portão; Colégio Gaspar Silveira Martins, de Venâncio
Aires; Colégio Evangélico Panambi, de Panambi; Colégio Sinodal
Rui Barbosa, de Carazinho; Colégio Evangélico Alberto Torres, de
Lajeado; Colégio Cônsul Carlos
REVISTA LIÇÕES | outubro / dezembro 2018

Renaux, de Brusque/SC; Colégio
Teutônia, de Teutônia; Instituto Rio Branco, de São Leopoldo;
Colégio Sinodal Tiradentes, de
Campo Bom e Centro Sinodal de
Ensino Médio, de Sapiranga.
As apresentações dos conjuntos aconteceram no Clube 19 de
Julho. O encerramento do evento,
na manhã de domingo, aconteceu
com um culto em parceria com a
Paróquia Evangélica Ferrabraz,
intercalado e seguido pela apresentação de todos os instrumentistas num grande conjunto. Foi
um momento emocionante para
todas as pessoas que acompanharam a programação.
Sérgio Ervino Michels, diretor
da escola, destacou a realização
do evento, que após 17 anos voltou para Sapiranga: “Foi comovente, 287 alunos, de 12 escolas
diferentes, compartilhando sua
aprendizagem musical, que é rea-

lizada semanalmente, através de
conjuntos que cada uma das instituições tem. Mobilizando as famílias, escola, direções, foi muito
emocionante para gente ter essa
solidariedade e ajuda. Nosso conjunto é um dos menores, mas fizemos questão de ser sede, porque
estamos em expansão. A gente
agora retorna, em breve, com a
participação dos violinos, e a gente tende a crescer nos próximos
anos. Esse evento é um marco
que mostra nossa predisposição
em crescer na questão do instrumento dentro da sala de aula”.
Sede Taquara
O 37º Encore em Taquara foi
marcado por uma intensa programação, que aconteceu dentro
da Unidade I, e reuniu instrumentistas das seguintes escolas:
Centro Sinodal de Ensino Médio

37º ENCORE
Dorothea Schäfke; Colégio Mauá,
de Santa Cruz do Sul; Instituto de Educação Ivoti; Centro de
Ensino Médio Pastor Dohms, de
Porto Alegre; Colégio Evangélico
Divino Mestre, de São Leopoldo;
Colégio Sinodal Progresso, de
Montenegro; Colégio Evangélico
Augusto Pestana, de Ijuí; Sociedade Educacional Três de Maio;
Colégio Sinodal Conventos, de
Lajeado; Colégio Evangélico Jaraguá, de Jaraguá do Sul/SC; Colégio Martin Luther, de Estrela,
e Centro Tecnológico Frederico
Jorge Logemann, de Horizontina.
A diretora Simone Weber comemora o resultado: “Estamos
muito felizes por termos sido uma
das sedes e gratos pelo sucesso
do evento. Acreditamos que todos
os que participaram do encontro
são privilegiados por terem compartilhado experiências e emoções que só a música proporciona.
Destaque para os instrumentistas
e seus regentes das 13 escolas
participantes do encontro”. A diretora Simone destacou ainda que
toda a comunidade escolar, os professores e os funcionários, bem

como a Comunidade Evangélica
em Taquara foram fundamentais
no apoio ao evento: “Doaram boa
parte da alimentação, acolheram
os musicistas em suas casas e
ajudaram com a estrutura necessária”. Durante todo o
final de semana houve
apresentações individuais das escolas participantes do Encore
e, no sábado, aconteceu a magnífica apresentação da grande
orquestra.
Nesse

momento, todos os instrumentistas reunidos fizeram um lindo
espetáculo. O encontro encerrou
no domingo, com destaque para o
culto festivo, que teve a participação da grande orquestra.
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FORMAÇÃO CONTINUADA

Curso de Estudos Avançados
em Educação
Nos dias 22 a 26 de janeiro de 2018 aconteceu
mais um Curso de Estudos Avançados em Educação. Ele é realizado de dois em dois anos, e desta vez
foi no Lar de Retiros Pommernland, em Pomerode/
SC. O curso reuniu 43 professores e professoras de
23 diferentes instituições educacionais da RSE.
O Curso de Estudos Avançados em Educação é
destinado a profissionais da Rede Sinodal de Educação que demonstrem perfil de liderança e que estejam aptos a assumir, oportunamente, uma função de
liderança (coordenação de área, coordenação pedagógica, orientação educacional, direção) em instituições educacionais da RSE. Para participar do curso
é necessário que a instituição indique o nome do/a
candidato/a à direção executiva da RSE.
Os objetivos do Curso de Estudos Avançados em
Educação são:
– conhecer a Rede Sinodal de Educação e sua história, refletindo sobre a prática pedagógica;
– atualizar os conhecimentos dos/as profissionais
da Rede Sinodal de Educação na área educacional;
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– fomentar, nos/as profissionais da Rede Sinodal
de Educação, a busca constante pelo aperfeiçoamento, pela inovação e pelo interesse por diferentes temas que norteiam a educação;
– identificar e formar novas lideranças para a
Rede Sinodal de Educação.
No curso de janeiro passado atuaram como assessores e assessoras as seguintes pessoas: Prof.
Dr. Jorge Luiz Cunha, Psic. Esp. Leila Klin, Prof.
Dr. Manfredo Wachs, Prof. Esp. Marcos Silva, Prof.
Ms. Celso L. M. Junior, Profª Ms. Margareth Ripp,
P. Gilson Hoepfner, Profª Ms. Laura C. P. Chaves,
Prof. Ruben W. Goldmeyer e Profª Ms. Joni Roloff
Schneider.

FORMAÇÃO CONTINUADA

Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas
O Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas da
Rede Sinodal de Educação de 2018 ocorreu nos dias
14 e 15 de junho no Colégio Sinodal Progresso, em
Montenegro. As palestras aconteceram no Clube
Riograndense e as refeições no centro comunitário,
ao lado da escola. Participaram do evento 135 professores e professoras, de 45 escolas.
O tema do primeiro dia foi “A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, abordado por Juliano de
Melo Costa (professor e vice-presidente de Educação da PEARSON/BR), Roselane Zordan Costella (Professora da FACED – Faculdade de Educação
UFRGS) e Maria Carmen Silveira
Barbosa (professora do Programa
de Pós-Graduação em Educação da
UFRGS). No segundo dia, Luis Laurelli (Mind Lab) trabalhou o tema
“Como as macrocompetências da
BNCC influenciam nos resultados
de aprendizagem? Gestão educacional baseada em evidências” e quatro
escolas da Rede Sinodal de Educação (Colégio Ipiranga, Escola Barão do Rio Banco, CEAT e Colégio
Sinodal Progresso) apresentaram
cases sobre o tema “O que fazemos
para ter bons resultados de aprendizagem”.
Os objetivos do Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas foram
promover a reflexão e a troca de informações sobre temáticas e práticas de gestão pedagógica, visando à
atualização e ao aprofundamento do
conhecimento. Mas, como de costume, o encontro também proporcionou muita troca de experiências, diálogo, compartilhamento de angústias
e alegrias, conhecimento e apresentações da escola-sede e convivência
fraterna.
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FORMAÇÃO CONTINUADA

Encontro Nacional de Professores
de Matemática
Nos dias 27 e 28 de abril aconteceu o Encontro Nacional de
Professores de Matemática da
Rede Sinodal de Educação, no Colégio Gaspar Silveira Martins, em
Venâncio Aires/RS. Participaram
138 professores e professoras
de Matemática e pedagogos que
atuam na Educação Infantil e nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, reunindo 36 instituições
de ensino.
O tema geral foi “Educação
Matemática: abrindo caminhos”.
O Dr. Airton de Mattos falou
sobre “Neuroeducação: o que
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a Neurociência e a Neuropedagogia podem auxiliar em sala de
aula”, destacando que “antes, o
foco era apenas o professor; agora, são os alunos. Os alunos têm

cérebros diferentes e, por isso, a
aprendizagem é diferente. Com
isso, muda a pedagogia e se faz
necessário repensar as práticas
de sala de aula. No futuro haverá, certamente, outras linhas de
pensamento e outras abordagens
pedagógicas, porém o ser humano
sempre será o centro do processo”. Também o Dr. Douglas Dantas falou sobre “Desenvolvendo
habilidades no processo de ensino e aprendizagem progressivo e
contínuo da Matemática”, e o Ms.
Adriano Edo Neuenfeldt falou sobre “Inclusão e maiores dificuldades na Matemática”.
Também ocorreram oficinas
de compartilhamento, por níveis
de ensino, de vivências e experiências de diferentes conteúdos,
nas quais foram apresentados e
produzidos materiais concretos
para sala de aula, com o objetivo
de motivar o aluno a investigar,
explorar possibilidades de abstração, identificação e sequências
lógicas, levando em conta a importância da interdisciplinaridade.

FORMAÇÃO CONTINUADA

Encontro Nacional de Professores
Educação Física Escolar
O último encontro de professores de Educação Física ocorreu em
2014, no Colégio Simon. Estava na
hora de acontecer outro. Foi o que
aconteceu. Nos dias 08 e 09 de junho, 103 professores e professoras
de Educação Física, de 34 escolas,
estiveram reunidos no Colégio Jaraguá. O tema geral do encontro
foi “Educação Física Escolar: nova
realidade, outros conceitos”,
motivando os participantes
a (re)pensar a prática a partir da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que inclui a disciplina de Educação
Física na área de linguagens.
O evento ofereceu reflexões importantes trazidas
por diversos profissionais. A professora Alzira Isabel da Rosa e o
professor Marcos Vinícius Nahas
falaram sobre a importância da
Educação Física Escolar e o planejamento das aulas, fundamentados
nas novidades da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). No
outro turno, os professores Marcos
Fari Junior, Alzira Isabel da Rosa,

Thais R. Almeida e Cristiane
Oliveira realizaram oficinas
que se tornaram momentos
produtivos de aprendizagem,
integração e descontração.
E, no sábado, todos puderam
participar da mesa redonda
com a coordenadora pedagógica Marilei Assini, o professor e ex-atleta Rafael Mueller, o médico ortopedista Bruno
Gobatto e a nutricionista Luciana
Krepsky.
Além de muito estudo, o encontro promoveu momentos de
integração e descontração. Todos
participaram da apresentação animada do grupo folclórico “Sünnrus
Vokstanzgruppe”.
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FORMAÇÃO CONTINUADA

Encontro Nacional de Professores
de Linguagem Literária
“Chega mais perto e contempla as pala
vras. Cada uma tem mil faces secretas sob
a face neutra e te pergunta, sem interesse
pela resposta, pobre ou terrível, que lhe de
res: Trouxeste a chave?” Com esses versos
do poeta Carlos Drummond de Andrade,
iniciou-se e encerrou-se o encontro de
professores de Linguagem Literária, nos
dias 06 e 07 de abril, no CEAT. O evento
reuniu 118 professores e professoras, de 35 escolas
da Rede Sinodal de Educação.
Na abertura, o professor e escritor Caio Ritter
mediou o debate com a professora Kári Forneck
(UNIVATES) e o professor Miguel Rettenmaier da
Silva (UPF) sobre o tema “A linguagem como chave
para pensar o mundo”. Sob o título “Baú de Ideias”,
cada participante pode inscrever-se em duas oficinas. No segundo dia aconteceram os compartilhamentos, para os quais cada professor pode se inscrever em dois deles, sob o título “Abrindo as portas das nossas salas de aula”. O tema “A linguagem
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como chave para pensar o mundo” perpassou todas
as atividades, reforçando a necessidade da busca
pelo crescimento e aprendizado como forma de valorizar a prática pedagógica.
O encontro ainda teve a presença de alunos, através de teatros interativos, espetáculo teatral-musical “Chá das Maravilhas” e apresentação do teatro
“Somos Todos Animais”, um recital de poesias clássicas, tradicionais e modernas, sempre enfocando a
literatura como motivadora de aprendizagens.

FORMAÇÃO CONTINUADA

Encontro de Professores de Ensino Religioso
Desde 2004 não houve mais um Encontro Nacional
de Professores de Ensino Religioso sem ser em conjunto com outras disciplinas. E o último, em conjunto
com Filosofia, Sociologia e Geografia, aconteceu em
2011. Visto que a disciplina de Ensino Religioso, e as
demais atividades desenvolvidas a partir dela, é a área
que maior compromisso tem com a tarefa de refletir e
assegurar a identidade cristã e de confessionalidade luterana nas escolas, é importante que se mantenha uma
atualização constante de seus professores e professoras. Além disso, a BNCC trouxe uma nova discussão e
um novo espaço para o Ensino Religioso, instigando-nos a refletir sobre o lugar e o conteúdo que damos,
nas nossas escolas da RSE, herdeiras do legado deixado
por Martim Lutero.
Por isso, nos dias 28 a 30 de junho de 2018, aconteceu o Encontro Nacional de Professores de Ensino

Religioso, somente para quem atua nessa área, desta
vez organizado pelo Centro Tecnológico Frederico Jorge Logemann, de Horizontina.
Devido à essa história, o encontro caracterizou-se
como a realização de desejos, sonhos e necessidades,
ou seja, como uma grande oportunidade de convivência e formação específicos na área do Ensino Religioso
e, fundamentalmente, como um momento importante
de discussão de um currículo mínimo comum de Ensino Religioso para a Rede Sinodal de Educação. Por isso
o tema do encontro abordou “O Ensino Religioso nas
dimensões curriculares, pastoral e celebrativa”.
O encontro reuniu 44 pessoas, entre professores,
professoras, ministros e ministras que atuam no Ensino Religioso e na Pastoral Escolar das escolas da
Rede Sinodal de Educação. Como ele aconteceu concomitantemente ao Encontro de Lideranças Jovens, foi
mais significativo ainda, visto que havia os horários de
programas comuns e os horários de programas independentes.
O Encontro de Liderança Jovem, específico para
estudantes luteranos, reuniu 95 alunos e alunas, de
28 escolas da RSE. Totalizando, o CFJL recebeu quase 142 pessoas, o maior
evento de formação/capacitação de 2018, que
se distribuíram nas dependências da FAHOR,
do CFJL e da Comunidade Evangélica de Horizontina.
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FORMAÇÃO CONTINUADA

III Curso de Capacitação para
Coordenadores de Curso IES

68

Nos dias 04 e 05 de setembro aconteceu o III Curso
de Capacitação para Coordenadores de Curso das Instituições de Ensino Superior (IES), aberto também para
coordenadores dos cursos técnicos. O curso aconteceu
no Centro Mariápolis, em São Leopoldo, e teve a participação de 27 coordenadores e coordenadoras, de 11
instituições da RSE.
O Prof. Dr Wilhelm Wachholz, coordenador da Câmara
IES, fez a abertura e a meditação. O programa continuou
com um trabalho intensivo no primeiro dia sobre o tema
“Gestão de cursos: desenvolvendo competências individuais e institucionais”, com a professora Crismeri Delfino, da Possibilità Consultoria, de Porto Alegre. O segundo
dia iniciou-se com o Dr. Edgar Roberto Kirchof falando
sobre o tema “Tecnologias no dia a dia do fazer pedagógico no Ensino Superior” e, à tarde, deu continuidade o Dr.
Júlio Walz com o tema “O que podemos-queremos-precisamos (re)(des)construir em nossas instituições”.
O curso foi bem avaliado e os participantes trouxeram várias sugestões para a continuidade. O próximo
curso está previsto para 2020, pois acontece sempre de
dois em dois anos.
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INSTITUIÇÕES DE ANIVERSÁRIO

125 anos do Barão: tradição e inovação
(1893-2018)
Em meados do século XIX, os primeiros
imigrantes alemães começaram a chegar à região de Cachoeira do Sul. Unidos pelos mesmos ideais, pela mesma língua e pela mesma
fé, em 1893, 28 famílias evangélicas fundaram
a Comunidade Evangélica de Confissão
Luterana de Cachoeira do Sul, e, concomitantemente, cumprindo o lema que trouxeram
da pátria-mãe – “Ao lado de cada Igreja uma
Escola” –, ainda no dia 03 de julho de 1893,
foi adquirida uma casa para que servisse de capela-escola. Iniciava-se a história de um grande educandário!
Por meio de contribuições materiais e festas comunitárias, a Deutsch-Brasilianischer Schulverein –
Sociedade Escolar Teuto-Brasileira – foi crescendo
prédio em prédio, de geração em geração, crianças e
jovens foram estudando, aprendendo, crescendo nessa escola. Com o tempo, trouxeram seus filhos e os
filhos dos seus filhos, e assim sucedem-se famílias
que vivenciam sua infância e adolescência nas salas,
corredores e espaços dessa instituição.
A origem de trabalho, doação e vida comunitária
deixou a quadra onde está localizada a escola impregnada de um sentimento que imanta, encanta,

Uma escola que abraça o jardim, suas árvores e plantas; que
deixa suas “veias” expostas por grades que permitem sermos
vistos por todos; que não se esconde em muralhas e paredes.

apaixona quem passa por ela. Ser estudante, professor ou funcionário do Barão é sonho para muitas
pessoas; estar e permanecer aqui é um privilégio e
um reconhecimento à competência e à dedicação!
Congregados entre luteranos, católicos, metodistas, adventistas, espíritas e tantos outros credos
religiosos, até mesmo ateus e agnósticos, (con)vivemos e trabalhamos em harmonia, respeito, ética
e solidariedade.
O colégio possui turmas a partir dos dois anos e,
atualmente, conta com mais de 500 alunos divididos
nos três níveis de ensino (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio). Aqui se desenvolve
trabalho cuidadoso, sequencial, inclusivo, formativo e com grande ênfase ao conhecimento,
conforme está expresso no projeto pedagógico. Buscam-se a qualificação constante do
corpo docente, o investimento em recursos
pedagógicos, tecnológicos e de infraestrutura.
Em 2018, nossas festividades visam a homenagear o Barão por suas conquistas e realizações! Que continuemos nosso trabalho no
sentido de colaborar para um mundo melhor
pelas mãos e mentes dos cidadãos que estudaram aqui!
Direção
Colégio Sinodal Barão do Rio Branco
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INSTITUIÇÕES DE ANIVERSÁRIO

Colégio Ruy Barbosa faz aniversário
O Colégio Sinodal
Ruy Barbosa, de Rio
do Sul/SC, comemorou 70 anos. Não seria
110? A história começa em 1948 ou em
1908?
Essa é uma pergunta que foi feita
inúmeras vezes no
decorrer da trajetória
do colégio. A história
transcende estruturas
físicas e lapsos temporais. No entanto, o que fica na
ideia das pessoas que não conhecem toda a história
do colégio são os anos em que ele funciona ininterruptamente. Na primeira ata do Conselho Diretor
do Colégio constam os nomes dos seus sócios-fundadores. Eles inspiram seus seguidores até
hoje: como instituição escolar cumprir o seu papel na sociedade e deixar o seu legado.
Mas de onde vem o nome do colégio? Quem
foi Ruy Barbosa? Qual a relação com a Águia,
símbolo do colégio? Ruy Barbosa foi um notável
orador e um expoente advogado brasileiro. Em
1907, representou o Brasil na II Conferência de
Paz na Holanda, na cidade de Haia. Lá, destacou-se pela defesa do princípio da igualdade entre as

nações, e sua atuação
lhe rendeu o apelido
de “O Águia de Haia”.
O Colégio Ruy Barbosa iniciou com uma
modesta construção
de madeira coberta de
folhas de palmeiras.
“Hoje temos prédios,
laboratórios, quadras
esportivas e tantas
outras estruturas que
com certeza seriam
utopia para nossos antecessores. Porém o principal
material de trabalho é o material humano. As pessoas são nossa maior riqueza. E para celebrar isso é

preciso agradecer a todos os funcionários do Colégio
de hoje e do passado. Sejam eles colaboradores, para que as atividades de ensino ocorram,
ou professores. Todos nós fazemos o Colégio
Sinodal Ruy Barbosa viver. E para que outras
pessoas venham a nos suceder é preciso formar jovens aptos para saberem como aprender
em um mundo em transformação”, afirmou o
diretor Ronaldo Kebach Martins, no discurso da noite especial de comemoração dos 70
anos, no dia 21 de setembro.
A comemoração reuniu mil pessoas e foi
abrilhantada com jantar e show da Família Lima.
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INSTITUIÇÕES DE ANIVERSÁRIO

CEP: 115 Anos Transformando Vidas!
Comemorar 115 anos de uma instituição de
ensino é um momento singular. São muitos os
envolvidos nessa história, pessoas que dedicaram seu tempo e suas aptidões para construir
uma trajetória de sucesso e credibilidade. No
dia 07 de janeiro de 1903, foi fundado o Colégio
Evangélico Panambi e, nesse momento, também se iniciou o processo educativo na então
colônia alemã Neu Württemberg. Desde então,
o colégio vem se desenvolvendo e, atualmente, contempla todo o ensino básico e oferece
seis cursos na área tecnológica. Muitos alunos
iniciam sua vida escolar no CEP e saem dessa instituição preparados para o mercado de
trabalho. Porém, mais do que isso, o Colégio Evangélico Panambi tem como compromisso a formação
integral do aluno. Através de uma ampla oferta de
atividades curriculares e extracurriculares, o aluno
desenvolve múltiplas habilidades, tornando-se mais
sensível, criativo para os desafios da vida.
Durante as comemorações dos 115 anos, respirou-se uma grande nostalgia – ex-alunos e ex-alunas, vindos dos mais diversos lugares, cheios de
lembranças, histórias, aprendizados, reviveram sua
trajetória no CEP. Jogos nas quadras, visitas em
espaços escolares, participação no conjunto instrumental, fotografias antigas, encontros com ex-co-

legas e ex-professores foram momentos de muita
emoção e consciência da importância e do significado da formação que receberam durante o tempo em
que estiveram no CEP.
Ao longo desses 115 anos, seu projeto educacional ampliou-se, fortaleceu-se e modernizou-se,
beneficiando gerações. E continuará, com certeza,
deixando sua marca, transformando vidas!
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ASSISTI E RECOMENDO
Filme: Bang Bang Você morreu
Data de lançamento: 2002 (EUA)
Direção: Guy Ferland
Duração: 87 minutos
Gênero: Drama
O filme relata a história
do jovem Trevor, vítima de
bullying que em um ato de
loucura prometeu explodir
todo o time de futebol
americano. Ele chegou
a colocar uma bomba no
campo, mas não uma
bomba armada; fez aquilo
mais para assustar. Mas isso faz sua vida virar
totalmente de cabeça para baixo, pois todos passam a
ter medo de que a qualquer momento o jovem possa
realmente explodir tudo. O preconceito é tão grande,
que até mesmo seus pais, donos de uma lavanderia,
começam a perder clientes.
Enquanto Trevor tenta seguir a vida de forma
mais normal possível, seu antigo professor de
teatro, Sr. Duncan, o induz a participar de uma
peça que fala sobre bullying, uma peça com o
mesmo nome do filme, que é muito conhecida nos
EUA. Trevor a principio não quer participar, mas
isso até conhecer Jenny, uma garota com quem
ele iria contracenar.
Ele acaba aceitando
participar da peça.
Conforme o filme vai
avançando, vemos
Trevor entendendo o
personagem e assim
percebendo a própria
história.
O filme leva à refle
xão sobre p
 reconceito
e violência na e scola,
principalmente
bullying, e de como certos acontecimentos podem
influenciar a vida das pessoas; como o respeito aos
colegas e às diferenças são importantes na vida dos
jovens e podem trazer sérias consequências.
Profª Marilei Inês Zart Assin
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Série: Rita
Data de lançamento: 2017 (Brasil)
Direção: Canal Dinamarquês TV2
Criação: Christian Torp
Gênero: Série
Nacionalidade: Dinamarca
Tempo: Entre 30 a 40 minutos cada episódio

Nos tempos atuais na
Dinamarca, a professora
Rita leciona para os
alunos do Fundamental
e Médio, passando por
diversas situações
cotidianas com os
seus alunos, como
indisciplina, faltas,
problemas familiares, drogas,
violência, homossexualismo, entre outros.
A série foca na vida pessoal da Rita, mostrando,
pelo olhar dela, cada aluno dentro da escola.
A personagem tem três filhos, que têm seus
problemas e dificuldades na vida. Além disso,
também nos releva as questões enfrentadas pela
escola pública como em qualquer país, como a falta
de recursos financeiros, por exemplo. Também nos
apresenta a história do diretor que tenta organizar,
gerir a escola apesar das dificuldades e, ainda,
uma professora que luta para ensinar de forma
sonhadora e diferente.

A série fez um grande sucesso no canal
dinamarquês TV2, mostrando a realidade de uma
escola sem “censura”. Netflix fez parceria para ser
coprodutora da 3ª e 4ª temporadas.
Anne Catherine Maciel de Oliveira
Colégio Martinus Bom Pastor

LI E RECOMENDO
Título: Tornando-se Imaginal: visualizando
e criando o futuro da educação
Título original: Becoming Imaginal: Seeing and
Creating the Future of Education
Autor: Thomas R. Rudmik
Tradutor: Paulo Sergio Bonagura
Editora: SENAI/SP
Páginas: 376
Ano de edição: 2015

O autor do livro
“Tornando-se Imaginal:
visualizando e criando
o futuro da educação”,
Thomas R. Rudmik, é um
visionário, autor, educador,
palestrante internacional e
empreendedor e fundador
da Master’s Academy and
College, uma escola-modelo em Calgary,
no Canadá. A experiência nessa escola municiou
Rudmik para criar a Aprendizagem Profunda, um
modelo pioneiro centrado na aprendizagem do século
XXI, cujas premissas são a inovação e a criatividade.
A aplicação do novo modelo motivou a criação do
Profound Learning Institute, que desenvolveu um
ecossistema de soluções para transformar a educação.
Atualmente, o conceito de Aprendizagem Profunda
está sendo adotado também em várias outras escolas
e países, como é o caso da Escola de Ensino Médio
SENAI, ligada à Fundação Shunji Nishimura, em
Pompeia/SP, visitada por uma equipe da Rede Sinodal
de Educação em abril deste ano.
O sistema educacional precisa ser transformado
de dentro para fora, o que exige a transformação

Título: O que nos faz bons ou maus
Autor: Paul Bloom
Editora: Best Seller
Ano de edição: 2014
Páginas: 304
No livro intitulado “O
que nos faz bons ou maus”,
o cientista cognitivo Paul
Blomm provoca várias
reflexões acerca de nossa
natureza humana. Afinal,
nossa natureza é ser boa
e somos levados a agir e
pensar de modo diferente,
conforme o tipo de
influência ambiental que
sofremos? Ou somos predominantemente maus
e vamos aprendendo valores morais que alteram
essa natureza?
O autor divide com o leitor os resultados
de pesquisas realizadas em laboratório com

dos educadores em
líderes Imaginal.
Mas como alguém se
torna Imaginal? Não
será isso apenas um
dom destinado àqueles
com potencial especial
ou talento inato? Qual
benefício dessa mudança?
O ponto principal deste
livro é: se queremos que
nossos estudantes se
tornem pessoas Imaginal –
ou seja, indivíduos que possam prever e criar o futuro
– então precisamos de educadores e de um sistema
que desenvolva essa capacidade em seus estudantes.
Precisamos de políticos, administradores, líderes em
todos os setores da nossa sociedade que realizam
e repassem sua própria experiência visionária.
Líderes que digam “Sonhem grandes sonhos. Nada é
impossível para aqueles que acreditam”.
O autor traz a imagem a seguir para ilustrar que,
em contrapartida à Educação 2.0 da era industrial,
que exige conformidade, obediência e “resposta
certa”, a Aprendizagem Profunda leva o estudante
a ser IMAGINAL, num crescendo até chegar ao
INOVAR e INVENTAR. Estas duas últimas são mais
raras, porque estão atrofiadas, mesmo sendo inatas
ao ser humano. Conforme Rudmik, é preciso levar
o estudante a inventar o futuro e trazê-lo para o
presente.
Profª Joni Roloff Schneider
Rede Sinodal de Educação

bebês entre seis a dez
meses, cujos resultados
são surpreendentes. Os
resultados das pesquisas
evidenciam que os bebês
discriminam entre o bem e o
mal, e sempre demonstram
preferência pelo personagem
bom e rejeitam o malvado.
Como escola, percebo que
o livro nos desafia a pensar
em nosso papel formador na
história de nossos alunos,
uma vez que, como afirma
Bloom: “Nós somos altamente influenciados
pelo comportamento das pessoas ao redor. Os
comportamentos intrínsecos são os básicos, mas
o meio que vivemos e os exemplos que temos são
responsáveis pela maior parte do que nos tornamos
como adultos”.
Laura Oppermann Elter
CEAT
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