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Os anos de 2020 e 2021, em virtude da pandemia da
COVID-19, trouxeram grandes impactos para a sociedade, em
diversos âmbitos, que ficarão registrados na história da humanidade.  A área da educação foi atingida definitivamente na sua
forma de ensinar e de aprender. Uma evolução digital com novas tecnologias, metodologias ativas, ambientes virtuais de
aprendizagem, recursos de interação síncrona, blended learning
ou ensino híbrido, sala de aula invertida, inovação, startups,
educação disruptiva, gestor educacional 5.0 passaram a fazer
parte da vida das instituições educativas, de estudantes e, inclusive, famílias com filhos e filhas em idade escolar. Num “piscar de olhos”, professores e professoras foram desafiados
a aprender para ensinar de uma outra forma e, assim, não se
sentirem como alguém do passado bem remoto!
As transformações na educação sempre aconteceram,
mas não de forma tão veloz e feroz! Muitos pesquisadores afirmam que o mundo pandêmico “nos empurrou” para um modelo
disruptivo, que é o rompimento entre modelos tradicionais e modelos inovadores. A disrupção significa uma quebra de paradigmas: alterar a rota, refazer os caminhos e percursos, com ofertas
que respondam aos novos paradigmas e necessidades do futuro. Uma educação disruptiva é aquela que sabe dialogar entre a
tradição e a inovação, promovendo mudanças não por modismo,
mas conectadas com as demandas da instituição e do século XXI.
A 34ª Revista Lições traz o tema Educação: diálogos entre a tradição e a inovação. É um tema muito atual.  Se, de um
lado, se discute, há anos, a necessidade de novos paradigmas
para a educação, de outro lado, parece que a inovação teve que
ser implantada da noite para o dia. Muitas instituições educacionais foram desnudadas porque não conseguiram “virar a
chave” e relutaram e ainda relutam para voltar a um velho normal. E, não por último, foi surpreendente ver grande parte de
educadores e gestores se reinventarem e fazerem a diferença,
ao lado de profissionais da saúde, tão importantes, mas nem
sempre reconhecidos.
Inovação é o termo da vez! Mas e a tradição? Ficará escanteada? Muitas vezes se confunde a tradição com algo ultrapassado, antigo, remoto, que não responde mais às necessidades dos dias atuais. Cabe referir, no entanto, que a palavra tradição, do latim traditio (entregar ou passar adiante), é algo que faz
parte da cultura de uma determinada instituição ou comunidade
que lhe dá identidade. Quem não tem o que passar adiante, não
tem o que entregar para as futuras gerações, acaba virando pó!
As instituições da Rede Sinodal são conhecidas pela sua
sólida tradição, herdada da reforma luterana, que foi um movimento inovador em sua época para a igreja, para a educação e
para a sociedade como um todo. Hoje as escolas e faculdades
da Rede Sinodal têm clareza de sua entrega para a comunidade
escolar e têm em seu DNA “estar em constante reforma”.
A Revista Lições deste ano traz artigos que dialogam
sobre esses termos e modelos de educação. Ela quer nos instigar a refletir se somos, de fato, protagonistas da reforma em
nossos dias e o que uma instituição precisa manter como tradição – cultura, e o que precisa inovar.
Na Revista você encontrará artigos de autores e autoras
com larga experiência na área da educação e diversos compartilhamentos de práticas de professores e professoras, além da
possibilidade de acompanhamento de diferentes eventos entre
docentes e discentes ocorridos até o fechamento desta edição. Aniversários de instituições e dicas de leituras e de filmes também podem ser acompanhados.
Desejamos uma boa leitura!
Joni Roloff Schneider
Coordenadora Pedagógica
Rede Sinodal de Educação
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REFLEXÃO

Reequalizar a vida...
“A esperança adiada entristece o coração,
mas o desejo cumprido é árvore de vida.”
(Pv 13.12)
Recordo-me de uma situação de
muitos anos atrás, quando eu ainda era
estagiário: eu fui almoçar com uma família e cheguei à casa junto com os demais,
perto do meio dia. Era momento de correria, de chegada do trabalho, da escola.
Um dos filhos já era universitário. Na sala
havia uma torre com vários módulos de um bom sistema de som: receiver, amplificador, toca-fitas (sim, era
usual naquele tempo...), toca-discos e, é claro, um equalizador de respeito, daqueles com 20 botões: dez botões
deslizantes para graves e mais dez para agudos. Uma
maravilha... Naquele dia, o rapaz olhou para o aparelho
e logo falou incomodado: “Quem foi, de novo, que estragou minha equalização? Tive um trabalhão! Não mexam
nisso! Agora vou ter de fazer tudo de novo”.
Até algum tempo atrás a vida da gente estava
razoavelmente bem equalizada. Sair de casa para passear ou fazer compras era só sair de casa; almoçar ou
jantar fora era tranquilo, abraçar era só abraçar, para
trabalhar era só seguir a rotina. Dar aulas era ir para a
escola, conviver com alunos e colegas, se incomodar
um pouco, voltar para casa. Essa equalização a gente conhecia. Sabia como lidar com ela... Daí veio um
serzinho invisível, microscópico, e mexeu no equalizador... Bagunçou tudo. O dia a dia ficou diferente, dissonante... Isso tirou a gente do sério! E foi necessário
começar tudo de novo.
Assim é a vida! Não há uma equalização perfeita,
válida para sempre e para todas as circunstâncias. Assim
como a mesma equalização não vale para todas as músicas, sons e ouvidos. No caso de aparelhos de som, hoje
ficou mais fácil, com as equalizações pré-programadas
(preset)... Mas a vida não tem preset, não tem equalização
prévia, aplicável como se fosse um código eletrônico já
estabelecido e com grande potencial harmonizador.
Fomos colocados coletivamente diante da necessidade de refazer a equalização! E ainda está sendo
necessário deslizar os botões para lá e para cá, em bus-
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ca de novo equilíbrio. Está sendo preciso
reequalizar o dia a dia, a vida familiar, as
relações sociais e está sendo necessário
reequalizar o trabalho, o cotidiano da escola, as questões bem práticas e aparentemente simples. E o simples não tem
sido tão simples assim.
O processo de retomadas pode ser
doloroso... Dependendo da situação e das
pessoas implicadas, varia de intensidade em sua positividade ou negatividade.
Mas uma coisa é certa: requer abertura de mente e espírito; requer novos hábitos, outros jeitos; outras sensibilidades. Algumas equalizações não serão do gosto
pessoal, mas serão necessárias para todos. Outras,
talvez, aos poucos, se tornem agradáveis! Nesse caso
o versículo de Provérbios destacado no início irá se
mostrando verdadeiro e coerente. No momento, transitamos entre a esperança e o desejo de sua realização.
E à medida que vai se cumprindo, vamos experimentando sua realização como fruto de uma árvore de vida!
O processo está em andamento e já nos adaptamos muito. Mas variadas e novas adaptações continuam sendo necessárias. O momento é de sondar
possibilidades, considerar perspectivas, movimentar
os botões do jeito mais apropriado possível. A melhor
e maior garantia que temos é que, quem tenta intencionalmente fazer do jeito certo, tem grande probabilidade de acertar.
Reequalizar a vida é preciso. Não só em função
da pandemia e das inquietações que ela trouxe, mas
diante de cada novo desafio! Que Deus nos dê sabedoria e capacidade de fazê-lo bem! Como escreveu Dom
Helder Câmara: “Nenhum de nós pode programar a
vida como linha reta imutável, inflexível... A cada instante as surpresas rebentam e temos que ter humildade e imaginação criadora para ir salvando o essencial
através do inesperado de cada instante...”.
P. Mauro Alberto Schwalm
Pastoral Escolar – Colégio Sinodal Tramandaí
e Orientação Religiosa – Centro de Ensino Médio
Pastor Dohms – Unidade de Ensino Capão da Canoa
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Herdeiros da Reforma Luterana
e novas tecnologias educacionais
Estou prestes a completar 76 anos, fui
aluno de escolas luteranas e católicas, estudei
em faculdade luterana, meu doutorado ocorreu em universidade pública alemã, fui professor universitário por 33 anos. Aposentado
há 11 anos, confesso que já não consigo acompanhar tudo. Aprendi com meus bolsistas de
iniciação científica como trabalhar com computador e a usar algumas ferramentas. Hoje,
confesso, estou desatualizado, mas não de
todo cego. Dizem que logo, logo, tecnologias
como 5G e computação quântica irão mudar a
maneira como vivemos, aprendemos e ensinamos. Muitos comprimidos e injeção diária de
insulina estão mudando minha maneira de viver, de aprender e ensinar. Leio mais romances, estou aprendendo que
as queimadas na Amazônia estão alterando a vida de minhas
orquídeas: a laelia que floresce no Natal está florindo em julho, o mesmo acontecendo com o dendrobium, que floresce
no final de outubro, a macieira e a pereira sofrem por falta de
frio. Vejo mais o meio ambiente.
Fui formado em tradição humanista, proveniente da
Reforma Luterana. Lutero acentuou que o lúdico era fundamental. Brincávamos muito na Escola Evangélica Progresso. Havia árvores no pátio e... cobras. Havia esporte, canto, teatro e as matérias curriculares. Questões de fé eram
acentuadas: Deus nos aceita assim como somos. No Instituto Pré-Teológico adentrei ainda mais a tradição humanista:
línguas clássicas e acesso aos pensadores gregos, latinos,
alemães, ingleses, portugueses e brasileiros. Li também os
russos: Dostoievski, Tolstoi, Lermontov. Tudo isso no que
hoje se designa de ensino médio. Tive dificuldades com as
ciências exatas, confesso. Adorei a Biologia. A História me
conquistou, mas também a literatura e as línguas. Não deixei os esportes de lado, nem o teatro e o canto. Aprendi a
refletir com o estudo da Filosofia, entendi a sociedade com
a Sociologia, aprendi comunicação ao ter que expor em aula
o que lera. Na Geografia celeste, ensinada à noite, conheci
estrelas, constelações e planetas. Lousa (meu tablet!), lápis,
caneta tinteiro, esferográfica, cadernos, cartilha, pasta de
couro, giz, quadro-verde, mapas, livros, muitos livros, enciclopédias. Hoje se diria: como eram limitados os recursos!
Línguas, História, Geografia, Matemática, Bíblia,
ensinadas de maneira lúdica, foram exigências de Lutero e
de Melanchthon e transformaram-se em ensino obrigatório para meninos e meninas até os 14 anos nos territórios
alemães luteranos, desde meados do século 17. Imigrantes
luteranos trouxeram essa já tradição familiar para o Brasil
e a colocaram como base nas escolas comunitárias que fundavam e eram fiscalizadas por eles próprios. Eram escolas,
muitas vezes, precárias, mas ofereciam mais que o Estado,
no qual a única escola por ele financiada era o Colégio Militar.
Esse mesmo Estado as confiscou ou simplesmente fechou.

Algumas resistiram e hoje estão entre o que
há de melhor na rede escolar. Algumas delas
oferecem ensino e pesquisa em áreas periféricas: aplausos a elas. Quanto de humano
oferecem? O humano tem que ser diferencial!
De maneira geral, os planos de educação governamentais têm deixado de lado a
tradição humanista. O acento está no técnico, se bem o vejo. As áreas das ciências humanas são abandonadas e faltam-nos pessoas
dispostas a ensinar. Os baixos salários para
quem ensina não permitem constituição de
família e eu próprio tive que verificar que excelentes alunos deixaram de ser professores
para vender carvão ou produzir cerveja..., profissões igualmente dignas, e que possibilitam família e seu sustento.
Temos uma abordagem tecnicista do futuro (do hoje) que
afirma que o bom profissional é quem domina a linguagem
da programação, da estatística, da matemática, da lógica.
Essas pessoas poderão estar à disposição do mercado e
nele ter destaque. Agora, se não tiverem sólida formação
humana, não contribuirão para uma sociedade desenvolvida. Quanto melhor for como cidadão, melhor será como
profissional. Aí superará o computador, pois não saberá
apenas como perguntar: saberá dar respostas sem delegá-las ao computador. Sua inteligência será emocional, será
criativa, calma, em tempos de turbulência.
Conselhos para meus colegas que enfrentarão 5G e
computação quântica e outras tecnologias que virão, mas
também para aqueles que lecionam nas condições mais precárias: amem o que fazem! Não repassem apenas o conteúdo
técnico de suas disciplinas. Mostrem como elas podem mudar o mundo e como vocês estão se esforçando para mudar
o mundo! Depois: sejam pessoas entusiasmadas, que vivem
a partir da redescoberta da Reforma Luterana. Digam também aos que têm dificuldade de aprendizado que Deus, em
Jesus Cristo, as aceita assim como são! Professor em escola
luterana não está dispensado de falar de Deus e de seu amor.
Finalmente: usem e abusem da tecnologia em sala de aula.
Saibam, contudo, que tecnologia é meio e não fim. Deixem
que ferramenta seja ferramenta! Levem também um pedaço
de charque para a sala de aula. Explico: numa aula de História sobre o Rio Grande do Sul falei da produção do charque e
muitos alunos me olharam espantados. Nunca tinham ouvido falar de charque e muito menos haviam experimentado o
produto. Na aula seguinte, trouxe charque, dividimos e experimentamos o produto. Falamos de criação de gado, economia, escravos, exportação e importação, novas técnicas de
produção, carreteiro. Sejamos criativos e humanos.
P. Martin N. Dreher
Historiador
São Leopoldo/RS
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Inovar com sabedoria
Viagem no tempo... Lembro que,
quando entrei na Faculdade de Teologia
em 1973, comprei uma máquina de escrever portátil Olivetti 32. Cinco anos depois,
a tese de conclusão já foi escrita em máquina elétrica com corretor. Que avanço!
Dez anos depois já estava fazendo curso
de Word e Excel. Nesta pandemia fiz curso para gravar vídeos a fim de dar cultos
e cursos on-line. Há duas semanas estive
no cardiologista e ele sugeriu que meu próximo celular seja um iphone com relógio
apple watch, pois assim, pessoalmente, posso fazer
eletrocardiogramas e aferir arritmia. Isso sem falar
que alguns clientes dele tem chip no braço para controle remoto das funções cardiológicas.
Esse rápido relato percorreu cinco décadas.
Verdade é que sobre a nossa geração recaiu a grande virada de inovação tecnológica. Mas inovação e
tradição não são necessariamente conceitos opostos. Nesta pandemia a forma dos cultos foi on-line
– inovação, mas a mensagem da fé continuou sendo
a Palavra de Deus.
Na pandemia, a transformação digital acelerou
em quatro meses o que levaria dez anos. Agora não
estamos apenas diante de um salto exponencial em
termos tecnológicos, mas de uma mudança de paradigmas que traz profundos impactos. Creio que nos encontramos ante um divisor de tempos na humanidade,
tal qual foi a Peste Negra no séc. XIV e a Revolução
Industrial no séc. XVIII. Fato é que estamos diante da
oportunidade e também da necessidade de escrevermos um novo capítulo na história da humanidade, da
qual cada um de nós é coautor, ator e diretor.
Em meio a essa revolução, é importante e essencial saber o que devemos mudar, mas também é
preciso saber o que manter: é o diálogo entre tradição
e inovação.
Inovar em tecnologias, em ferramentas de ensino, conectividade e comunicação já é requisito. Nossas
crianças já pertencem aos “nativos digitais”.
A pergunta-chave é o que e como vamos ensinar
que seja relevante para as próximas décadas? O que
vamos deixar de testemunho a respeito da razão de viver? Num mundo cada vez mais digital, on-line, como
ficam as relações pessoais, o contato, a empatia, o
compartilhar, o senso de comunidade? Como nos identificamos nestes dois mundos paralelos: real e digital?
Verdade é que uma nova cultura já paira no ar.
Longe de esgotar o assunto, que é razão de pesquisas,
fóruns de discussão mundo afora, elenco alguns pontos
que julgo relevantes nessa dialética.
Inovações requerem novas ações. E isso exige novos conhecimentos, novos aprendizados, novas
habilidades. Learnability é o termo usado para essa
virtude de estarmos abertos a aprender sempre. Em
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meio às mudanças, a capacidade de aprender é algo que deve permanecer constante nas pessoas. Isso, as cinco décadas de
trajetória me ensinaram. Com a Covid-19
também aprendemos que para não “morrer” é preciso mudar e se adaptar. Ou a
gente aprende por amor ou pela dor, mas
o aprendizado é inegociável.
Para sermos competentes, precisamos de conhecimento, e muito! Hoje as
informações não estão mais acessíveis
somente através dos professores e bibliotecas, mas na palma da mão. Assim, precisamos descobrir o novo papel da docência diante do novo perfil
dos alunos, os nativos digitais. Em meio a essa vastidão de informações, um dos desafios aos docentes
é auxiliarem os jovens a estar focados, a saber selecionar e transformar informações em conhecimentos
e práticas no mundo real. Com isso, os professores
indicam balizas aos discentes para desenvolverem
autonomia e capacidade de decisão, ajudando para
que sejam protagonistas de sua aprendizagem. Quem
sabe, os educadores sejam mais, nas palavras de Rubem Alves, “um fundador de mundos, mediador de
esperanças, pastor de projetos”.
Mas não é só: a sabedoria deve nortear o conhecimento. Cabe-nos, assim, ensinar o uso do conhecimento com sabedoria. Já o rei Salomão menciona que
sabedoria é ter discernimento, capacidade de distinguir entre o bem e o mal. O raio Laser pode ser usado
em guerras e em cirurgias, para matar e curar.
Os conhecimentos nos dizem o que fazer, as
habilidades nos dizem como fazer, mas para sermos
competentes é preciso atitudes. Precisamos motivar
crianças e jovens a desenvolver a autorresponsabilidade. Desde cedo, precisam de tarefas práticas e responsabilidades como outrora. Há adolescentes que vivem
em casa como hóspedes de hotéis ou Spas!
Mais algo, há muita gente sendo admitida por
sua capacidade intelectual e demitida por sua incapacidade emocional. Gestão emocional e administração de
conflitos devem ser parte de um ensino que proporciona mais vida.
Como escolas confessionais, temos muito a contribuir para um ensino de aprendizagem, no valorizar
o talento e a criatividade individual, ressaltando a importância da experiência no mundo real, do relacional,
da convivência baseada em valores éticos e cristãos.
Ainda, em meio ao transitório, o que deve permanecer é fé, esperança e amor. A fé nos dá a segurança além do que podemos ver, ela tem certeza do
incerto e nos leva a seguir firmes por novos caminhos.
A esperança nos impulsiona, transpõe obstáculos, dá
motivação e força, faz olhar para a frente com otimismo. Mas é o amor que nos mantém unidos, que chama
à responsabilidade social, ao senso de coletividade e à
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convivência fraterna. Ele é o cuidado que salva vidas
pela empatia, pela solidariedade, pelo respeito, pela
ética. Ensino integral tem esse olhar holístico.
Já percebemos que um novo conceito está pedindo passagem em nossa educação. E nele temos a
oportunidade de trabalhar não só novos processos e
conhecimentos, tendo a inovação tecnológica como
ferramenta, mas com o humano no Ser, com valores

essenciais, com o que marca e carrega as pessoas em
sua trajetória de vida. A dialética entre inovação e tradição requer que sejamos eternos aprendizes, abertos
ao novo, mas sempre balizados pela sabedoria, pela
justiça, por tudo que promove mais vida.
Mariane Beyer Ehrat – Pastora
Membro do Conselho Estadual de Educação de SC

Tradição e novas práticas pedagógicas
não são ideias dicotômicas
Novas abordagens, metodologias modernas, educação 4.0… Sabemos que não é de hoje que esse
discurso tem dado o tom da canção
que se entoa enquanto a escola, que
muito quer modernizar-se, luta para
despir-se das velhas práticas pedagógicas. E assim, a cada formação, a
cada planejamento, a cada encontro
de corredor e conversa de Whats
App, professores inquietos conversam, trocam ideias, pesquisam e
salvam um número sem fim de posts
de redes sociais que trazem esta ou
aquela bem-sucedida abordagem.
Apesar da descrição acima
refletir muito bem a realidade dos
educadores da Rede, o orgulho em
afirmar que nossa tradição é sólida permanece, paradoxalmente
evidenciado em nosso “jeito Sinodal de ser”. Contudo, ao sermos
(mais uma vez) recordados de que
o centro do processo pedagógico é
o aluno, devemos de fato encarar as
transformações em curso em nossas práticas pedagógicas versus a
sólida tradição das instituições da
Rede como ideias dicotômicas?
Bem, o advento da pandemia
nos trouxe a necessidade de aderirmos mais fortemente às transformações em curso, mas nem por
isso perdemos nossa identidade
como educadores nas instituições
em que atuamos. Ao contrário,
agregamos à nossa maneira de ensinar, a inovação que representa o
território em que o aluno se sente
mais à vontade para exercer a sua

práxis no tocante ao próprio desenvolvimento escolar.
Podemos assim afirmar que
percorremos parte do caminho. No
entanto, o trajeto descortina-se logo
à frente. Muito há que ser feito no
sentido de compreender os novos
modos de ser e agir dos estudantes que nos são confiados, e possivelmente é aí que a tradição pode
perfeitamente encontrar-se e amalgamar-se com o moderno. Afinal,
como, mesmo com todas as metodologias e aparatos tecnológicos disponíveis, podemos produzir aprendizado efetivo quando o aluno tem a
seu dispor uma série de distrações?
Como vencer a batalha contra o entretenimento disponível, ao alcance
de um simples tocar de telas?
Assim, se as novas metodologias são os caminhos que o
educador deve percorrer, a tradição
também poderá servir de orientação
para o aluno. Ou seja, é a tradição
que se conserva na disciplina para

aprender, no horário para cada coisa
no dia, a fuga da procrastinação e o
entendimento da necessidade de
cumprir prazos. Dessa forma, como
quem aprende uma arte marcial milenar, poderemos ver um aluno que
se mostra autônomo e protagonista
em seu processo de aprendizagem.
É o moderno e a tradição que se fundem em uma única função formadora. De outra forma, de que vale jogarmos um “Kahoot” com os alunos
sem antes os conscientizar de que,
apesar de a ânsia de vencer no jogo
ser saudável e parte da brincadeira,
responder primeiro ou acumular
pontos não é mais importante do que
o aprendizado advindo da prática pedagógica? Ou ainda mostrar-lhes que
mais que a quantidade de likes conferida a um post no Instagram, vale a
reflexão ponderada sobre os muitos
aspectos que urgem na sociedade,
tão anestesiada pelo entretenimento
ou o conflito de ideologias.
Enfim, a educação humanista não encontraria outro modo para
cumprir seu propósito que não fosse ter suas bases firmes na tradição
deixada como legado da Reforma
Luterana. É valorizando a responsabilidade, a disciplina e a vivência
plena de cada momento que poderemos extrair muito mais de uma
educação baseada em práticas que
devem ser inovadoras, sem contudo deixar de ser humanas!
Alessandro Dourado Ledo
Colégio Martinus – Curitiba/PR
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A inovação em instituições educacionais:
interdependência entre cultura
organizacional, estratégia e liderança
Trabalhando diariamente com
o conhecimento e o desenvolvimento humano integral, as escolas
deveriam ser um espaço no qual as
novas ideias, a criatividade e o espírito empreendedor fossem efervescentes. Contudo, a arquitetura
curricular ainda conservadora das
instituições educacionais, focadas
em exames de desempenho acadêmico, na entrega de um grande
volume de informações e conceitos
a partir da aplicação de metodologias dedutivas1, acaba colocando as
escolas em distanciamento do desenvolvimento dessas habilidades.
Muitos movimentos, e os próprios
marcos legais brasileiros, já apontam para um redesenho curricular
das instituições educacionais para
mudanças metodológicas e para
novas formas de avaliar. Neste
breve artigo, pretendemos explorar algumas pistas do quanto essas
mudanças também perpassam pelas práticas de gestão e governança
adotadas pelas escolas.
Diante das mudanças exponenciais que vivemos no mundo
globalizado, ninguém discorda da
importância da inovação para que
qualquer instituição tenha êxito.
De um MEI à uma multinacional,
todos buscam uma diferenciação
que os torne únicos e competitivos. Não é diferente para as instituições de ensino. Todas buscam
uma identidade única, constituir
características que as diferenciam
das demais. Mas facilmente percebemos a inovação de forma equivocada. Afinal, o que é inovação para
uma organização?
Em seu livro Inovação2, Sandro Cortezia conceitua: “A inovação
é a implantação de ideias capazes
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de gerar valor para um negócio”.
Portanto uma inovação até pode
partir de uma invenção, mas pode
ser um novo produto, processo,
marketing ou uma inovação organizacional que, implementada na
prática, crie uma proposta de valor
ao cliente.
Uma inovação pode ser incremental ou radical. O primeiro
tipo melhora o produto através de
tecnologias conhecidas, gerando
alguns benefícios extras na percepção dos consumidores. A inovação
incremental é a mais comum no
ambiente educacional. Inclusive, é
bem perceptível quando ela se torna uma “moda” entre as escolas, a
ponto de que qualquer escola que
não implante a melhoria se sinta
ultrapassada.
A inovação também tem sido
incrementada nas escolas através
de parcerias estratégicas. Já é possível comprar formação socioemocional, projetos de STEAM ou apenas
de robótica, formação bilíngue e até
itinerários formativos para os novos currículos de ensino médio. Os
programas adicionais são entregues

na forma de livros didáticos, plataformas digitais, e alguns oferecem
até mesmo os profissionais já qualificados para a tarefa. A terceirização
apresenta vantagem às escolas, pois
possibilita diluir os custos do novo
projeto ao longo dos anos e encurta
o prazo de implantação, tornando-se
uma vantagem competitiva de marketing perante as escolas concorrentes. Todavia, é necessário fazer
um alerta: inovações incrementais a
partir de cópia de modelos de sucesso, sobretudo quando terceirizadas,
podem não se encaixar na dinâmica
da organização ou podem não agregar valor para o cliente.
Já a inovação radical, que
gera grandes mudanças em produtos, processos e serviços, pode
transformar as regras competitivas, o processo produtivo e até
mesmo as preferências dos clientes. São mais difíceis de serem
copiadas e, muitas vezes, colocam a organização em um nicho
de mercado. As inovações podem
ser também disruptivas, quando a
mudança ou o impacto provocado
no mercado é tão significativo, que
muda a estrutura do mercado, cria
novos mercados e/ou torna os produtos até então existentes obsoletos. Na educação, podemos estar
diante de mudanças disruptivas.
Quais são os fatores que impulsionam uma organização a criar
produtos ou serviços inovadores?
São descobertas ao acaso ou a organização pode promover a inovação?
Muitos autores têm se dedicado a
essas mesmas perguntas e indicam
que é possível promover uma cultura de inovação nas organizações a
partir de determinadas estratégias e
do desenvolvimento de lideranças.
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No artigo “Cultura de valor
nas Empresas”3, Jean Bartoli resgata a etimologia de cultura: palavra oriunda do latim colere, que tem
vários significados articulados ao
redor das palavras cuidar, habitar e
cultivar. As organizações desenvolvem suas próprias e distintas culturas. À medida que os membros
organizacionais interagem, vão
emergindo e sendo compartilhados
valores, normas, crenças e modos
de pensar. Mas qual tipo de cultura
organizacional é mais propensa a
adotar a inovação em seu cotidiano?
Há quem busque padronizar tudo e,
através de vários mecanismos de
controle, intenciona implementar
uma cultura homogênea. Nessas
organizações, geridas como sistemas racionais e, por vezes, pouco sensíveis às pessoas, há pouco
espaço para a inovação. Um líder
necessita assimilar e desafiar a cultura de uma organização, tal como
um jardineiro, que cultiva aquilo
que harmoniza com o jardim, combatendo o que atrapalha e entrava o
desenvolvimento das pessoas, para
poder colher bons frutos.
Para que um líder possa influenciar uma cultura é necessário
conhecimento e competência, isso
já é senso comum. Mas também
parece haver uma certa arte nesse processo. Conciliar liberdade e
restrição, continuidade e ruptura,
diversidade e coerência em um ambiente sujeito a mudanças de contextos e aos interesses de cada indivíduo requer muita sensibilidade.
Você pode usar minha própria
analogia para contrapor meu ponto
de vista. Talvez um líder que “passe
o trator” consiga, em curto prazo,
maior produtividade de seu cultivo
do que um jardineiro. É verdade.
Mas não há inovação em uma organização na qual o colaborador percebe
1
2
3
4
5
6

a si mesmo somente como uma engrenagem de uma grande máquina,
na qual sua eficácia está relacionada
a executar fielmente protocolos pré-estabelecidos.4 A criação e a inovação estão intimamente vinculadas a
uma condição humana. Peter Sengue5 também se dedicou ao estudo
das organizações que aprendem e
colocou no centro do processo de
mudança as competências humanas,
como o pensamento sistêmico, o
domínio pessoal, a mudança de modelos mentais, a construção de uma
visão compartilhada e a aprendizagem em equipe.
Ainda temos pouca literatura
sobre os processos de inovação em
instituições educacionais, embora
essa tenha sido uma preocupação recorrente dos gestores. Uma das pesquisas que apresenta contribuições
significativas à reflexão sobre o tema
está no livro “Inovar no Interior da
Escola”6 da especialista em Inovação
em Educação, Mônica Gather Thurler, da Universidade de Genebra.
Como educação é um serviço, cuja
qualidade depende essencialmente
da atuação do professor, para Mônica as instituições necessitam criar
um ambiente propício à inovação e
um sentido para a mudança. Em um
ambiente flexível, que abre espaço
para o erro e apoia as novas ideias,
os professores terão autonomia para
experimentar novas práticas e perceber os benefícios das mudanças no
engajamento dos alunos.
São características das instituições educacionais abertas à
inovação: a cooperação profissional, o investimento em formação
continuada, a autonomia e a descentralização. Conquistados esses
requisitos, também é necessário
estabelecer estratégias para o desenvolvimento institucional, que
estabeleçam os objetivos comuns,

criando sinergia entre os colaboradores e posicionando a escola dentro de seu contexto local.
Não basta que um estabelecimento escolar tenha uma cultura
favorável à mudança para que essa
abertura seja sistematicamente
transformada em mudanças efetivas
e duráveis. Os estabelecimentos devem também aplicar suas intenções
com método e perseverança. Por
sua vez, elaborar uma estratégia eficaz para uma organização deve considerar sua cultura, a forma como os
atores percebem e descrevem a realidade, reagem aos acontecimentos,
os interpretam e dão-lhes sentido.
À interdependência evidente entre estratégia e cultura devemos ainda acrescentar a liderança.
Os processos de mudança de certa
amplitude não se desenvolvem por
si mesmos. Necessitam de uma orquestração ativa para conceder direção aos esforços individuais dos
colaboradores e alcançar os objetivos coletivos.
A inovação é essencial para
que qualquer organização possa
perpetuar-se. Todavia, o sentido
da mudança não pode ser imposto. A inovação deve ser assumida
como uma identidade, uma cultura
organizacional constituída a partir de uma sinergia criada por um
propósito comum. Especialmente
nas instituições educacionais, o
protagonismo docente, a reflexão
constante sobre sua própria práxis
e a cooperação são condições essenciais para que os processos de
mudança aconteçam. Processos de
inovação necessitam de uma cultura favorável à mudança, de clareza
estratégica e de liderança.
Prof. André Sträher – Diretor
Colégio Sinodal do Salvador
Porto Alegre/RS
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O tempo que não pára
Ao nos debruçarmos sobre a história e refletirmos sobre a evolução da
educação, constatamos que tudo mudou radicalmente, a ponto de já não
conseguirmos processar as implicações e termos dificuldades de delimitar onde nos encontramos.
Se voltarmos no tempo e analisarmos nossa trajetória pessoal, concluiremos que as mudanças vividas
foram fantásticas, a ponto de não conseguirmos sintetizá-las, tamanhas a expressão e amplitude do universo de transformações.
Lembro que o mundo cabia na minha lousa,
onde eu, guiado pela minha mãe, aprendi a dominar
a mão rebelde para rabiscar as primeiras letras, para
chegar à escola com alguns domínios preliminares e
poder acompanhar o professor em seus alinhamentos
no quadro-negro. Dali para o caderno, com linha dupla,
ainda com o recurso da borracha e, finalmente, sendo
promovido a tinta, com o mata-borrão, para manter as
páginas limpas e secas.
Da letra cursiva para as demais alternativas
da caligrafia, aí sim já entrando no estado da arte: letra
cursiva, letra gótica, letra ronde, era o esplendor da caligrafia. Era preciso muito exercício, treinamento, para
brilhar na exposição de trabalhos manuais no fim do ano.
E a cidade vinha admirar os artistas das letras e das palavras. Tenho guardado um caderno com os registros da
época, verdadeira relíquia dos tempos de outrora.
Mas tudo isso é passado, de certa forma remoto. O mundo soterrou esse tempo, essas experiências,
e a velocidade de hoje tem outros paradigmas, em que
a letra caprichada foi substituída por rabiscos ilegíveis,
tudo por conta da velocidade e da pressa.
E as escolas, diante disso tudo? As escolas estão no limiar do um novo tempo, tentando preservar a
memória e, ao mesmo tempo, projetar-se para o futuro,
rompendo com os limites reais e embarcando numa espaçonave que nos leve para um novo mundo e um novo
tempo. Como será ninguém sabe!
Como não há certezas, é preciso exercício de
futurologia. Diferentes experiências estão sendo testadas. Aprendi que o ser humano é muito precioso para
ser submetido a experiências. É verdade. Mas como fazer então? Será que em outros tempos só havia certezas? Com certeza, não. Elas foram construídas a partir
de muitas dúvidas também, mas foram se consolidando
ao longo dos tempos.
Eu fico pensando na missão da escola e do professor, numa formulação antológica de Rubem Alves,
inspirador de todos os educadores: “A missão do professor e da escola é ajudar a descobrir a beleza adormecida em cada ser humano e abrir as avenidas fun-
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damentais dos sonhos”. Não encontrei até
hoje nenhuma definição melhor!
As teorias podem se renovar, o professor pode deixar de dar aula no modelo
tradicional, podemos trabalhar com sala
de aula invertida, mas o aluno tem que
aprender, é preciso dominar novos saberes. Os desafios que são lançados hoje em
dia são desafiadores, é preciso admitir a
construção coletiva como alternativa para
novos saberes.
As pessoas formadas no modelo antigo têm dificuldade em compreender como as crianças
e os jovens de hoje estudam e aprendem.
Em uma de suas memoráveis crônicas, Rubem
Alves nos deixa de certa forma o segredo da educação:
“Aqui se encontra o retrato deste mundo. Se você prestar bem atenção, verá que há mapas dos céus, mapas
das terras, mapas do corpo, mapas da alma. Andei por
estes cenários. Naveguei, pensei, aprendi. Aquilo que
aprendi e que sei, está aqui. E estes mapas, eu lhe dou,
como minha herança. Com eles você poderá andar por
estes cenários sem medo e sem sustos, pisando sempre a terra firme. Dou-lhe o meu saber”.
E, inspirado em Nietzche, arremata: “É preciso navegar. Deixando atrás as terras e os portos dos
nossos pais e avós, nossos navios têm de buscar a terra
dos nossos filhos e netos, ainda não vista, desconhecida”, certo de que os sonhos são os mapas dos navegantes que procuram novos mundos, conclui o mestre.
De acordo com o filósofo argentino Mario Bunge,
“somente o ser humano inventa problemas novos: é o
único ser problematizador, o único que pode sentir a
necessidade e o gosto de acrescentar dificuldades às
que se apresentam no meio natural ou no meio social.
Mas ainda: a capacidade de perceber novidade, de ver
novos problemas e de inventá-los é um indicador do
talento científico e, consequentemente, um índice do
lugar ocupado pelo organismo na escala da evolução”.
Finalmente, Disraeli nos brinda com estas duas
pérolas: “As pequenas coisas só afetam mentes pequenas”, enquanto que “a ação pode nem sempre ser felicidade, mas não há felicidade sem ação”.
A felicidade de aprender talvez esteja na essência do processo ensino-aprendizagem, colocando nas
mãos do professor o privilégio de ajudar a abrir novas
fronteiras e inspirar a descoberta de novos caminhos e
construir sentido de vida. Esse professor será lembrado para sempre, mesmo que o conteúdo seja superado,
e a lição de vida atravessará gerações, independente
dos tempos e das inovações.
Osvino Toillier
Mestre em Educação
Vice-Presidente do SINEPE/RS
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Escola é lugar de tradição, de inovação
e de muita transformação
Nesses tempos
de pandemia e vivendo
as expectativas do pós-pandemia, tenho encontrado diversos discursos
e literaturas afirmando
que nenhuma tecnologia
substitui um professor
em sala de aula. Isso é
verdade e concordo com
todos que afirmam o reconhecimento do papel
do professor e da escola na formação humana e integral. De maneira especial, saliento que, na escola
de Educação Básica, o conviver, o
encontrar, o compartilhar e o viver
com e na diversidade são fundamentais, mas também é fato que não podemos negar o poder da tecnologia a
serviço do aprender. Hodiernamente, um professor que não faz uso da
tecnologia, decerto, está fadado a extinguir-se, pois ele não consegue conectar-se ao tempo e ao espaço dos
seus estudantes e, com isso, deixa
de promover aprendizagens significativas e contextualizadas.
Convido a todos que me leem
a pensar na escola. É nesse lugar que se materializa o direito de
aprender e que se perfazem as múltiplas experiências ofertadas pelo
currículo desenvolvido. Nesse caso,
entende-se “currículo” como o con
junto dos conhecimentos a dquiridos
e desenvolvidos a partir das rela
ções diárias, das vivências, das tra
dições mantidas, das inovações que
chegam e do diálogo. Portanto o
currículo é vivo e faz-se presente
na escola dinâmica e pulsante, além
de manter tradições, uma vez que
permite viver a cultura, revelar costumes, valores, criar identidade e
pertencimento. Além disso, a escola
reforça seu lugar de tradição quando
ali se contam histórias, perpetuam-se memórias, rumores, estratégias, música, arte e, principalmente,
quando se reproduz conhecimentos.
Todavia, o papel da escola transcende um instrumento de
perpetuação de tradições, visto
que é na escola que o novo surge:
debates e novas organizações são
construídas e conectadas ao espaço

e ao tempo do hoje, do
agora e de todas as tecnologias que cercam a
contemporaneidade. Escola é lugar de inovação,
mas uma inovação que
precisa ser radical para
romper com as tradições
preconceituosas e excludentes. Essa inovação
deve ser substancial e
deve oferecer subsídios
para promover melhorias contínuas
e reais, permitindo que quem esteja
ali consiga agir de forma ativa, protagonista e conectada digitalmente.
Escola é espaço de uma inovação
incremental, que promova a releitura das informações e dos contextos, que permita novas linguagens
e uma compreensão holística dos
fenômenos presentes no território
e que, sobretudo, identifique e dê
identidade a todos que, nesse lugar,
aprendem e ensinam.
Não pode existir contradição
alguma em afirmar que escola é espaço de tradição e, ao mesmo tempo, de inovação. Juntas, tradições e
inovações geram as transformações
que se fazem no saber, porque conhecer o que já existiu, que foi bom
e tem valor motiva decisões sobre o
que deve ser mantido. Por exemplo,
não se deveria discutir o poder de
uma bela aula expositiva, planejada para instigar os estudantes com
boas perguntas. No entanto, devemos nos perguntar se essa deve ser
a única metodologia utilizada pelos
professores no processo de ensino,
mensurando sua real efetividade e
pensando na experiência de tentar
outras formas de ensinar, com o uso
de recursos diversos, como os desafios, que promovem não só conexões entre as áreas do conhecimento, como também inspiram e criam
curiosidades para além do tempo
regular das aulas.
A essa via, é preciso refletir:
nós temos, realmente, consciência
do poder das metodologias ativas,
do uso das diferentes plataformas
e das habilidades desenvolvidas
por simuladores e games? Já nos
permitimos trabalhar com metodo-

logias que reconhecem e utilizam
o artifício da troca de informações
geradas pela internet? Até que
ponto nosso apego às aulas expositivas foi apenas uma amarra que
não nos permitiu inovar?
Quando veio a pandemia, foram as tecnologias de comunicação
que mantiveram vivo o vínculo com
estudantes. Nesse momento, foi
fundamental tentar romper com algumas tradições, que eram ótimas
para o ensino presencial, mas que
não se adequavam mais. Independentemente de algumas instituições terem tentado manter metodologias que eram testadas e aprovadas no ensino presencial, foram
acesas novas formas de ensinar e
de avaliar. Alguns aproveitaram
esse período não para lamentar
como as mudanças influenciaram
suas práticas, e sim para promover
inovações em suas formas de se comunicar, de criar e de ensinar. Isso,
então, corrobora a ideia de que
nenhum de nós saiu impune pelas
aprendizagens e inovações vividas
nesses últimos meses.
Transformar para melhor:
essa é a função da escola. E uma
transformação requer o cuidado
de manter a tradição do que ainda
é bom, bem como a perspicácia de
trazer a inovação para o que não é
mais adequado. Transformação pede
análise, justiça, equidade e inclusão.
Educação transformadora é aquela
que busca o desenvolvimento de
todas e de todos, nas mais diversas
dimensões – intelectual, física, afetiva, social e simbólica, reconhecendo
que os estudantes devem estar no
centro do processo de ensino-aprendizagem e que cada um tem ritmos,
necessidades e estilos distintos de
aprender, a fim de respeitar as singularidades. É exatamente no valor
e na centralidade dada a cada estudante que a tradição e a inovação se
fundem em prol de uma única causa: ajudar todos a aprender cada vez
mais, sem deixar ninguém para trás.
Cecília Resende Alves
Assessora Pedagógica
do Bernoulli Sistema de Ensino
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E agora, professor?
Muitas questões e um único desejo… falar sobre a docência,
sobre a educação! O que amamos
na educação? O que nos faz ficar?
O que mudou? A educação vem
sendo objeto de estudo de variadas pesquisas nas quais, com muita frequência, o cansaço, a queixa e
até mesmo os sintomas de doença
e tristeza vem sendo o foco principal. Enfim, o mal-estar da docência é algo que nos atormenta e,
muitas vezes, até nos contagia. Ao
mesmo tempo, a paixão por educar sempre ecoou mais forte. Uma
pandemia no meio do caminho... E
agora, professor?
Tempos difíceis, 
tempos
de uma postura sensível ao
contexto, cumprindo com as diferentes demandas docentes,
priorizando a relação professor e
aluno, a postura ética diante de tantas adversidades
políticas, sociais... sempre respeitando valores e princípios. Muita ética e cuidado ao entrar nas casas de
nossos alunos, ao participar de meets e tendo acesso
a segredos familiares, invadindo suas privacidades:
alunos acompanhados, alunos sós e todos tentando se
adaptar à escola dentro de suas casas. Todos? Nem
todos. E agora, professor?
Adaptar, acolher, escutar e administrar, criar,
sensibilizar, cantar, dramatizar, organizar, fotografar,
experienciar, limitar, avaliar... sofrer, amar, chorar,
perder, ganhar...
Voltar. Sim! A escola tem que voltar. Movimentos, gritos, passeatas e a escola valorizada! E agora,
professor?
O ensino presencial retomado, Matriz Curricular, BNCC, conteúdos deixados para trás, aprendizagens
defasadas, carências aumentadas... Só permanecerão
docentes aqueles que se comprometerem inteiramente. Aqueles que souberem dosar tudo isso. Somos fun-
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damentais! Somos muito mais que um prédio. Somos
vida que pulsa, somos aprendizagem, somos presente,
passado, somos futuro. Somos recomeço! Talvez mais
humildade, mais escuta, mais coragem para o inusitado
que bate à porta. Agora é aprender com o que passou
e reaprender com o que ficou. Assim seguimos, sem
muitas respostas, cuidando de si e do outro, num exercício que nos dá forças para levantar mais uma manhã
e seguir aprendendo com as vidas que compõem a escola. Muita coisa mudou, mas a diferença, a essência
está no protagonismo de quem continua a lutar pela
renovação e inovação em qualquer tempo, em qualquer
lugar, em qualquer situação, sem perder de vista o que
é mais precioso: o afeto, o humano, o conhecimento e a
certeza de que cada um pode muito e juntos podemos
muito mais! Essa é a herança da força luterana.
Profª Maria da Glória Munhoz Roos
e Profª Beatriz Hauenstein
CEAT – Lajeado/RS
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Automatização de máquina de lavar
esteiras transportadoras de ovos
Trata-se de um projeto que teve origem no Colégio Teutônia em decorrência da conclusão de Curso
Técnico em Eletromecânica que foi desenvolvido pelo
aluno ADEMIR JANTSCH
e orientado pelo professor
PAULO SCHNEIDER.
Sabemos todos que
atualmente estamos passando um momento na história em que a automação
está cada vez mais presente no nosso dia, não sendo
mais exclusivo de grandes
metrópoles e centros industriais,
e sim sendo implantada em toda
parte, inclusive em cidades do interior. Nesse contexto, o estudante
Ademir Jantsch planejou e implementou um projeto em uma granja
de ovos, no município de Westfália, viabilizando uma automação

na máquina de lavar esteiras que
transportam e classificam ovos.
A pesquisa bibliográfica, também em site de fabricantes de máquinas, e a troca de informações
com profissionais do ramo mostraram-se de suma importância para
o trabalho. Após toda a pesquisa,

estudo, planejamento e coleta de
dados, o presente projeto foi implementado na empresa.
Com a instauração do projeto
se mostrando viável e eficaz, principalmente pela notável economia de
água, de tempo e mão de obra, que
são cada vez mais escassos, a empresa mostrou-se muito
satisfeita com os resultados obtidos.
Como decorrência da atividade destacamos a motivação do
estudante em continuar
empreendendo e buscando novos projetos
para aplicar seus conhecimentos técnicos.
Mauro Régis de Oliveira
Coord. do Curso Técnico
Colégio Teutônia
Teutônia/RS
janeiro / dezembro 2021 | REVISTA LIÇÕES

Revista LIÇOES - N° 34.indd 13

13

11/11/2021 10:33:51

COMPARTILHAMENTOS

Virtualização do planejamento estratégico
e a qualificação da gestão educacional
No ciclo de planejamento
do CEAT, encerrado em 2020, desenvolveu-se e usou-se durante
cinco anos uma plataforma virtual
própria, com a qual se fez a gestão documental dos registros, das
decisões e do acompanhamento
das ações, dos indicadores e dos
resultados. A virtualização do
planejamento estratégico oportunizou mais dinamismo, maior
interatividade entre os responsáveis por programas e projetos e
eficiência no controle, tendo atingido índice de 88% de efetividade
em relação ao planejado.
Alguns exemplos de funcionalidades: há mecanismos automáticos referentes à gestão dos prazos estabelecidos para as ações, bem como notificações a respeito
de atualizações realizadas pelos gestores de projetos,
permitindo a autorização de propostas de acordo com
a estrutura de governança da instituição, registros da
interação entre os participantes e, consequentemente,
o histórico dessas movimentações e a emissão de relatórios com diferentes filtros.
A plataforma oportunizou a qualificação da gestão do planejamento, revisitando projetos, abortando

aqueles que apresentaram baixa relevância,
renovando os que foram
necessários e criando
novos a partir da dinâmica oportunizada pelos
recursos tecnológicos.
Além disso, com o processo de virtualização é
possível a visualização
ampla e completa do planejamento pelas lideranças engajadas em projetos e programas, especialmente com impacto
para ambas as unidades
da instituição.
Essa migração de
uma pasta física ou de arquivos armazenados em pastas digitais para uma plataforma virtual específica e
integrada para a gestão estratégica foi uma das ações
idealizadas para o ciclo referido e, portanto, o seu desenvolvimento ocorreu ao longo de todo o período,
tendo hoje a 9ª versão da ferramenta. Destaca-se que
a virtualização dos registros soma-se aos encontros
presenciais e a outras práticas importantes para o
atingimento dos objetivos.
Com o desenvolvimento sendo ao longo da realização do planejamento, uma prática diferente para
a organização do que se tinha como habitual, houve
também desafios e a necessidade de adaptação ao
novo modelo organizacional, assim como o desenvolvimento da adesão e a viabilização do domínio dos
recursos pelos gestores de projetos. Nesse sentido,
o contexto de pandemia, somado às outras experiências com o uso de tecnologias, consolidou o acerto
que se teve com a implantação da plataforma, uma
vez que as lideranças engajadas no novo ciclo que
está em planejamento estarão muito mais propensas,
aculturadas e preparadas para o aproveitamento ainda melhor da ferramenta desenvolvida no CEAT.
Rodrigo Ulrich
Diretor da Unidade Lajeado e diretor geral do CEAT
Germano Hickmann
Diretor da Unidade Região Alta do CEAT
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Elaboração da Estratégia no Planejamento
Institucional: do clássico ao ágil
A gestão estratégica, como
processo administrativo nas organizações, tem se apresentado como
necessidade no setor educacional e
garantido êxito nos resultados institucionais. Além dos impactos positivos para o propósito do colégio, há
ganhos relacionados ao desenvolvimento de pessoas e de procedimentos vinculados a esse saber à medida
em que se consolida como prática da
gestão educacional. Na apropriação
dos conceitos e da sua aplicação na
realidade da educação, desafios também são apresentados em relação à
cultura do setor, seja na aderência e
na aceitação da metodologia, como
também na dinâmica de integração
ao cotidiano escolar.
Além do reconhecimento da
relevância dessa ciência, dos desafios na execução e da necessidade
de adoção de mecanismos para monitoramento e controle do planejado,
atenta-se também à metodologia e
aos conceitos que são atualizados –
como em todos os segmentos – no
tempo em que a sociedade avança
e, de modo muito dinâmico, experimenta mudanças. Sendo assim, ainda em 2019, véspera da finalização
do ciclo 2015-2020 do Planejamento
Institucional do CEAT – consolidando a virtualização da gestão da
estratégia e dos respectivos planos,
programas e projetos em plataforma

desenvolvida exclusivamente para o
contexto da instituição – considerou-se a evolução da metodologia, dos
conceitos e das ferramentas com o
propósito de avançar nos resultados
no novo ciclo a ser planejado.
Junto à consultoria contratada Fundação Dom Cabral, decidiu-se pela transposição da estratégia
clássica para a adoção da estratégia
ágil a fim de inovar nos processos
de gestão, ampliar resultados, crescer, desenvolver os potenciais das
pessoas e, principalmente, adaptar-se ao contexto social que apresenta um aumento exponencial de
complexidade e maior dinamismo e
incertezas no planeta e, também, no

mundo educacional. Dentre os conceitos que diferenciam a estratégia
clássica e a estratégia ágil, elegemos dois destaques práticos: a análise de tendências e a estrutura dos
objetivos estratégicos.
Para a análise, abre-se mão
da mentalidade que prevê a mesma
intensidade nas ameaças, fraquezas, oportunidades e forças para a
prioridade nas oportunidades à luz
das tendências de mercado. Para
os objetivos estratégicos, pautam-se três dimensões: a capacidade,
a vitalidade e o valor, distinguindo
do modelo clássico BSC – Balanced Scorecard, que prevê quatro
pilares: o financeiro, o cliente, os
processos internos e o aprendizado
e crescimento. Nessa perspectiva,
foi elaborada a estratégia do CEAT
para os próximos cinco anos, a qual
está na etapa da tradução em projetos específicos para atingir os objetivos estabelecidos.
Rodrigo Ulrich
Direção Geral do CEAT
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Marcos da história do Brasil
em linha do tempo
No 5° ano, dentro do componente curricular de
História, iniciamos estudando sobre mudanças físicas
e culturais mais significativas ocorridas nos principais
centros urbanos do Brasil nos últimos anos do período
monárquico.
Foi abordado também o contexto histórico que
levou à abolição da escravidão no Brasil. Trabalhamos
com a lei que aboliu a escravidão e as leis que a antecederam, além de conduzir um trabalho reflexivo para
que os alunos percebam que a abolição extinguiu a escravidão, mas não resolveu a situação dos afro-brasileiros, que continuaram marginalizados na sociedade.
Pudemos ver como os grupos sociais estavam
descontentes com o governo de D. Pedro II e a monarquia, por isso eles queriam um governo republicano. A
partir daí deu-se início ao movimento da Proclamação
da República e, no decorrer do tempo, houve a organização do sistema republicano brasileiro. Viu-se necessário através do novo governo escrever novas leis
do país, sendo promulgada a Constituição da República
dos Estados Unidos do Brasil.
Os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar
com trechos do texto da Constituição Republicana,
identificando os novos cidadãos brasileiros – aqueles
que passaram a ter direitos políticos. E, nesse contexto, puderam refletir e discutir o processo de conquista
do voto feminino.
Outro tema abordado nas aulas de História foram os processos da imigração europeia, bem como
as causas da imigração, as dificuldades desses estrangeiros no Brasil, suas conquistas e alguns de seus aspectos culturais.
Através desses conteúdos construímos uma linha do tempo que foi datada pelos principais aconteci-
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mentos históricos do Brasil. Em um trabalho colaborativo, as crianças tiveram a oportunidade de dividir tarefas, praticar a autonomia, empatia e responsabilidade,
para isso os estudantes foram organizados em grupos.
A primeira tarefa proposta foi escrever no caderno um
breve relato das datas importantes. Em um segundo
momento com a utilização de computadores os alunos
foram orientados a criar um documento compartilhado
com os colegas do pequeno grupo, no Google documentos, onde cada criança digitou o seu relato.
Após a digitação, o próximo passo foi transferir
os relatos para a plataforma colaborativa Padlet, utilizando a ferramenta de linha do tempo. A mesma foi
alimentada por todos os alunos de cada equipe e compartilhada com a professora.
Esse modelo de atividade possibilitou a interação de todos os estudantes, aqueles que estavam
no formato remoto e presencial. Alguns grupos puderam interagir com colegas do remoto através do
Google Meet.
A montagem da linha do tempo foi muito interessante para os alunos perceberem que o tempo e os
acontecimentos têm uma sequência, estabelecendo
que eles são sujeitos e agentes históricos dentro dessa
linha e desses acontecimentos.
Os estudantes puderam ter noção do tempo histórico dentro do tempo cronológico relacionando-os e
estabelecendo a ordem cronológica dos fatos.
Kamila Vargas
Professora de História e Geografia – 5º ano
e Marelenquelem Miguel
Coordenadora Pedagógica – 4º ao 6º anos
Colégio Bonja – Joinville/SC
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Semeando o cuidado com o próximo
em forma de horta
Vivemos tempos difíceis,
instáveis e atípicos. Retornamos
em 2021 com muitas expectativas
e com uma realidade bastante distante daquele cotidiano que estávamos acostumados. Não há abraços,
aproximações físicas e as demonstrações de afeto precisaram, mais
do que nunca, ser reinventadas. As
crianças estavam ansiosas, algumas
isoladas por meses, mantendo contato apenas com seu núcleo familiar,
com necessidade de contato social,
de brincar e de realizar trocas com
seus pares.
Tendo isso em vista, nós,
como educadores, precisamos tor-

nar a empatia presente em sala de
aula, nas disciplinas
e no convívio escolar.
Nossas experiências
precisam ser proporcionadas para desenvolver as competências e ampliar as habilidades. Desta forma
os estudos devem ser
ressignificados para
esse momento e nada
melhor que um tema
que engloba a natureza para tratar esses conceitos.
No Componente Curricular
de Ciências, estudamos os microrganismos, o processo de fotossíntese e decomposição dos seres vivos,
tornando-os nutrientes para o desenvolvimento das plantas, assim,
finalizando o estudo, criamos nossa
horta escolar.
Muito além da prática estudada, a criação da horta nos traz uma
educação que desenvolve a formação do ser humano integral e vai ao
encontro da nossa proposta pedagógica que busca valorizar as competências socioemociais aliadas às
competências do currículo da série,
incentivando a autonomia, responsabilidade e o cuidado com a natureza.
O plantio da horta proporcionou às crianças, um momento de
estudo, descontração e trabalho em
equipe. Em pequenos grupos, as
crianças foram desafiadas a se organizar para que cada uma tivesse
uma participação ativa no plantio,
despertando, dessa forma, o olhar
atento ao próximo e ao cultivo que
estava acontecendo, adquirindo novos valores e formas de pensar.
Foram nítidos a empolgação,
o cuidado e o afeto depositado em
cada plantinha ali colocada, frases
como “Nunca mexi na terra desse
jeito”, “Não sabia que era tão gostoso mexer com plantas, isso acalma”
e “Dizem que se tiver carinho com
elas, elas crescem mais bonitas” fo-

ram pequenos relatos que demonstraram o significado que essa atividade trouxe.
Em nossa horta, estamos
cultivando: cebolinha, salsinha e
tomate; de tempos em tempos turmas serão escolhidas para colher
e levar para suas casas, instigadas
a preparar um prato especial com
suas famílias.
Profa Débora Regina Gallo
e Coordª Marelenquelem Miguel
4º ano G
Colégio Bonja – Joinville/SC
janeiro / dezembro 2021 | REVISTA LIÇÕES

Revista LIÇOES - N° 34.indd 17

17

11/11/2021 10:33:55

COMPARTILHAMENTOS

Um encontro precioso – Abayomi
É impossível contar a história
do Brasil sem mencionar as diversas culturas que contribuíram com a
construção da nossa. Os indígenas,
portugueses, espanhóis, italianos,
africanos e tantos outros, marcaram
nossa história.
Ainda que a cultura desses
povos esteja nas nossas raízes,
compreender outras culturas e relatos tão antigos exige uma abordagem socioemocional. Levar a
criança a valorizar a diversidade
de saberes e vivências culturais, a
apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem
entender as próprias relações com
o mundo, preparar a abertura ao
novo, gerando empatia por outras
culturas. Para isso, nada como
uma atividade sensorial e cheia de
significados!
No componente curricular
de História do 4º ano, estudamos
a chegada dos primeiros povos no
Brasil, o reconhecimento dessas
culturas e suas influências. A cultura africana saltou aos olhos dos
alunos! Por meio de textos, relatos
documentados, retratos pintados
em telas e vídeos, compreenderam-se a dura viagem a qual os africa-
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nos foram submetidos para chegar
a nossas terras e o período opróbrio
da história que foi a escravidão.
Identificamos na culinária, na dança
e na música brasileira muita relação
com a cultura africana.

Então surgiu uma problemática: o que as crianças africanas
faziam para se distrair durante o
longo percurso de navio até o Brasil? Como resposta foi encontrada a
boneca Abayomi.
Abayomi é uma palavra originária do Iorubá, é a junção da palavra
Abay (precioso) e Omi (encontro),
dando o significado de “encontro
precioso que traz felicidade”. Relatos revelam que as mães africanas,
sem saber como entreter seus filhos, rasgavam tiras de tecidos de
suas vestimentas e criavam singelas
brincadeiras. Na tentativa de criar
personagens, a partir das tiras de
tecidos e nós, surgiu um modelinho
muito simples de boneca de pano
que recebeu o nome de Abayomi.
Essa descoberta proporcionou às crianças um momento de
estudo, descontração e trabalho em
equipe. Cada criança trouxe retalhos coloridos de sua preferência e
malha da cor preta. Em pequenos
grupos, foram desafiados a rasgar
os tecidos em tiras e fazer os nós
que dão forma aos pés, mãos e à cabeça da Abayomi.
A empolgação durante a confecção, a atenção e o carinho deposita-
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dos em cada boneca Abayomi geraram
frases como: “A Abayomi é mais molinha e macia do que a Lol e a Poly”,
“Podemos fazer várias roupinhas e
turbantes” e “Vou ensinar meus primos a fazer a Abayomi e teremos uma
família delas!” Esses foram pequenos
relatos que demonstraram o significado que essa atividade trouxe.
O prazer de brincar com algo
feito por eles e que representa tanta
história rendeu muita brincadeira e
reflexão. Depois dessa imersão, as
crianças se apropriaram do aprendizado sobre a cultura afro-brasileira,
por desenvolverem habilidades socioemocionais e a cultura atual DIY.
Amanda Rodrigues Corrêa Priftis
Professora tutora do 4º ano B.
e Marelenquelem Miguel
Coordenadora Pedagógica
Colégio Bonja
Joinville/SC

Um conto, várias versões
A infância é repleta de experimentações e descobertas, podendo ser descrita como uma etapa
repleta de imaginação, ludicidade e
questionamentos, onde as possibilidades são ilimitadas no que se refere à criação de hipóteses próprias
sobre a realidade a nossa volta. É
nessa fase que bons hábitos podem ser estabelecidos, perdurando,
quem sabe, por toda a vida.
Pensando nisso e nos remetendo à importância da leitura ativa
nessa etapa do desenvolvimento,
no decorrer do primeiro trimestre,
os alunos dos quartos anos puderam conhecer, através da leitura
do livro Chapeuzinhos Coloridos,
de José Roberto Torero e Marcus
Aurelius Pimenta, novas versões,
criativas e inusitadas de um conto
popularmente conhecido, Chapeuzinho Vermelho.
As reflexões que os contos
propiciaram trouxeram à sala de aula
interpretações únicas de um mesmo
fato, levando-nos a indagar sobre por
que também nós não nos tornamos
autores de novas histórias.
As crianças abusaram da
criatividade, e através de produções
textuais e conversas reflexivas,

surgiram contos novos, com fatos
novos e surpreendentes desfechos.
O fato de cada criança possuir
uma interpretação do conto fez com
que elaborasse sua narrativa de acordo com suas preferências e fantasias,
sendo possível ver a singularidade de
cada uma em sua escrita.
Chapeuzinhos gamers, com
poderes mágicos, e até mesmo lobos
veganos e vovós cheias de atitude
foram sendo criados com toda a vivacidade que uma criança é capaz de
imaginar, misturando-se em temas
atuais e relevantes. E tudo tomou
ainda mais vida com a criação dos
cenários das mesmas em maquetes
construídas em caixas de sapatos.
Os contos sugerem uma
abordagem que engloba questões
morais e sociais, portanto o projeto
não só auxiliou no que se refere à
ortografia ou à organização de uma
narrativa, mas propiciou o pensar
crítico frente às atitudes dos personagens do mesmo.
Perguntamo-nos se era possível ir além. E era! Com a participação das famílias, foram elaboradas
receitas para serem compartilhadas.
Assim como a personagem principal
sempre levava algo para ser ofertado

à sua avó, pensamos nessa atividade
como um momento cheio de afetividade e reciprocidade.
Houve uma bela exposição
dos trabalhos ao fim, com direito a
professores caracterizados com os
personagens do projeto, tornando-o
ainda mais vivo, especial e cheio de
significado.
Profª Jessica Novak
e Coordª Marelenquem Miguel
Colégio Bonja – Unidade 3
Joinville/SC
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Desfile de lanternas: tradição renovada
Dentre as atividades culturais tradicionalmente realizadas pelo Colégio
Evangélico Alberto Torres (CEAT) está
o Desfile de Lanternas, atração que integra a celebração da Festa de Inverno.
Nos dois últimos anos, não tivemos a
comemoração envolvendo a comunidade
escolar, contudo, a tradição das coloridas
lanternas confeccionadas pelas crianças
continuou viva.  
 	A tradição das lanternas no
CEAT teve origem com a professora alemã Amelie Herr, no ano de 1967.
Ao conhecer as manifestações da nossa cultura, a professora lembrou-se de
uma tradição do seu país: na noite de
São Martin, as crianças desfilavam com
lanternas. Amelie encontrou nas festas
juninas a possibilidade de adaptar uma tradição europeia aos costumes locais.
A ideia inspiradora dessa professora continua
sendo renovada a cada ano pelas crianças das séries
iniciais. No período que antecede as comemorações

juninas, professores e alunos são arquitetos do papel. As mãos habilidosas, a paciência e a solidariedade
transformam o papel em arte. Na noite da festa, todos
aguardam ansiosos para ver essa arte iluminada passear diante dos olhos.
No período pandêmico, quando não realizamos a
Festa de Inverno nos espaços escolares, o Desfile de
Lanternas foi adaptado. Em 2020, uma das iniciativas
foi a seleção de imagens das edições anteriores, resultando num desfile virtual. Além dessa versão, alunos
da 4ª série realizaram a confecção das lanternas durante as aulas virtuais e, depois, compartilharam com os
colegas os desfiles realizados em casa.
Em 2021, tivemos a alegria de novamente confeccionar as lanternas na escola. Já o tradicional desfile
teve adaptações, mas aconteceu! Ele foi organizado por
turmas, durante o horário da aula. Depois, as crianças
levaram as lanternas para casa, onde elas receberam a
luz das velas para decorar a casa.
Nas Festas de Inverno, o Desfile de Lanternas é
uma atração marcada pela beleza, alegria e integração.
Com as adaptações realizadas, continuamos nos encantando com a magia do Desfile de Lanternas e a sua luz
colorida pode iluminar as casas dos nossos alunos. Assim, a tradição das lanternas permanece acendendo o
brilho do olhar e aquecendo os corações.
Lisneia Beatris Schrammel
Coordenadora Pedagógica das Séries Iniciais
CEAT – Lajeado/RS
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Honrar a dádiva da maternidade
e da paternidade
A escola é o espaço e o tempo
em que se encontram alunos, professores e também suas famílias.
Portanto impõe-se como espaço
para o encontro de variados grupos
familiares, com diferentes culturas,
crenças e histórias de vida.
Diante de grupos tão diversos, são naturais as divergências de
opiniões, inclusive sobre a celebração de datas como o Dia das Mães
e o Dia dos Pais, as quais têm sido
amplamente debatidas e questionadas fora do cenário comercial. Como
a escola pode ajudar a sociedade a
pensar sobre temáticas como essa?
Entendemos que cabe à escola manifestar com clareza e convicção os seus valores. Nesse sentido, no Colégio Evangélico Alberto
Torres, desde o ano de 2014, temos
celebrado as referidas datas com
meditações temáticas. Assim, nos
meses de maio e agosto, em datas
próximas aos dias festivos, convidamos as crianças e seus familiares
para participarem desse momento
de celebração, reverenciando e refletindo, com apoio da Pastoral Escolar, sobre o papel da mãe e do pai
na vida dos filhos e sua importância
na vida comunitária.

Honrar a dádiva da vida, concedida através da paternidade e da
maternidade é atemporal e ultrapassa as condições das aulas presenciais
ou remotas. Contudo, o fato de não
podermos nos reunir na igreja com
as crianças e seus familiares trouxe
um tanto de inovação para as meditações de Dia das Mães e Dia dos Pais:
em 2020, foram realizadas através de
vídeo. Já em 2021, realizamos as meditações com transmissão ao vivo, de
modo que as canções e homenagens
ensaiadas pelas professoras puderam
ser vivenciadas em cada família.

Os momentos de meditação
também divulgaram os vídeos institucionais que homenagearam cada
uma das datas e que podem ser conferidos nos QR codes:
<https://drive.google.com/file/
d/1C9bf2vF6DVcFsVsZw
MOt2JEXEC -FhjMw/view?usp
=sharing>
<https://drive.google.com/file/
d/1ALM8teI0OmOMaUVGrLA_
wnRruCfrnF_I/view?usp
=sharing.>
Entre a família e a escola, o
diálogo, a parceria e a cooperação definem significativa relação. O CEAT
reconhece a interação família-aluno-escola como alicerce da educação e,
por isso, além das reuniões de pais,
dos seminários e das meditações,
também reserva uma data especial
de seu calendário escolar para o Dia
da Família, momento em que alunos
e familiares realizam atividades de
integração e confraternização com
colegas e professores.
Lisneia Beatris Schrammel
Coordenadora Pedagógica
das Séries Iniciais
CEAT – Lajeado/RS
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Livro da Vida, em busca do eu
O estudo de diferentes gêneros textuais na sala de aula torna-se
relevante em virtude de possibilitar o entendimento da língua e de
seu uso em diferentes contextos de
linguagem. Nesse sentido, os alunos matriculados na oitava série do
Colégio Evangélico Alberto Torres
estudam as diversas vertentes do
gênero autobiográfico, dentre elas a
fotografia, o diário e a carta.
Os educandos começaram
esse trabalho, no ano de 2021, observando representações de grupos
de pessoas em telas de Tarsila do
Amaral, Portinari e Di Cavalcanti.
Também observaram os autorretratos de Da Vinci, Escher e Monet.
Após esses olhares à arte, perceberam que as características particulares perdem espaço para formas
coletivas. Assim, vários questionamentos foram surgindo: qual o
lugar para o meu eu nesse espaço
coletivo? A única possibilidade que
tenho é seguir a multidão, ou posso
inventar um novo caminho?
Uma das respostas que encontraram veio na voz de Severino, de João Cabral de Melo Neto,
no poema Morte e Vida Severina,
em que o retirante nordestino se
apresenta à procura de sua individualidade. Logo, correlacionaram
essa resposta com o projeto Livro
da Vida, pois, nele, durante todo
este ano, foi possível aventurar-se
na busca de sua própria identidade.
Vendo, dessa forma, que aquele que
narra a própria vida sabe que ela é

diferente de todo o passado e que
nenhuma vida futura se igualará ao
que ele viveu.
A elaboração deste livro, o
Livro da Vida, desenvolvido por 89
educandos, é resultado de estudos
desenvolvidos na aula de Língua
Portuguesa, sob orientação das professoras Karina Fátima dos Santos
e Martiele Jung. Através dessa escrita, composta pela autobiografia e
uma previsão do que será o futuro,
pretende-se que cada autor se perceba como sujeito único e agente na
história, compreendendo que viver
não é apenas seguir o que é pré-estabelecido, mas sim ser autor responsável para construir sua própria
caminhada.
Vale ressaltar que esse projeto literário é desenvolvido no CEAT
desde 1992. Idealizado pela, então,

Depoimento de um ex-aluno:
“Em 2015, foi a vez da minha turma participar do projeto Livro
da Vida. Na época, a ideia de produzir uma autobiografia em menos de
um ano era desafiadora não somente pelo tempo limitado, mas também pela dificuldade em resgatar histórias interessantes da vida de
jovens de apenas treze anos.
Mas conforme a escrita fluía, cada vez mais estimulávamos nossa autorreflexão. Descobri traços da minha personalidade que nunca
tinha observado até então, ao mesmo tempo que compreendi como
certos momentos foram essenciais para a construção da minha identidade. Ao final do projeto, ficou claro qual é seu real propósito.” (Peterson Hass)
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professora de Língua Portuguesa,
Roseli Hetzel-Kussler, tem por objetivo incentivar a escrita criativa
dos educandos através da narração
das reminiscências de suas vidas,
enriquecendo, assim, o patrimônio
da comunidade lajeadense, porque,
consoante Gusdorf (1991), “a história individual se relaciona com a
história coletiva.”
A escrita do Livro da Vida,
desenvolvida no ano de 2020 e início de 2021, foi realizada no sistema
de ensino híbrido, tornando-se um
desafio aos estudantes e às professoras. No entanto, o projeto não
deixou de produzir marcas significativas durante e após o seu processo de elaboração. As vidas foram de
muitas formas atravessadas e novas
experiências e sensações construídas. Dessa maneira, uma ressignificação da importância de ter o registro da vida foi estabelecida.
Ademais, uma das principais
qualidades do método autobiográfico
está em atribuir uma atenção particular aos sujeitos-alunos e, assim, o
respeito pelos seus processos pessoais que os formam. Nesse sentido, as narrativas autobiográficas
expressam, através da voz dos educandos, a reflexão sobre si, o outro e
seus processos formativos.
Em síntese, motivado pelos
resultados alcançados desde a primeira edição, a reedição do projeto Livro da Vida busca favorecer o
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contato com textos de qualidade literária, incentivando a leitura e a pesquisa, contribuindo para a formação de leitores, na aquisição
de conhecimento cultural e, principalmente,
no incentivo à produção de autoria de todos
os jovens escritores envolvidos.
Referências
GUSDORF, Georges. Condiciones y límites
de la autobiografía. In: La autobiografía y
sus problemas teóricos. Barcelona: Anthropos, 1991. p. 9-18
Profª Karina Fátima dos Santos
e Profª Martiele Jung
CEAT – Lajeado/RS

Projeto Composteira
Analisando e refletindo sobre o destino das sobras
de alimentos, cascas de frutas e legumes, deu-se início
ao Projeto da Composteira. Instigamos as crianças a
pensar sobre as porções servidas no prato, sobre o que
é necessário para nos alimentarmos e sobre o desperdício de alimentos. Reduzimos a porção servida no prato
e procuramos incentivá-las a comer “tudo”, repetindo se
fosse necessário. Ludicamente, chamamos essa ação de
“prato zero”. Mas algo nos incomodava: os restos de frutas, hortaliças e cascas jogadas no lixo diariamente. Ainda
se precisava achar uma maneira de contribuir para com
o meio ambiente. Por isso pensou-se na compostagem
como uma alternativa inteligente para o lixo orgânico.
Esse projeto iniciou no Ceat Lajeado, com as turmas do Nível 3, em 2017 e em 2018; ampliou-se para
o Ceat Integral das turmas de séries iniciais e para o
setor administrativo. Em 2019, as turmas de Berçário
também passaram a integrar-se a esse projeto. Devido
à pandemia da Covid-19, tivemos que dar uma pausa
em 2020.
Neste ano, fizemos uma retomada desse projeto
junto às turmas do Nível 3. Também tivemos o engajamento da unidade Região Alta, localizada no município
de Roca Sales. Essa está em fase inicial, com coleta
de alimentos e observação diária da composteira. As
crianças estão muito motivadas, especialmente quando
observam de perto as minhocas e organizam a “composteira da turma”. Todos passaram a se engajar nesse

projeto, fazendo muitos questionamentos sobre o assunto e, especialmente, separando os “alimentos” que
as minhocas precisavam, não mais colocando os restos
de frutas ou cascas no lixo.
Com o passar do tempo, fomos aprendendo junto com as crianças. Descobrimos, por exemplo, que as
frutas cítricas não eram bem aceitas pelas minhocas e
também tínhamos que diminuir a umidade, para que as
minhocas não tentassem sair das composteiras e não
aparecesse, com isso, o mau cheiro e os insetos. Hoje
sabemos que, além de folhas secas, precisamos diariamente colocar serragem em cima das cascas, assim
evitamos a aparição de insetos e a umidade.
O chorume e o húmus que são fornecidos pelas
minhocas são utilizados dentro da escola, nos canteiros
e hortas. Também, as crianças que participam desse
projeto levam para casa esse chorume para usarem e
cuidarem de suas plantas.
Temos como objetivo ampliar o número de composteiras pela escola, reduzindo o lixo orgânico e, assim, colaborar com o meio ambiente.
Amanda Hoppen Brunetto, Camila Sauter,
Elisangela Steglich, Gabriela Moraes de Freitas,
Melissa Trevisol Hesse, Sandra Dessoy
CEAT – Lajeado/RS
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Sobre contar histórias bíblicas
As atividades domiciliares per“Cada história é um aprendizado,
mitiram que, algumas vezes, as famíprincipalmente em relação às nossas escolias se aproximassem mais das vivênlhas e tomadas de decisão em nossa vida.”
cias dos alunos em sala de aula. Uma
Isadora Schwingel – 7ª série
das ações que incentivou essa aproximação, foi a contação de histórias bíbli“Eu adoro ouvir as histórias e
cas, realizada pela professora Susane
participar. Eu consigo me colocar no luElise Giongo, nas turmas de 5ª, 6ª e 7ª
gar do personagem!”
séries. As narrativas trouxeram mães,
Sofia Heinen Duarte – 7ª série
pais e avós para mais próximo das atividades domiciliares.
“Eu gosto de refletir, de pensar e de
“Conta mais, conta mais... é o derepensar sobre atitudes. Adoro o suspense!”
sejo da hora.
Júlia Bernstein – 6ª série
Conto sim! Até danço e canto!
Assim toma conta a emoção!
“Eu fico me colocando no lugar do
É conta de mais, conta que muloutro, refletindo onde errei e pensar sobre
tiplica e os vínculos afetivos se fortaleo que posso ou não posso fazer comigo e
Professora Susane Elise Giongo
cem por demais.
com o próximo.”
E, nesse momento, a narração de
Nicole Schneider Schmidt – 6ª série
histórias bíblicas se mostra um agente de transformação.
“Parece que uma história completa a outra. Adoro
Exemplos, referências e ensinamentos se quando são contadas seguindo uma sequência.”
apresentam:
Pyetra Ferreira Braga – 6ª série
Escolhas e tomadas de decisão, através de Eva
e Adão.
“Eu me sinto mais gentil, compreensiva e legal
A importância da paciência nos traz Noé com sua quando conheço as histórias e a vida de Jesus.”
inabalável fé.
Sabrina Weirich Venturini – 5ª série
A parábola dos talentos resgata competências e
habilidades, capacitando-nos à solidariedade.
“Ouvindo as histórias bíblicas, eu desenvolvo a miAbel nos traz o segredo da leveza da vida: a gra- nha imaginação, posso também criar a minha história.”
tidão em cada coração.
Lorenzo Bratti de Leão – 5ª série
Quem é o nosso fermento? É Deus, é Jesus? É
a vazia cruz?
O que nos alimenta? Como multiplicar o pão nosso de cada dia?
De quem lavamos os pés? Um Jesus humilde em
inúmeras histórias nos é revelado.
Os tristes resultados de ganância, inveja, egoísmo e ódio também são apresentados.
É definido o sim e o não. E nós, sábios, aprendemos por observação.
Sim. Eu conto mais. As histórias bíblicas têm
saber. Elas têm sabor.
As crianças contam. Procuram suas Bíblias, envolvem suas famílias, e, juntos, refletimos.
Se tu contares, se todos nós contarmos, eles
contarão. Contarão no presencial e no virtual.
Contarão sobre o amor, sobre a reconciliação, sobre o cuidado, o perdão e poder da oração.
Eles contarão mais e mais... E a esperança de um
mundo melhor não morrerá, jamais!”
Profª Susane Elise Giongo
CEAT – Lajeado/RS
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“Conhecer histórias bíblicas também é cultura.”
Lara Lagemann Pereira da Silva – 5ª série
“As histórias definem bons exemplos a serem seguidos e que estão em falta atualmente. Elas são um
reforço na formação de nossas crianças e adolescentes.
Criávamos ovelhas, elas eram queridas e unidas, protegiam-se e cuidavam-se, e nós cuidávamos delas. Nesse
contexto, é desejável que as crianças e adolescentes sigam
seus pais, professores e a Deus – assim como aconteceu
na Parábola do Bom Pastor, trabalhada em aula hoje.”
Cristiane Birkheuer Dewes, mãe das alunas Laura,
Júlia e Luísa Birkheuer Dewes – 7ª série
“Acho muito importante contar as Histórias da
Bíblia. Nós, desde pequenos, também as conhecemos
e elas nos auxiliaram em nossas opções. Temos a tarefa de mostrar e transmitir tudo o que conhecemos
para que estes pequenos construam uma boa base,
que não sejam leigos em relação à religiosidade e às
decisões de vida.”
Lizelotte Pretto, avó de Gustavo Pretto Schmidt e
João Pedro Pretto Schmidt – 6ª e 7ª série
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“Fico feliz ao saber que trabalham as histórias bíblicas. Valores importantes são trazidos para as crianças
e, também, para toda a família, pois elas acabam contando e compartilhando o que escutaram e aprenderam. A
igreja vem para dentro de nossas casas.”
Nícia Lazzaretti, avó de Eduarda Lazzaretti Katz e
Davi Lazzaretti Katz – 3ª e 5ª série
“Todos os temas das histórias bíblicas são trazidos para a nossa vida. As crianças ouvem, adaptam e
aplicam o que aprendem para uma melhor convivência.

Acho importante, pois conhecem Jesus como exemplo a
ser seguido.”
Sintia Michela da Silva Rabello Neuls,
mãe de Pedro Rabello Neuls – 5ª série
“Nossos pais nos criaram com base na religiosidade. Rezávamos o terço diariamente e sempre tivemos
muita fé. Conhecendo Deus e Jesus, fiz muitas amizades
e sempre fui muito feliz. Adoro ver meu neto ter a mesma
oportunidade.”
Terezinha Laste da Silva, avó de
Giovanni de Macedo da Silva – 5ª série

Quem tem medo do lobo mau?
A turma do Nível 4 A do Colégio Evangélico Alberto Torres não
tem medo de lobo mau, ao contrário
esse personagem ganhou um espaço
especial em nossas manhãs, trazido
através da exploração de diferentes
contos de fadas. Talvez poucas práticas sejam tão inovadoras nos tempos atuais como o resgate do trabalho com contos de fadas.
Existe hoje uma grande
quantidade de livros publicados
para crianças, no entanto, o encanto e a magia proporcionados pelos
contos de fadas é inquestionável.
Eu vou soprar, eu vou bufar e a sua
casa eu vou derrubar... Quem não
ouviu essa frase em sua infância

e, por mais que soubesse o desfecho, não ficava ansioso aguardando
o que aconteceria com cada um dos
porquinhos? E as perguntas feitas
por Chapeuzinho ao lobo vestido
de vovozinha: – Vovó para que estes olhos tão grandes? Sem contar
a esperteza desse personagem tentando ingressar na casa dos sete
cabritinhos com a saída da mamãe
cabra. No imaginário infantil, o lobo
guloso, malvado, assusta, mas ao
mesmo tempo encanta.
Apresentar diferentes versões às crianças, trazer diferentes
edições da mesma narrativa também foi uma exploração feita pela
turma do Nível 4: em cada uma das
narrativas já citadas, o
lobo tem um destino
diferente. Apresentadas
as diferentes versões,
incluindo a original, as
crianças opinavam sobre
o seu desfecho preferido, inclusive sugerindo
um novo fim, que para o
lobo dificilmente era um
FINAL FELIZ.
Explorar contos
de fadas com as crianças
é uma oportunidade de
colocá-las em contato
com a linguagem simbólica, com um vocabulário
diferenciado, com enredos fantásticos que ensinam sobre as perdas, o
sofrimento, dificuldades,
a morte o nascimento,
as mudanças, o medo, a
felicidade, valores. É poder conhecer diferentes

reinos, bosques, vilarejos através
das páginas de um livro ou da narrativa de um contador.
Convidadas a criar uma história envolvendo o personagem do
lobo, as crianças trouxeram grande
parte do vocabulário trazido nas
narrativas contadas pela professora; em cada história trazida por
elas havia um pouco de Perrault,
dos irmãos Grimm, de Joseph Jacobs. Meu maior desejo, assim
como o professor Roger Hansen
(2019) destaca em um dos seus livros, é que cada uma das histórias
contadas em nossa sala de aula entre nas casas de nossos alunos, em
seus corações, levando um pouco
de esperança, de sonho, de beleza
e de encanto.
Profª Cláudia Terres Ferreira
CEAT – Lajeado/RS
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Círculos de Construção da Paz: formação visa
habilitar todos os colaboradores como facilitadores
A metodologia dos Círculos de Construção
de Paz integra o projeto institucional do CEAT
desde 2019, quando as primeiras formações foram feitas por colaboradores e algumas turmas
de alunos participaram de dinâmicas. Desde o ano
passado, o colégio iniciou turmas de formação dos
profissionais que atuam na escola, com o intuito
de formar 100% dos colaboradores como facilitadores. A formação, intensificada em 2021, integra
o Programa de Competências Socioemocionais
e tem o objetivo de prevenir e resolver conflitos
através da promoção do diálogo e fortalecimento
dos relacionamentos saudáveis, colaborando para uma
comunidade escolar mais pacífica.
Cada grupo da formação participa de cinco encontros com a assistente social, instrutora e palestrante em Justiça Restaurativa, Tânia Fröhlich Rodrigues.
A especialista em Metodologias com Famílias explica
que “com essa possibilidade de vivência formativa, os
educadores têm acesso a uma ferramenta que estimula
no aluno e, em toda a comunidade escolar, o acolhimento, a escuta amorosa, o exercício do não julgamento e
o diálogo colaborativo. Dessa forma, além de ensinar
com excelência, contribui para revisitar os valores de
cada um e as habilidades pessoais que contribuem para
uma conduta mais pacífica”.

Os primeiros colaboradores do CEAT que se
tornaram facilitadores, ainda em 2019, foram o diretor geral, Rodrigo Ulrich, o diretor da Unidade
Região Alta, Germano Hickmann, a vice-diretora,
Rosângela von Mühlen, e a orientadora educacional,
Laura Oppermann Elter. Dentro da mesma temática,
no início do ano letivo de 2020, os professores participaram da Formação Pacto pela Paz, com o Instituto Cidade Segura, uma ação vinculada ao projeto da
prefeitura de Lajeado.
Comunicação
CEAT – Lajeado/RS

Doses de gratidão diária
“Quando os meus braços não
podem alcançar as pessoas que
amo, sempre as abraço
com minhas orações.”
(Autor desconhecido)

do a gratidão em momentos diários
de orações, em que as crianças são
convidadas a fazer uma oração, por
si mesmas e pelos outros. Utilizando-se da sua mão como recurso,

cada dedo é um lembrete das pessoas por quem devemos orar. Iniciamos na segunda-feira lembrando
das pessoas que amamos, na terça-feira das pessoas que nos ensinam,

Você já deve ter ouvido falar
que quanto mais você agradece, mais
coisas boas acontecem. E quando a
gratidão é expressa de maneira sincera, ela não só atua em você, mas
tende a se multiplicar para mais pessoas ao seu redor. Ser grato não é
somente saber agradecer, mas também valorizar os pequenos gestos,
apreciar os bons momentos e viver
em paz com a sua espiritualidade. É
importante que esse sentimento de
gratidão nos acompanhe sempre, independente de nossa religiosidade.
Por isso que, diariamente, a
turma do Nível 4 B vem pratican-
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na quarta-feira das autoridades, na
quinta-feira das pessoas doentes
e na sexta-feira a oração é para si
mesmo. Essa proposta iniciou durante as aulas on-line e continua ganhando um espaço especial na turma, alinhando, através da oração,
nossos corações com Deus.
Durante os nossos momentos de orações, lembramos e citamos diferentes pessoas, tanto
da família, da escola e também da
sociedade. Já recebemos a visita
do diretor Rodrigo Ulrich, representando a autoridade dentro da
escola, como também já participamos de reflexões com o pastor
Eric Nelson.
Além do mais, a turma também recebeu uma importante missão: espalhar e ser luz. As crianças
confeccionaram uma caixinha, com
mensagens, desenhos, nomes de

pessoas especiais, para que a cada
noite, antes de dormir, possam sortear e pensar em coisas boas para
alguma pessoa, mandando uma “luzinha” em forma de pensamentos
positivos. E se você sentir um calor
gostoso dentro do seu coração, é
porque alguém da nossa turma também está pensando em você.

Desse modo, devemos ensinar as nossas crianças desde pequenas a serem gratas e a fazerem
da oração uma parte integrante da
sua vida.
Você já foi grato hoje?
Profª Deise Ana Marchetti
CEAT – Lajeado/RS

A culinária como possibilidade do aprender
No contexto do ensino híbrido, o caminho para as atividades desenvolvidas com turmas de 5ª e 7ª
séries do CEAT foi pensar estratégias que envolvessem os estudantes, famílias e os componentes curriculares de Estudos Geográficos e
Históricos e de Geografia. Considerando competências gerais, emocionais e habilidades específicas das
séries, foram propostas tarefas que
partiram do estudo teórico e culminaram em uma prática culinária.
Com as turmas de 5ª série, a
partir da unidade temática “Povos
e culturas: meu lugar no mundo e
meu grupo social”, estudamos a
formação populacional sul-rio-grandense tendo como ponto de partida
os indígenas que habitavam o território antes da chegada europeia.
Ao estudarmos a presença Mbyá-Guarani, identificamos a influência
cultural que temos desse grupo até
hoje em nossa alimentação. Como
exemplo, foi realizado um estudo
sobre os alimentos tradicionais e
em seguida identificaram-se características sobre o plantio e cultivo
dos mesmos. Para destacarmos
como a culinária indígena foi in-

corporada por outras culturas, cada
estudante preparou uma receita já
tradicional em seu núcleo familiar.
Foram apresentadas para os demais
colegas sugestões com uso do aipim, milho, batata-doce e amendoim, bem como uma fotografia do
estudante durante o preparo.
Em Geografia da 7ª série,
abordamos a regionalização do Brasil
a partir da divisão oficial do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), levando em consideração características plurais do nosso país e
de cada macrorregião. Cada estudante escolheu uma das cinco regiões do
Brasil, fez um levantamento de dados
sobre estados e capitais, área, população e cultura. Depois, pesquisaram
um prato típico da região selecionada, sendo preferencialmente desconhecido pela família. Os estudantes
deveriam identificar a ligação entre a
receita, os fatores físico-naturais e os
históricos/sociais/culturais e realizá-la, apresentando a pesquisa e o prato
em um vídeo curto.
Como resultados, em ambas
atividades, destacamos o engajamento dos estudantes, principalmente ao saberem que utilizariam
o espaço da cozinha de suas casas
para uma prática escolar. Também
o envolvimento das famílias ao buscarem receitas que já faziam parte
– ou não – do cardápio familiar e que
estavam, naquele momento, sendo
problematizadas a partir de suas
origens históricas e geográficas.
Profª Me. Cibele Caroline da Rosa
Profª Daniela Maria Weber
CEAT – Lajeado/RS
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Caixa dos Desafios
A Matemática está presente
em nossa vida desde o nascimento;
estamos sempre em contato com
números, medidas e operações. O
conhecimento matemático não se
constitui em um conjunto de fatos a
serem memorizados, é mais do que
aprender números, mais amplo do
que contar.
Por esse motivo, o projeto
Caixa dos Desafios, dos Níveis 4 de
ambas as unidades do CEAT, busca
proporcionar aos alunos experiências
que auxiliem no desenvolvimento de
habilidades como observação, análise,
levantamento de hipóteses, reflexão,
tomada de decisões, argumentação e
organização, que estão estreitamente
ligadas ao raciocínio lógico.
Brincando e jogando, a criança entra em contato com essa linguagem para marcar a passagem do
tempo, observar o uso dos números
em diferentes contextos e suportes, identifica o antes e o depois, expressa medidas (peso, altura). Nesse movimento, também se apropria
de conceitos da topologia, fazendo
uso deles de forma autônoma.
Desse modo, a proposta da
Caixa dos Desafios busca propiciar
aos alunos vivências envolvendo
esses conceitos em forma de desafios. Uma caixa é personalizada com
o auxílio das crianças, organizada e
apresentada à turma, fomentando
a curiosidade diante desse objeto.
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A cada semana, ela surge com um
“desafio”, um jogo, um objeto, um
brinquedo, uma história com o objetivo de instigar a criança na realização do desafio ali proposto.
Ao entrarem em contato com
a caixa, as crianças tentam adivinhar
qual será o desafio a ser apresentado.
Pistas podem ser dadas do material
que previamente foi escolhido para
ser explorado. Por exemplo, ao utilizar palitos de picolé, pode-se dizer
que não é somente um objeto, mas
são vários, são feitos de madeira. Ao
descobrirem o material, seguimos
nas indagações: – “O que você pode
criar? O que você pensou em criar?
Já tem alguma ideia e quer compartilhar? Quer criar sozinho, ou convidar um amigo para a sua criação?”.
E, assim, vamos instigando a pensar

em soluções e diferentes criações
referente ao material.
Muitas são as possibilidades
de materiais a serem disponibilizados na caixa como: bola, jornal,
figuras geométricas, imagens, elementos da natureza, corda, palitos
de picolé, histórias, situações problemas, entre outros. Entre quantificações, criações, soluções de
problemas, comparações, seleções,
as crianças desenvolvem o raciocínio lógico e conceitos essenciais da
Matemática através da brincadeira.
Aline Kuhn
Cláudia Terres Ferreira
Deise Ana Marchetti
Gabriela Moraes de Freitas
Vanessa Enderle
CEAT – Lajeado/RS
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Jovens à frente
Segundo o Correio Braziliense, 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil e, de
acordo com o G1, uma em cada quatro jovens
já teve que faltar aula por não poder comprar
absorvente. Esses são alguns dos fatos que nos
deixaram alarmados com a situação na qual o
nosso país vive diariamente. O conhecimento
gerou tamanha inquietação, que tivemos que
agir para mudar esse cenário.
Nós somos Lauren, Guilherme e Eduarda,
um grupo de três alunos do nono ano do Colégio
Evangélico Alberto Torres – CEAT. Dentro do
nosso grupo social, difundimos a ideia de criação
de um grupo com o intuito de ajudar o próximo
e diligenciar ações sociais. Essa idealização alcançou a professora de Língua Alemã, Carla Müller, a
qual nos chamou para o envolvimento na competição
“Video-Wettbewerb: Zeig dein Engagement!”, da plataforma PASCH-Initiative, do governo alemão. Nela,
deveríamos fazer um vídeo em alemão, mostrando algum projeto social de autoria própria.
Por conseguinte, tivemos apoio no movimento
global de clubes regionais, o “Girl Up”, elaborado pela
Fundação da ONU (Organização das Nações Unidas),
no qual jovens são protagonistas para suscitar práticas
sociais e mudanças na sociedade em que vivem, na ten-

tativa de implementar esse sonho. Hoje, existem cerca
de quatro mil clubes em 127 países. Entre eles, está o
Girl Up Lajeado, criado por nós.
Destarte, podemos dizer que, diante de situações de tamanha urgência, nós, jovens de 14 e 15 anos,
junto com a professora Carla Müller, resolvemos ir à frente desse problema e não nos deixamos abalar pela pouca
idade e experiência, lembrando sempre das palavras de
Anne Frank: “Como é extraordinário ninguém precisar
de um momento específico para mudar o mundo”.
A partir do cenário da fome e da pobreza menstrual, decidimos trabalhar em uma diligência de arrecadação de alimentos e produtos de higiene para o período de menstruação. Com um grande apoio de nossa
escola, CEAT, iniciamos uma campanha interna que,
subsequentemente, conseguimos expandir, fazendo,
inclusive, entrevistas para rádios locais e crescendo
até alcançar vários pontos de coleta ao redor da cidade. Após dois meses de campanha, arrecadamos cerca
de seis mil unidades de absorventes, mais de 70 kg de
alimentos e 13 litros de leite. Sendo que esses itens
foram doados para escolas regionais, instituições de
proteção de mulheres em situação de violência e um
abrigo de crianças e adolescentes.
O Girl Up Lajeado agradece a cooperação e o
envolvimento de toda a comunidade lajeadense, que
se comoveu com a causa, dando ênfase especialmente para a importância atribuída pela direção do Colégio Evangélico Alberto Torres e pela professora Carla
Müller durante a realização desse projeto.
Eduarda Purper,
Guilherme Abeche de Almeida
e Lauren Giane Gisch
CEAT – Lajeado/RS
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Muito prazer em conhecê-la,
Dona Ortografia!
Uma simpática senhorinha, já de cabelos grisalhos, óculos dourados e avental bordado com letras e
palavras tem participado das aulas das séries iniciais do
Colégio Evangélico Alberto Torres. Quem será?
Esses olhos curiosos… Esse avental de letras e
palavras… São da Dona Ortografia!
Ela é convidada especial quando a aula é sobre as
sílabas, a escrita correta das palavras e o uso da acentuação. Ela também gosta de espiar os cadernos e conferir bem de pertinho o traçado da letra cursiva.
A Dona Ortografia está sempre empenhada em
ajudar as crianças a se expressarem bem nas escritas.
Ela adora fazer jogos, combinar códigos de correção,
acompanhar as turmas na construção de regras ortográficas, orientar sobre a revisão de escritas e, claro,
encantar as crianças com a sua graciosidade!
Generosa como é, a Dona Ortografia também
compartilha seus conhecimentos com as professoras,
enfatizando que, para aprender ortografia, é necessário saber que a escrita alfabética é um sistema notacional que precisa ser ensinado, como objeto de ensino e
aprendizagem. Ela insiste que há uma lógica para ser
ensinada e que tudo fica mais fácil quando as crianças
compreendem que: as letras têm sons fixos e que podem ter variações; há sinais que mudam os sons das
letras; as sílabas podem variar em relação às combinações, mas todas têm vogal; há necessidade de domínio
sobre o som e a grafia para compreender o texto, ou
seja, o domínio da correspondência letra /som é fundamental para a escrita.
Gostou de conhecer a Dona Ortografia? Ela é
cheia de curiosidades e até respondeu uma entrevista
com dados pessoais:
Onde mora? Na gramática.
Comida preferida: Sopa de letrinhas.
Livro preferido: Sem dúvidas, é o dicionário!
Música de que mais gosta: A música do alfabeto.
Um jogo bem divertido? Soletrando!
Qual o seu maior sonho? Que todos escrevam
tudo certinho!
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Referência:
MORAIS, Artur Gomes. Ortografia: ensinar e aprender. São Paulo: Ática, 2003.
Lisneia Beatris Schrammel
Coordenação Pedagógica das Séries Iniciais
CEAT – Lajeado/RS
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MOVIC – 1ª Mostra Virtual de Iniciação
Científica do Colégio Sinodal da Paz
A pesquisa científica e a elaboração de projetos vêm constituindo
um dos aspectos mais relevantes no
processo de aprendizagem e aquisição de conhecimentos do Colégio Sinodal da Paz.
E essa prática vem evoluindo
ao longo dos anos e sendo divulgada
nas nossas mostras e feiras, como
também na participação de nossos
estudantes em eventos dessa natureza dentro e fora do município, do
estado e até mesmo no exterior, com
o reconhecimento e premiações.
Com a pandemia do coronavírus, não realizamos nossa mostra e feira em 2020, mas,
em 2021, buscamos uma nova forma de seguir adiante
com esse evento que revela as habilidades de nossos
estudantes e reúne a escola como um todo.
Sendo assim, neste ano, juntamos a Mostra de
Projetos e Feicipaz num só evento, no formato virtual,
desafiando alunos e professores a se reinventar nesta
nova modalidade de apresentação. Apesar de todos já
estarem familiarizados com a tecnologia e os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, a Feira sempre
é um ambiente de trocas, e isso não poder ocorrer
de forma presencial certamente tem impactos. Como
positivos, pode-se citar que um ambiente virtual traz
mais visitações (500 acessos num único dia). Também
puderam participar avaliadores de todo o Brasil; porém
fez com que a coordenação e a direção precisassem se

articular de forma diferente. Para termos um maior conhecimento, houve a participação da escola em duas lives com profissionais que atuam fortemente no país no
incentivo à produção científica, como também a troca
de experiências entre diferentes instituições, promovidas pela Rede Sinodal de Educação.
A MOVIC, 1ª Mostra Virtual de Iniciação Científica do Colégio Sinodal da Paz, ocorreu de 9 a 16 de
julho de 2021. Foi um evento que muito nos orgulhou,
pelo esforço e empenho de toda a escola para que conseguíssemos seguir com esse projeto que faz parte do
DNA do Sinodal da Paz.
Foram, no total, 87 projetos da Educação Infantil
ao 2º ano do Ensino Médio, como também um de uma
das escolas convidadas. O terceiro ano do ensino médio
não participa, pois está em produção do seu trabalho de
conclusão de curso.
A Mostra tem na sua coordenação a professora
de Matemática do 9º ano e do Ensino Médio, Carmen
Fonseca, contando com o envolvimento de todos os
professores durante o processo, como orientadores,
incentivadores e parceiros na implementação de toda a
produção e execução do evento.

Jader Bernardes
Professor de Física do Ensino Médio
Silvana Noll
Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio
Colégio Sinodal da Paz – Novo Hamburgo/RS
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A pré-história na contemporaneidade
Vivemos em tempos que
apresentam novos paradigmas de
educação. Nesses, cada vez ficam
mais evidentes a presença protagonista do estudante, as tecnologias
digitais e a prática das habilidades
socioemocionais. Neste sentido,
torna-se importante buscar metodologias que possibilitem e despertem o desejo pelo saber.
Nessa lógica, o Prof. Arthur
Pinto e a Profª Eliege Alves desenvolveram um projeto em sala
de aula, com as turmas de 1º Ano
do EM do Colégio Sinodal da Paz, a
partir da interdisciplinaridade entre
História, Filosofia e Sociologia, em
que, respectivamente, se trabalhou
acerca dos conteúdos de “Pré-história”, de “Antropologia Filosófica”
e de “Cultura e Ideologia”.
Em seguimento, após as aulas realizadas em cada disciplina
em um período de meio trimestre,
criou-se uma proposta de ativida-
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de avaliativa cuja metodologia se
centrou em apresentar a criação
de uma narrativa descritiva na qual
se fizesse presente uma situação
que exemplificasse a problemática
seguinte: como os acontecimentos pré-históricos, embasados no
nexo pensamento-linguagem, se
fazem presentes nas relações sociais contemporâneas?
Na realização do trabalho, a
narrativa teve de ser apresentada a
partir de um áudio (podcast) ou de
um vídeo, com, no mínimo 3 min,
sendo que, no final da narrativa, cada
um foi motivado a explicar como a
problemática em questão se fez presente na narrativa criada por eles.
Essa síntese, não apenas
específica de cada disciplina, mas
também entre os três componentes curriculares, permitiu que os
estudantes explorassem diversos
aspectos de sua criatividade e de
suas habilidades em estabelecer re-

lações e conexões entre elementos
comuns presentes nas disciplinas
supracitadas.
Com efeito, embora as instâncias exigidas pela complexidade
da proposta fossem permeadas por
elementos altamente abstratos, a
criação de uma narrativa e de diversos aspectos aplicáveis na vida quotidiana veio a equilibrar a proposta
do trabalho.
Nota-se, assim, que o projeto em questão tem sua relevância,
uma vez que instiga o questionamento e a reflexão nos estudantes
pelo saber, sendo uma ferramenta
para que eles possam traçar um
itinerário de escolhas para, assim,
manifestar o que pensam de um
modo conveniente a eles mesmos.
Arthur da Silva Pinto
Eliege Moura Alves
Colégio Sinodal da Paz
Novo Hamburgo/RS
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Processos investigativos
no cotidiano escolar
O período de excepcionalidade vivenciado em decorrência da
pandemia da Covid-19 impôs muitas limitações no cotidiano escolar,
e umas delas foi a impossibilidade
de realizar os tradicionais eventos
científicos do Colégio Sinodal da
Paz que é a Mostra de Projetos e a
FEICIPAZ.
Diante dessa limitação, a equipe diretiva, junto com a comissão
organizadora dos eventos acima citados, buscou por uma alternativa inovadora e desafiadora, que resultou na
MOVIC – 1ª Mostra Virtual de Iniciação Científica do Colégio Sinodal da
Paz. A fim de que pudéssemos levar
um pouco do trabalho que é desenvolvido no colégio para além dos nossos muros, apesar da distância física, todas as turmas
regulares e do contraturno da escola se envolveram.
De acordo com Sasseron (2015), o processo investigativo pode “[...] estar vinculado a qualquer recurso de ensino desde que o processo de investigação seja
colocado em prática e realizado pelos alunos a partir e
por meio das orientações do professor”. E foi assim que
a turma do contraturno da Educação Infantil, composta
por 11 estudantes com idades entre três e seis anos,
pesquisou “para onde vai o lixo reciclável da escola”.
A temática da pesquisa surgiu a partir da curiosidade das crianças ao olharem diariamente pela janela
da sala e perceberem que o local onde são armazenados
diversos materiais recicláveis estava cheio e, de repente, ficou vazio. Ao notar o interesse das crianças, a

professora realizou questionamentos
para os quais surgiram rapidamente
diferentes hipóteses.
A fim de descobrir a resposta
para a nossa pergunta, as crianças
decidiram que deveríamos perguntar
ao “tio Lucas”, como as crianças chamam carinhosamente um dos colaboradores da equipe de manutenção
do colégio. Marcamos uma entrevista
com ele em que as crianças, acompanhadas pela professora, realizaram
perguntas e compartilharam suas hipóteses em relação ao que entendiam
sobre reciclagem.
Ao final, descobrimos que todo
o lixo reciclável produzido pelo Colégio Sinodal da Paz é recolhido por
uma empresa local que faz a devida
separação e o encaminhamento para a reciclagem. As
crianças brincaram e exploraram o imaginário com diversos materiais recicláveis a fim de compreender que
nem tudo o que sobra é lixo e que muitas coisas podem
se transformar.
Por fim, a intencionalidade deste compartilhamento é mostrar que a pesquisa pode estar presente
no cotidiano escolar em todos os níveis de ensino, podendo partir das mais simples curiosidades das crianças, valorizando seus questionamentos e mostrando
caminhos para a realização de descobertas de forma
autônoma e investigativa.
A apresentação desta e de outras pesquisas
realizadas pelos estudantes da instituição podem ser
acessados por meio da página do Colégio Sinodal da
Paz disponível em: <http://www.sinodaldapaz.com.br/
feicipaz/>.
Referências
SASSERON, Lúcia Helena. Alfabetização científica,
ensino por investigação e argumentação: Relações
entre ciências da natureza e escola. Revista Ensaio,
Belo Horizonte, v. 17, n. especial, p. 49-67, novembro 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j
/epec/a/K556Lc5V7Lnh8QcckBTTMcq/?lang
=pt&format=pdf>. Acesso em: 18 ago 2021.
Michele Alaise Flores Borges
Colégio Sinodal da Paz
Novo Hamburgo/RS
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Um lugar onde nascem os sonhos
Como missão alicerçada nos
princípios éticos da Rede Sinodal
de Educação, nosso colégio busca promover a educação integral
da construção e socialização do
conhecimento visando à inserção
em uma sociedade em constante
transformação.
As transformações estão postas, a pandemia que assola o mundo
inteiro desde o ano passado continuou fazendo suas vítimas neste
ano abalando famílias, fechando as
salas de aula e trazendo medo e
muitos cuidados por todos.
No entanto, em momentos de
crise como o que estamos vivendo,
foram possíveis tantas atitudes de
solidariedade, empatia, compaixão
e cidadania entre as pessoas.
Pensando nisso, no mês de
março de 2021, os alunos e professores do Colégio Sinodal Progresso
de Montenegro do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) resolveram
homenagear os profissionais que
têm se dedicado incansavelmente
ao bem do próximo.
As crianças produziram cartinhas, desenhos, cartazes com
frases de apoio, gratidão e carinho
aos enfermeiros, médicos e a toda
a equipe que trabalha nos dois hospitais da cidade: Hospital Montenegro e Hospital Unimed. Mesmo os
alunos que optaram pelo ensino hí-

brido, em casa, encaminharam suas
cartinhas para serem impressas ou
pediram para algum responsável
deixar na escola.

Representando os mais de
200 alunos desse nível, os estudantes Vicente Andrade Wolff, do
4º ano, e Vinicius da Silveira, do 5º
ano, estiveram nos locais de saúde,
que receberam emocionados as homenagens. Estavam acompanhados
pelas professoras Alessandra Lima
e Aline Mello, do 5º ano.
Os alunos ainda concederam
entrevistas ao jornal da cidade e tiraram fotos para as redes internas
dos hospitais.
Colégio Sinodal Progresso
Montenegro/RS
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Alunos do quinto ano
promovem jornal escolar
Em 2021, as turmas dos quintos anos do Colégio Sinodal Progresso de Montenegro colocaram em prática o projeto “Jornal CSP”, o mesmo
já havia sido idealizado pelas professoras titulares das turmas, Alessandra Lima e Aline de Mello, no ano de
2020, e por conta da pandemia o projeto precisou ser adiado. Em março
de 2021, as turmas escreveram a primeira edição, contemplando os meses de fevereiro e março. O objetivo
é oportunizar momentos de trabalho
em grupo, desenvolver a escrita e a
leitura, bem como demonstrar para a
comunidade escolar o que acontece
em nossa escola.
O Jornal CSP é escrito por um
grupo de alunos de ambas as turmas
ao final de cada mês; são eles que
determinam os temas que desejam

abordar como datas comemorativas
(Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães
etc.), homenagens para funcionários
e entrevistas que abordam temas
pontuais e importantes como a vacinação da Covid-19, em que os redatores do mês entrevistaram a enfermeira da vigilância epidemiológica
de Montenegro.
Todos os segmentos da escola podem enviar atividades realizadas em sala através do e-mail do
jornal, com o intuito de divulgar e
compartilhar suas produções. O jornal é enviado para as famílias, funcionários do colégio e divulgado nas
redes. Além do que já foi citado, ele
conta com dicas de filmes, músicas
e séries, disponíveis através de QR
codes. A edição gráfica é realizada
pelos próprios alunos através do site

Capa da edição de fevereiro/março

Canva, revisado e corrigido pelas
professoras.
No mês de maio, a edição do
jornal foi especial, pois homenageou
os 145 anos de história do Colégio
Sinodal Progresso de Montenegro,
composta por uma viagem no tempo, resgatando acontecimentos importantes e significativos que constituem o que a instituição é hoje.
Em dezembro será lançada a
última edição do Jornal CSP, encerrando a trajetória das turmas dos
quintos anos do ano de 2021, aguardando ansiosamente pelas novas
produções e escritas no próximo
ano, pois a ideia é que seja um projeto anual das turmas concluintes
do Fundamental I.
Colégio Sinodal Progresso
Montenegro/RS
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Competências socioemocionais e mindfulness:
uma proposta diária no Colégio Martin Luther
Observando a rotina intensa das famílias e
também das crianças, a diretora Andréa Desbessel e a coordenadora pedagógica da Educação Infantil Raquel Cristina da Costa, do Colégio Martin
Luther de Estrela, desenvolveram, na instituição,
o programa Mindfulness, para as crianças de quatro a cinco anos.
A escola já desenvolve, desde as turmas de
dois anos, o projeto intitulado O Grande Eu e O Pequeno Eu, que oportuniza desenvolver e trabalhar
comportamentos, valores e atitudes de GRANDE
EU, tanto no ambiente escolar como em casa e na sociedade, envolvendo todos os campos de experiências.
São oportunizados momentos de contação de histórias,
em especial “Os sete segredos”, de Lou Austin. Também foram trabalhados as emoções e os sentimentos
de cada um a partir dos sete segredos do livro.
Porém ambas sentiam a necessidade de trabalhar algo mais intenso a partir dos quatro anos, pois
observavam, cada vez mais, que a rotina intensa das
famílias acabava interferindo no dia a dia das crianças,
deixando-as mais ansiosas, com dificuldades de concentração e de relacionamento. Estudando o assunto
e buscando recursos, descobriram o mindfulness, o
exercício de se estar no momento presente da maneira
mais consciente possível.
Esse trabalho é realizado através da utilização
de técnicas de relaxamento, respiração e meditação,
que auxiliam na promoção da atenção plena. Para os
alunos da Educação Infantil, a técnica é similar, mas

conta com exercícios e instruções específicas para o
público infantil.
De uma maneira bem simples, os professores do
Colégio Martin Luther estão incorporando pequenas
ações na rotina escolar dos alunos. Através de exercícios de respiração e relaxamento, eles ensinam as
crianças a equilibrarem suas emoções, a fim de se conhecerem e se entenderem melhor.
Veja alguns dos benefícios do mindfulness para
crianças:
● consciência do corpo, pensamentos e emoções;
● aumento da capacidade de prestar atenção a cada
momento;
● facilidade de viver no presente – focando-se no aqui
e agora;
● melhora no controle de impulsos;
● diminuição de conflitos sociais;
● melhora na capacidade de lidar com pensamentos
negativos;
● maior facilidade de se colocar no lugar do outro;
● realização de atividades de forma consciente;
● sensação de estabilidade e segurança.
O desafio da escola agora é levar a ideia do
mindfulness para dentro das casas das famílias. É
um trabalho que, para ter o efeito desejado, precisa
de um trabalho conjunto entre escola e família. São
ações simples, mas podem ter um ótimo resultado, auxiliando ainda mais no desenvolvimento das
crianças, como, por exemplo, realizar as refeições
sem televisão, tablet ou celular, focando no momento de encontro da família, sem distrações.
Andréa Desbessel, diretora
Raquel Cristina da Costa,
Coordenadora pedagógica da Educação Infantil
Colégio Martin Luther – Estrela/RS

36

REVISTA LIÇÕES | janeiro / dezembro 2021

Revista LIÇOES - N° 34.indd 36

11/11/2021 10:34:17

COMPARTILHAMENTOS

De tijolinho em tijolinho
Liberdade para falar sobre os nossos sentimentos é um dos passos para saber lidar com nossas emoções e refletir sobre elas é fundamental para enfrentar
as adversidades. “As crianças com preparo emocional
são mais maleáveis. Elas não deixam de ficar tristes,
irritadas ou assustadas em circunstâncias difíceis, mas
têm mais capacidade de se acalmar, sair da angústia e
procurar atividades produtivas. Em outras palavras,
“são mais inteligentes emocionalmente”, afirma John
Gottmann em seu livro “Inteligência Emocional e a
Arte de Educar Nossos Filhos”.
Durante o projeto literário, que acontece todos
os anos na escola, as turmas exploram diferentes livros
de um autor ou autora convidada. Esse ano conhecemos
as obras da autora Sônia Rosa. As turmas dos 1º anos
do Colégio Martin Luther adotaram o livro “O Menino
Nito” e, a partir dessa história, realizaram diferentes atividades procurando entender melhor as emoções.
Na história abordada, o pai diz ao filho que homem não chora e, a partir desse momento, o personagem principal da trama passa a conter seus sentimentos, criando uma espécie de muro. Para cada sentimento contido é colocado um tijolo nesse muro. Com
o passar do tempo, o menino reprime tantas emoções
que acaba adoecendo. Sim, podemos adoecer quando
não conseguimos lidar bem com as situações difíceis
que precisamos enfrentar na nossa vida.

Encontrar os momentos que nos deixam felizes,
os motivos que nos deixam tristes, as razões que provocam medo e até mesmo situações que nos levam ao
sentimento da raiva foi uma proposta importante para
a reflexão. Compartilhar com os colegas situações semelhantes e perceber que o outro também passa por
situações de conflito permitiram aos alunos expressarem com maior naturalidade o que estavam sentindo.
Foi assim que a turma também construiu o seu muro:
cada aluno escreveu no seu tijolinho um sentimento
que provocava medo, angústia ou tristeza.
Compreender as reações que temos pode nos
preparar para agir corretamente diante da emoção.
Quando entendemos melhor as emoções, passamos a
ter maior controle sobre elas.
Não importa a idade ou a situação; os sentimentos sempre vão nos acompanhar. As reações podem ser
positivas ou negativas, previsíveis ou inesperadas, o
que importa é saber lidar com as diferentes situações
respeitando os limites de cada um.
Aprender é para a vida!
Profª Elisângela Hauschild Fell
Profª Lisandra Eckert Agostini
Turmas do 1º ano EF
Colégio Martin Luther
Estrela/RS
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Estimulando o letramento científico: uma
experiência em tempos de pandemia
A Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e o Referencial
Curricular Gaúcho (RCG) impuseram o rompimento do modelo tradicional de ensino que ainda é predominante em nossas salas de aula.
Aulas dinâmicas e investigativas
trazem resultados muito positivos,
pois fazem com que os alunos sejam
os protagonistas do processo de ensino e aprendizagem.
Com o objetivo de desafiar
e aguçar a curiosidade dos educandos, foi proposto o desafio do
“trabalho de Levain” ao 9º ano
do Ensino Fundamental do Colégio Martin Luther, de Estrela, no
componente curricular de Química. Vale destacar que todo esse
trabalho foi desenvolvido de forma remota por meio do Google
Classroom, já que as atividades
presenciais estavam suspensas
pelo decreto estadual em virtude
da pandemia da Covid-19.

Os alunos receberam um roteiro com a atividade experimental,
tendo como tema a fermentação alcoólica através de Levain, que consiste basicamente de uma mistura de
farinha e água que, exposta ao ar, entra em contato com os microrganismos dispersos no ambiente, transformando-se em fermento natural.
A experimentação levou em torno
de dez dias. Nessa etapa foi possível
propor reflexões e discussões com
os alunos sobre os seus experimentos, para que entendessem o que
deu certo no seu processo e também
o que não funcionou tão bem assim.
O objetivo era desenvolver o senso
crítico e a capacidade argumentativa
de cada educando.
Com este fermento natural, os
alunos tiveram que ir para a cozinha
e fazer um pão caseiro. Além de o roteiro propor a observação da fermentação de forma natural e espontânea,
foram estimulados, ao longo das au-

las virtuais, a conhecerem também a
história da fermentação e sua importância para a sociedade e a economia
ao longos dos séculos. Além disso,
aproveitou-se a atividade para realizar debates sobre a fome, a miséria
e o desafio da produção de alimentos
em áreas cada vez menores em virtude do intenso avanço do processo
de urbanização do mundo e de como
essa realidade pode transformar a
geopolítica mundial.
Nessa atividade, que tem uma
abordagem investigativa, o professor passa a ser um mediador, que
estimula a curiosidade do aluno por
meio de perguntas e não de respostas prontas, e o aluno está no centro do processo de aprendizagem.
O objetivo principal foi trazer uma
atividade experimental para estimular no aluno o letramento científico,
em que ele reconhece o conteúdo e
consegue relacioná-lo com o seu cotidiano, em como refletir para transformá-lo de forma positiva.
Alexandra Maria Schwingel
Profª de Química
Colégio Martin Luther
Estrela/RS
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Um castelo, duas torres e um fantasminha
camarada: matemática com crianças
de dois anos de idade
Na Educação Infantil, as crianças pequenas demonstram interesse por aquilo que
desperta a sua curiosidade. Cabe ao professor
assistir e escutá-las com atenção, para que
seja possível entender o que sentem, pensam
e aprendem. Na turma do Kinder 2 do Colégio
Martin Luther, Estrela/RS, a acolhida das crianças se dá com brincadeiras livres, momento em
que a professora tem a oportunidade de observar como se dão as relações entre as crianças
durante suas brincadeiras.
Em uma das manhãs, percebeu-se que as
crianças cantavam pedaços de uma música trabalhada com o professor específico do componente de Música sobre fantasmas e monstros.
Nessa mesma manhã, o planejamento foi alterado e
direcionou-se para essa temática em uma roda de conversa. A professora sentou-se com as crianças e disse que inventaríamos uma história começando da seguinte forma: “Onde o fantasminha camarada mora?”.
Uma das meninas rapidamente disse: “Em um castelo,
pof!”. A professora deu sequência: “Como será que
esse castelo é?”. E um dos meninos disse: “Tem um
cavaleiro na porta!”. Sucessivamente já havia várias
informações sobre aquilo que atraía as crianças nessa
temática, como bruxas, lobisomens e uma floresta.

Na semana seguinte, o planejamento contemplou a contação de uma história interativa com todos
os elementos trazidos pelas crianças e palitoches. A
história foi contada com as luzes apagadas e o uso de
lanternas como apoio. No castelo havia duas torres, e
quando falávamos sobre ele, fazíamos a contagem em
conjunto utilizando os dedos. Ao passar pela floresta
precisávamos dar cinco passos e dessa contagem enchemos uma mão de dedos. Para entrar no castelo, as
crianças precisavam bater as mãos sobre seus joelhos
e dizer: “Sr cavaleiro, podemos entrar?”. A cada pedido, precisavam realizar a ação solicitada pelo cavaleiro
como, por exemplo, imitar a risada da bruxa, imitar um
peixe etc. Ao passar pelo cavaleiro, contavam o número de degraus da escada da torre até chegar ao fantasma e, ao bater na porta do quarto do camarada, faziam
a expressão de susto, dando gargalhadas.
A partir da proposta as crianças passaram a solicitar que se fizesse a contagem de vários objetos ou
elementos da sala como, por exemplo, o número de
viandas do almoço, quantos pedaços de fruta comem
no lanche. Muitos passaram a dizer: “Eu tenho dois
anos!”, mostrando em seus dedos essa quantidade. De
forma inconsciente e lúdica, números e quantidades foram compreendidos através de uma temática curiosa.
Raquel Cristina da Costa
Coordenadora da Educação Infantil
Tainara Sargenheski
Professora do Kinder 2
Colégio Martin Luther
Estrela/RS
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O fortalecimento do vínculo família
e escola na pandemia – propostas de
acolhimento, escuta e significados
O ano de 2020 foi de reinvenções: novas formas de viver,
sentir, tocar e de aprender. A escola precisou buscar não só meios
para se adaptar a essas necessidades, como também para continuar
respeitando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
O aperfeiçoamento das aulas
ocorreu de forma constante, através de encontros on-line pelas plataformas usadas pela escola. Os encontros foram carregados de significados, mantendo ativos os vínculos
construídos nas primeiras semanas
de aula.
Muitas foram as incertezas,
angústias e medos. No entanto,
nosso trabalho sempre foi de muita
parceria e coleguismo.
Em nossas reuniões pedagógicas, elencávamos as diferentes
situações de aprendizagens que realizaríamos a cada mês. Além das situações propostas pelas professoras
nas aulas, a escola também oportunizava situações de troca e aprendizagens para se fazer presente e fortalecer vínculos com as famílias.
A primeira proposta foi o
envio de Kits Pedagógicos. Eles

eram elaborados de
acordo com a necessidade de cada
turma. De todas
as entregas, a mais
linda foi a feita nas
residências. Quanta alegria ao ver
o carro do colégio
chegando à casa
dos alunos!
Com o passar dos dias, recebíamos relatos
das famílias sobre
o quanto os alunos estavam com
saudades da escola. Para amenizar a saudade, elaboramos um vídeo de cada turma,
mostrando os ambientes da escola, em especial os espaços da sala
de aula.
Outra atividade de grande
valia foi a realização de videochamadas, feitas pelas professoras para
cada aluno. Nessa mesma proposta,
também enviamos pelo correio cartinhas escritas pelas professoras.
Durante o ano, o contato da
coordenação com as famílias também

foi importante, pois elas precisavam
ser ouvidas e atendidas. Realizamos
alguns encontros com a presença da
coordenadora, diretora e famílias,
com o intuito de saber quais eram
suas maiores demandas diante desse
novo normal. Essa escuta foi de suma
importância, pois os pais sentiam na
escola um porto seguro. Durante as
conversas, as famílias solicitaram
conversa com a nossa nutricionista e
com uma profissional especializada no
desenvolvimento infantil. Além disso,
semanalmente enviamos tex
tos informativos específicos
para cada faixa etária.
O sentimento de distância e incerteza que passou
a permear o cotidiano tornou-se motivação para continuarmos buscando meios de nos
aproximar das famílias e das
crianças, bem como de continuar assaegurando o acesso a
uma educação de qualidade.
Raquel Cristina da Costa
Coordenadora Pedagógica
Colégio Martin Luther
Estrela /RS
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Espaço e tempo
como potencializadores de experiências
Quando penso em infância, institivamente,
me vêm lembranças da minha infância, de espaços
e brinquedos que me acompanharam e que me
alimentaram de imaginação, narrativas e emoções. Não
eram espaços decorados e coloridos nem brinquedos
que me direcionavam como brincar. Os espaços de
brincar na minha infância eram surpreendentes, pois
eu podia descobrir e inventar a cada novo dia. Os
brinquedos surgiam como passe de mágica: no pátio,
as árvores frutíferas eram a casinha, a terra misturada
à água virava o bolo de chocolate, as pétalas da flor
tornavam-se minhas unhas. A infância era cheia de
significados e significantes, a imaginação era livre
para percorrer invenções e criações. Era tudo muito
simples, sem sofisticação, mas era meu mundo, pelo
menos na imaginação.
Enquanto escola da primeiríssima infância, os
nossos esforços, como educadores, devem implicar

Espaços da Educação Infantil

um planejamento que acolha propostas e promova
contextos ricos e significativos no cotidiano escolar,
que permitam às crianças diferentes representações
do brincar. Nas palavras de Friedmann (2020, p. 92),
“Dar-lhes espaços, tempo e respiros para serem
quem são”.
Uma escola que dá vez e voz às crianças e que
permite a elas imaginar e criar precisa de educadores
que se reconheçam fundamentais e responsáveis nesse processo. Valho-me de um segmento da educadora
Corsa (2017), publicada no site Lunetas: “A infância,
mais do que nunca, precisa de pessoas que queiram
verdadeiramente estar com elas”, as crianças!

Espaços da Educação Infantil

Coordenação Pedagógica
Educação Infantil
Colégio Sinodal Rui Barbosa
Carazinho/RS
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Projeto Vozes Negras
Em 2020, os professores
do EM das áreas de Linguagens
e Ciências Humanas do Colégio
Sinodal Rui Barbosa uniram-se
para dar vida ao Projeto Vozes
Negras, idealizado a partir das
vivências nas aulas de Literatura. Em 2021, o Colégio dá
continuidade ao Vozes Negras,
aliando-o ao 12º Rodalê (projeto de leitura anual) e ampliando
para turmas de 4º Ano do EF a
3º do EM.
Cada vez mais, urge a necessidade de abordarmos esse
tema – não do negro como ví- Logomarca do Projeto Vozes Negras
tima – mas do negro com uma
história de conquistas nessa socie- a sociedade ao longo dos tempos;
dade, de cuja construção ele parti- exemplificar as conquistas de incipou ativamente. Essa iniciativa, divíduos negros em consonância
tendo em vista o Dia Nacional da com seu contexto histórico; citar
Consciência Negra (novembro), figuras negras pouco conhecidas
tem, portanto, os objetivos de: dis- que deveriam ser mais valorizadas;
cutir exemplos de pessoas negras descrever a trajetória do negro em
que transformaram positivamente diferentes sociedades.

Diálogos com pessoas da comunidade local e regional
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O conhecimento e o protagonismo dos estudantes referentes
a esse tema são potencializados
por meio de livros e filmes que
discutem o lugar de fala do negro,
o racismo estrutural, a igualdade
social, o preconceito linguístico,
a cultura do embranquecimento.
Faz parte, também, do projeto o
diálogo com pessoas da comunidade, a fim de discutir a trajetória do negro, suas conquistas e
desafios, assim como o diálogo
com pesquisadores sobre obras
literárias lidas previamente.
Como disse Djamila Ribeiro, “é
importante ter em mente que,
para pensar soluções para uma
realidade, devemos tirá-la da
invisibilidade. Se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre elas.”
Coordenação Pedagógica
Ensino Médio
Colégio Sinodal Rui Barbosa
Carazinho/RS
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Espaço como terceiro educador
As crianças têm educadores na sua vida
que são muito importantes: o primeiro educador é a família, o segundo é o professor(a), e o
terceiro é a sala de aula. Esse espaço é de fundamental importância para o desenvolvimento
total do estudante. As narrativas que seguem
buscam contribuir nas práticas pedagógicas.
No Colégio Teutônia, com turmas de
Educação Infantil de zero a cinco anos, potencializamos as situações de experimentação, autonomia e protagonismos infantil através de espaços planejados e estruturados, auxiliando nas
habilidades afetivas, sociais e cognitivas. Esses
espaços são criados como recantos na sala, com
objetos não estruturados, elementos da natureza e as
bandejas de experimentação.
Espaços que convidam crianças e adultos a criar,
imaginar e aventurar-se, e são estruturados para aguçar novas criações, hipóteses e diálogos. Neles, precisam estar contemplados os espaços do jogo simbólico,
do grafismo, da literatura e vida prática.
Esse olhar para o espaço é do educador que diariamente observa quais propostas favorecem as habilidades que o estudante já tem e aquelas que ainda precisa
desenvolver. A partir dessas observações, o professor
faz as mudanças e as
adaptações necessárias.
Segundo Paulo Fochi,
“estar atento ao modo
como a gente organiza o
espaço é também estar
atento para as possibilidades de construção e
conhecimento das próprias crianças”. Neste
sentido a importância de
organizar um espaço satisfatório, para que, depois, o educador possa se
retirar e manter o olhar
e a escuta atenta para as
criações e hipóteses, a
criação do brincar e novas construções que irão
surgir das crianças.

Os espaços são estruturados de forma que todos
possam interagir, construir e ser protagonistas do próprio brincar, sendo assim os espaços passam por modificações conforme o interesse da criança. Segundo Malagussi ( 1999, p. 157): “Valorizamos o espaço devido ao
seu poder de organizar, de promover relacionamentos
agradáveis entre as pessoas de diferentes idades, de
criar um ambiente atraente, de oferecer mudanças, de
promover escolhas e atividades, e a seu potencial para
iniciar toda a espécie de aprendizagem social, afetiva e
cognitiva (...)”.
Com base no que foi apresentado, o terceiro educador é de fundamental importância para o desenvolvimento total dos estudantes, deixando a criança ser a
estrela do espetáculo, e nós educadores a plateia que
admira esse protagonismo.
Referências:
OLIVEIRA, Fabiane V. Espaços que se transformam
e transformam. Diálogos. Disponível em: <https://
www.dialogosviagenspedagogicas.com.br/blog/
espacos-que-transformam-e-se-transformam>.
HENCK. Vera L. C. O espaço físico e sua relação
no desenvolvimento e aprendizagem da criança.
Brasil Escola. Disponível em: <https://meuartigo.
brasilescola.uol.com.br/educacao/o-espaco
-fisico-sua-relacao-no-desenvolvimentoaprendizagem-.htm>.
Profª Carina Isabel Junqueira
Colégio Teutônia
Teutônia/RS
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Projeto Acolher
Imbuídos de sentimentos de
amor e solidariedade e da vontade de levar a Páscoa aos corações
alheios, os estudantes do 6º Ano do
Colégio Teutônia aceitaram o desafio proposto nas disciplinas de Ensino Religioso, Língua Portuguesa e
Redação de elaborar um cartão de
Páscoa para uma pessoa idosa de
um dos lares de idosos de Teutônia.
Fundamentou-se essa atividade no Projeto Pedagógico do
Colégio Teutônia que se refere à
humanização como “processo de
valorização do ser humano, que
envolve suas relações com Deus,
consigo mesmo, com o outro, com a
natureza e com a cultura, por meio
de uma educação que desenvolve
valores, atitudes solidárias, cidadãs
e de respeito às diferenças”.
O ponto de partida dessa
prática estava vinculado ao objetivo de oportunizar
uma aprendizagem significativa por meio de um conteúdo contextualizado e problematizado nas dimensões
ser-saber-fazer, que leva à apropriação do conhecimento, compreendido como prática de significação social,
conforme Projeto Pedagógico.
Como forma de ilustrar a vida das pessoas idosas
em um asilo e as reações que pequenas ações de ludicidade, de acolhimento e de afeto podem despertar nas pessoas que vivem em ambientes de clausura, foi apresentado aos estudantes o texto Balões de Meninos Velhos, de
Mia Couto na aula de Língua Portuguesa. Também foram
realizadas atividades de compreensão leitora por meio da
abordagem sociolinguística do texto. Os estudantes conversaram sobre os significados da Páscoa, sobre acolhimento e empatia na aula de Ensino Religioso.
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Na aula de Redação, os estudantes escreveram o cartão sob
orientações baseadas no gênero
textual em foco. A partir daí, cada
estudante elaborou uma carta para
uma pessoa que reside em um lar
de idosos do município.
Os cartões ensejaram desejos os mais diversos com palavras
de acolhimento.
“Tenha fé que tudo vai passar!” (Sofia B.)
“Páscoa é acreditar no amanhã.” (Nayara)
“É tempo de repensar com
carinho sobre as nossas renovações interiores. É tempo de dizer
eu te amo.” (Murilo)  
O intuito era ter visitado
cada lar, mas em decorrência da
pandemia, os cartões foram levados aos lares pela professora Aline
Horst, do Setor de Diaconia do CT, e entregues aos
responsáveis de cada lar na manhã de Páscoa.
Nas redes sociais, os lares de idosos compartilharam imagens dos momentos vividos pelas pessoas ao receberem os cartões, o que foi compartilhado com os estudantes posteriormente e, assim, os
jovens viram o impacto positivo produzido por suas
ações de afeto.
Aline Feldens Horst
Profª de Ensino Religioso
Evenize da Costa Pires
Katia Cilene Rex
Profª de Língua Portuguesa
Colégio Teutônia – Teutônia RS
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Troféu da Saúde!
Durante as aulas de Educação Física
do Colégio Teutônia são realizados
testes físicos, cujos critérios estão de acordo com o PROESP
– Programa Esporte Brasil –
da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS).
Os testes avaliados são de flexibilidade de membros inferiores, de força abdominal, de corrida de
resistência, além da verificação do
índice de massa corporal e a relação
entre cintura e estatura.
Esse programa é utilizado para realizar avaliação
da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho
esportivo de crianças e adolescentes no âmbito da
Educação Física escolar e do esporte educacional.

Com o objetivo de incentivar os
estudantes a melhorarem seus índices de saúde, foi criada uma
premiação: o Troféu da Saúde. Para a premiação da turma mais saudável do colégio,
a avaliação parte da verificação da porcentagem de estudantes, por turma, que se inclui no padrão estabelecido como “ideal” e também de
uma soma de pontos. A turma com
maior pontuação vence e recebe
o troféu. Essa premiação acontece
anualmente e o troféu personalizado repassa para a
turma vencedora.
Divididas em duas categorias, o Ensino Fundamental II abrange as turmas do 5° ao 9° Ano e a categoria do Ensino Médio abrange as turmas de
1ª, 2ª e 3ª Séries.
Motivados e interessados, os estudantes acabam se inspirando e motivando
os demais colegas a melhorarem seus índices nos testes físicos, consequentemente,
tornam-se indivíduos mais conscientes e
preocupados com sua saúde.
Nadine Sulzbach
Profª de Educação Física
Colégio Teutônia
Teutônia/RS
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Mostra Científica do Colégio Teutônia:
potências para ser e fazer a diferença
O Colégio Teutônia desenvolve, desde o ano de 2014, o Projeto Mostra Científica, cujo objetivo é estimular a aprendizagem
pela pesquisa entre os estudantes
da Educação Infantil ao Ensino
Médio. Seis anos de experiências
científicas que demonstram a importância da pesquisa na educação,
criando espaços de protagonismo
na produção de conhecimento para
estudantes e professores. Dessa
forma, tem-se por objetivo contar
a história da Mostra Científica e
expor como ela agencia múltiplas
aprendizagens e conecta Colégio,
seus agentes/colaboradores e comunidade escolar com demandas
pulsantes da contemporaneidade.
Na sua infraestrutura, a Mostra conta com uma Comissão Cien-
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tífica, a qual visa, ano a ano, contemplar a realidade do colégio e de seus
agentes, interligando a ciência com
a comunidade na qual se insere. Até
o momento, foram trabalhados os
seguintes temas: Sustentabilidade:
reinventar o presente pensando no
futuro; Teutônia: o lugar onde vivo,
minha cidade; Num mundo em
transformação; CT: 65 anos de conhecimento em 500 anos de Reforma; Para além dos cinco sentidos;
Ciência & Pesquisa: como o conhecimento pode humanizar o mundo?.

A pluralidade temática demonstra que o fazer científico é potente em qualquer contexto e pode
ser trabalhado através de diferentes
eixos e campos do conhecimento.
Tais pesquisas envolveram estudantes, professores e comunidade
em debates potentes, críticos e sensíveis para o ser no mundo. Tatear
a cidade, a humanização, a sustentabilidade ou os sentidos demonstra
como a ciência movimenta o mundo
e se coloca como uma forma de ser
e fazer a diferença.
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Para o ano de 2021, a Mostra
trabalha com o tema “A casa é sua,
mas o mundo é nosso”. Tal temática interliga o local ao global, perpassando a sustentabilidade e a possibilidade de imaginar identidades,
lugares e significados norteadores
da nossa existência na família, na
comunidade e no mundo. Fazer
ciência com consciência e sutileza,
através de orientações de professores com grupos de estudantes pesquisadores, vem abrindo horizontes
reflexivos e de ação. Esses olhares
múltiplos demonstram que a educação pode avançar na criação de saberes compartilhados, significantes
e significativos para quem se envolve no fazer científico, extrapolando

os muros escolares e abrindo-se
para um mundo a ser construído.
Em suma, fazer ciência e a diferença está no DNA do Colégio Teutônia e de sua Mostra Científica.

Andrea Wallauer
Coordenadora Pedagógica
Rodrigo Marques
Prof. de História e Coordenador da
Mostra Científica 2021
Colégio Teutônia
Teutônia/RS

Projeto Minhas Reflexões,
ensinando gestão emocional
Nunca se falou tanto na importância de trabalhar
as competências socioemocionais na comunidade escolar, do que neste momento pandêmico. Por inúmeras
razões se faz necessária a busca pelo respeito mútuo,
resiliência, tolerância, valores éticos, gerenciamento
de emoções, entre outros.
De confissão luterana e preocupado com a formação integral do estudante, o Colégio Teutônia desenvolve o projeto Minhas Reflexões, nos Ano Iniciais
do Ensino Fundamental. Tem por objetivo desenvolver
as competências socioemocionais através de contos,
histórias bíblicas e momentos de meditação, vivenciados, dialogados e registrados. São momentos semanais
ou quinzenais. Variam de local, podem ser realizados
nas salas de aula, nas dependências da Igreja Evangélica de Confissão Luterana da Paz (que fica próxima ao
Colégio) ou no auditório, com todos os estudantes do
Colégio (este último está impossibilitado em momento
pandêmico).
As histórias bíblicas são exploradas na Bíblia da
criança, lidas e discutidas entre os estudantes, outras
histórias e contos são sugeridos pela nossa diaconia ou
demais professores. As histórias são contadas, encenadas, transformadas em conto de fantoches, assistidas
em vídeos e outros, sempre apresentadas de formas diferentes. O segundo momento é destinado para a conversação, momento de grande importância, quando o
professor é o mediador, pois é importante abrir espaço
para que todos que desejam se expressar tenham essa
possibilidade respeitada.

Depois do diálogo, os estudantes são convidados
a registrar, no livro Minhas Reflexões, os ensinamentos tirados de cada história através da escrita, desenho,
poesia e acrósticos.
Augusto Cury em sua obra “Gestão da emoção”
(2015), elucida que educar nosso instinto é importantíssimo para não vivermos na ditadura da ação-reação
ou bateu levou; gestão emocional, segundo ele, é o hábito de pensar sistematicamente antes de reagir. Para
nos tornarmos emocionalmente inteligentes, necessitamos nos desenvolver em espaços seguros para expor
nossos pensamentos, para dialogar, nos conhecer e reconhecer os outros. Esse é o objetivo maior do projeto.
Sílvia Letícia Eidelwein
Profª do Ensino Fundamental I
Colégio Teutônia – Teutônia/RS
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Projetar um futuro sustentável: uma
carta aos administradores
A problemática socioambiental contemporânea coloca
a humanidade em alerta e tornam pertinentes a criação e a
aplicação de estratégias que façam avançar debates e ações no
campo da sustentabilidade. Tal
campo projeta um futuro harmonioso, capaz de criar equilíbrios complexos e ecossistêmicos entre quem habita o planeta,
perpassando assim a política, a
economia, a sociedade e o meio
ambiente. Tendo em vista esse
contexto, uma pergunta paira no
ar: “Como agir em âmbito local
e através da escola a fim de tatear a sustentabilidade?”.
As possibilidades de trabalho escolar sobre a temática da
sustentabilidade são várias, e tem
muito a ganhar com a multi/interdisciplinaridade. Dessa forma,
através da parceria tecida entre a
Língua Alemã e as atividades de
Oficinas de Sustentabilidade com a
turma do 8° ano do Colégio Teutô-

nia, foi redigida uma Carta Aberta
aos administradores municipais, a
qual buscou interligar os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável
(ODSs), elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU),
com o contexto municipal.
A Carta visou chamar a atenção, questionar atitudes e visões
administrativas, além de sugerir

ações práticas capazes de tatear a
sustentabilidade. O documento foi
construído em conjunto por toda a
turma, através do Google Docs®, e
traz em seu corpo o conteúdo dos
17 ODSs, com sugestões elaboradas pelos estudantes para o município colocar em prática.
O documento foi entregue
às autoridades durante sessão da
Câmara de Vereadores de Teutônia, levando os estudantes
não só a conhecerem o processo legislativo municipal, mas
também a atuarem ativamente
como cidadãos e projetarem um
futuro mais sustentável. Tal atividade trilhou caminhos novos,
expandindo novos horizontes,
interligando saberes, refletindo e agindo de forma sensível
e crítica na construção de um
mundo que caminha em direção
à sustentabilidade.
Prof. Rodrigo Müller Marques e
Profª Angelita Lohmann
Colégio Teutônia – Teutônia/RS
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Os impactos econômicos da pandemia
No início de 2020, o mundo
começou a ser surpreendido com
a pandemia de Covid-19. Mais precisamente em 19 de março chegou
ao Brasil a primeira onda de Lock
down, em que nós acreditávamos
que tudo ficaria fechado por quinze
dias apenas, mas, para nossa surpresa, a situação foi se agravando
e a quarentena e o isolamento tiveram de ser estendidos. Com isso,
as aulas remotas, isto é, a distância,
por meio da internet, foram tomando forma e então percebemos que
não seriam somente quinze dias e
que a pandemia era mais grave do
que podíamos prever e imaginar.

Dessa maneira, nos deparamos com
o aumento de dias com os estabelecimentos, de forma geral, fechados,
as pessoas sendo demitidas, os microempresários falindo e, mais que
isso, uma grande parte da população ficando sem o básico em suas
casas, quando tinham casas. Muitos
alunos sem acesso ao ensino remoto e escolas não preparadas para
esse sistema de ensino, tudo foi
sendo aperfeiçoado aos poucos, e
ainda está sendo. Em uma das escolas onde trabalho, com a qual escolhi fazer esse projeto, está situada
em uma comunidade com condições
sociais e econômicas bem baixas,

o que gerou muitos impactos nos
exemplos acima citados, pois muitos alunos não possuíam telefones,
computadores e nem mesmo conexão para assistir e acessar as aulas
postadas diariamente. Com essa
mudança tão brusca e repentina,
veio a ideia de fazer uma análise
desse contexto histórico vivido,
analisar o que de fato mudou nessas famílias com relação à educação
financeira. Já em abril de 2020, foi
enviada para casa uma planilha para
que os alunos pudessem preencher,
juntamente com as pessoas que
moram em sua casa, os ganhos e
gastos de março e de abril de 2020.
Nesse primeiro mês, a diferença de
valores não foi tão grande, mas, em
maio, dei sequência a esse projeto
e as mudanças aos poucos começaram a aparecer, uma vez que os
ganhos haviam diminuído e o gasto
com alimentação, energia, água e
internet havia aumentado. E isso
foi acelerando ao longo de cada mês
de 2020. Analisamos atentamente
essas mudanças, levando em consideração o aumento no valor dos alimentos, gasolina, energia entre outros. Cada turma de 6º a 9º ano do
Ensino Fundamental trabalhou com
conceitos matemáticos para cada
nível dentro desse projeto, usando
como base as habilidades descritas
na BNCC. Foi um trabalho árduo e
reflexivo, em que os alunos puderam perceber como a classe deles
sofreu e vem sofrendo com toda
essa pandemia.
Profª Sabrina Laureano Freitas
Centro de Ensino Médio Pastor
Dohms – Unidade Alvorada
Porto Alegre/RS
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Um lugar para o Direito
no Novo Ensino Médio
Há muito se trata da possibilidade da presença
do ensino jurídico na educação básica, com algum olhar
das Ciências Humanas e pouco ou nenhum da área das
Linguagens. Porém, com o Novo Ensino Médio, surgem duas novas circunstâncias, uma opcional e outra
obrigatória. A opcional é a criação de um espaço concreto para o estudo do Direito como parte do itinerário
formativo, seja por meio de componente curricular específico ou em outro formato. Já a inclusão obrigatória,
e é dela que tratamos aqui, é o trabalho com textos
jurídicos em Língua Portuguesa.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
trouxe grandes mudanças para o ensino de Língua Portuguesa. A tradição de foco em análise linguística e redação como texto único é substituída pelo viés das experiências em campos de atuação social, aproximando
o estudo escolar do uso efetivo da língua nas diversas
situações sociais em que o sujeito está ou poderá estar
inserido depois da escola. Um desses campos é o de
atuação na vida pública, em que estão, dentre outros,
os textos jurídicos.
No Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, unidade de ensino Capão da Canoa, desenvolvemos um
trabalho intitulado “Na letra da lei: um projeto de letramento jurídico para o Ensino Médio”, originado em
uma dissertação de mestrado defendida na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) em 2020.

Esse projeto foi conduzido pelos professores de Língua
Portuguesa, História, Filosofia e Sociologia em uma
turma de terceira série. Com esse estudo, aproximamos os estudantes do entendimento legal, culminando
com um exercício de produção de uma lei de acordo
com o processo legislativo brasileiro. Mais detalhes
desse projeto podem ser encontrados em www.letramentojuridico.com.br.
Portanto, em Língua Portuguesa, temos agora
que buscar formas de dialogar com os textos jurídicos. E não basta, se tivermos em mente a essência da
BNCC, fazermos análise linguística desses textos. Ao
estudar uma lei, por exemplo, além de compreender a sua forma, é fundamental saber
como a lei se coloca na relação com outras
normas superiores, pensar em quais eram
as forças sociais envolvidas na sua criação,
o que dizia o momento histórico, quais são
as possibilidades e os limites das regras ali
estabelecidas. Com isso, vamos contribuir
para a formação integral do sujeito, objetivo
precípuo do Novo Ensino Médio.
Prof. Matheus Gazzola Tussi
Centro de Ensino Médio Pastor Dohms
Porto Alegre/RS
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Estudante do CFJL está entre os
melhores jovens cientistas do país
Giovana Bachmann da
Silva alcançou o destaque
por pesquisa sobre
biopolímeros
Os professores e
estudantes do Ensino Médio do Centro Tecnológico
Frederico Jorge Logemann
estão vibrando com a conquista da estudante do 3º A,
Giovana Bachmann da Silva,
que alcançou o 2º lugar na
Feira Brasileira de Ciências
e Engenharia – Febrace, sob
o título “Filme plástico biodegradável produzido através da biossíntese de celulose bacteriana utilizando
resíduos agroindustriais”. O
trabalho foi orientado pelas
professoras Sheila Boneti e
Cláudia Rigoli Schneider.
Giovana é a única
estudante do interior do
Rio Grande do Sul com
uma premiação tão relevante nessa Feira, que reuniu 345 projetos
finalistas realizados por estudantes
do Ensino Fundamental, Médio e
Técnico, de 295 escolas de todo o
país. Ela também participou da Feira Brasileira de Jovens Cientistas
– FBJC 2021, que aconteceu em junho deste ano.
Giovana se dedica ao tema do
projeto vencedor na Febrace desde
2019, quando cursava o 1º ano do
Ensino Médio. “Eu desenvolvi um
projeto com mais outras duas co-

legas sobre um plástico biodegradável feito com a casca da laranja,
e eu gostei bastante dessa área de
biomateriais e gestão de resíduos
e então continuei pesquisando formas de aprimorar o projeto até encontrar a celulose bacteriana (obtida da kombucha, bebida probiótica
fermentada por bactérias e leveduras), que é um biopolímero muito
versátil e que possui inúmeras aplicações e que, ao utilizar resíduos,
seria possível ampliar a utilização
deste produto, que possui alto custo

de produção na indústria”,
relatou a jovem.
De acordo com uma
das professoras orientadoras do projeto, Cláudia
Schneider, Giovana é uma
estudante que tem perfil
de pesquisadora. “Em dois
anos de pesquisas, o trabalho passou por uma evolução significativa, sendo que
a pesquisa foi desenvolvida
totalmente em sua casa e
com as orientações de forma remota, e teve acompanhamento de perto da sua
família também”, destacou
a professora.
A pesquisa é bastante interdisciplinar ao
envolver diversas áreas
como Biologia, Química,
Ciências Agrárias e Matemática. “Além disso, também pesquisei um pouco
mais sobre a metodologia
de pesquisa para entender como o
plano de pesquisa e o relatório devem ser escritos”, destaca Giovana. A estudante do CFJL pretende
participar de outros eventos científicos, pois trouxeram mais clareza para Giovana conhecer sobre
pesquisa e áreas de atuação profissional no mundo do trabalho.
Neila Daronco
Assessoria de Imprensa
Colégio Frederico Jorge Logemann
Horizontina/RS
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Projeto “Cultura de Paz” ocorre nas turmas de
5° e 6° anos do Ensino Fundamental da IENH
A IENH sempre prezou por um ambiente acolhedor, solidário e amistoso como parte de uma educação integral para a formação do ser humano.
O projeto “Cultura de Paz”, nesse sentido, acontece nas Unidades de Ensino desde o ano de 2017 com
os alunos dos 5ºs e 6ºs anos e tem como objetivo fortalecer as relações de amizade, liderança, convivência
fraterna e pacífica na escola, e, neste ano de 2021, está
acontecendo de forma on-line, com alunos que desejam participar no contraturno escolar.
Os alunos participam voluntariamente do grupo
e são desafiados a pensar sobre situações do cotidiano
onde podem promover a paz, agindo de forma protagonista e transformadora no ambiente escolar e comunitário. Nessa perspectiva, a responsabilidade individual e
coletiva com a paz e os valores humanos precisam tornar-se uma cultura de não violência, na qual as atitudes
sejam mais tolerantes, solidárias e generosas.1
Os encontros são organizados, metodologicamente, em quatro passos2: a) abertura: momento de integração e acolhimento dos alunos; b) desenvolvimento: momento de reflexão sobre uma temática, exemplos disso são assuntos como prevenção ao bullying,
relações interpessoais e habilidades socioemocionais;

c) encerramento: resumo do que foi falado, sentido e
aprendido naquele encontro; d) desafio: a partir da pergunta “o que eu posso fazer para agir de forma pacífica
e solidária?”, os alunos são motivados a ser protagonistas no espaço em que vivem.
Nesses encontros, através de dinâmicas e da
escuta da psicologia e da pastoral escolar, os alunos
podem falar sobre suas emoções, seus sentimentos,
medos e suas expectativas tanto em relação à escola
quanto à sociedade. Esse espaço de diálogo, respeito e
escuta ativa está fortalecendo os vínculos entre os alunos e, no retorno ao presencial, desafiando-os a colocar em prática as aprendizagens vivenciadas no grupo.

1 Instituto Mundo Melhor. A educação para a paz como caminho para a infância. Revista Por um mundo melhor. p. 5. 2014. Disponível em:
<http://www.institutomm.com.br/upload/publicacoes/1611341270Cartilha%202014.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2021.
2 GORGAL, Alicia Casas; TATO, Nair Ramos; FERRANDO, Alberto Vásquez. Mãos ao bom trato: adolescentes educando. Quito: Programa Claves; CLAI; São Leopoldo : Sinodal, 2009. p. 82.
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Se já tínhamos necessidade de pensar em espaços como esse na escola antes do contexto da pandemia, com o tempo de isolamento social vivenciado
em 2020 e parte de 2021, mais ainda foi necessário
promover esses encontros e fortalecer a saúde mental das crianças, que foram privadas, nesse tempo, do
olhar atento, das amizades e das interações presenciais com os seus pares.
Torna-se imprescindível destacar que o trabalho
em saúde mental no ambiente escolar impreterivelmente precisa acontecer de forma conectada entre todos os envolvidos, na perspectiva do trabalho em rede,
pois a partir das intervenções nesse pequeno grupo,
desencadeamos ações envolvendo a comunidade escolar no cuidado consigo e com o outro.

Psicólogas escolares Aline Roberta Saile
e Vanessa Marikelly Vauchinski
Cat. Juliana Ruaro Zachow – Pastoral Escolar
Unidades Pindorama e Oswaldo Cruz
IENH – Instituição Evangélica de Novo Hamburgo/RS

Protagonismo do Grêmio Estudantil no IAC
Desde 2015, o Colégio Teutônia (CT) oportuniza aos estudantes do 9º Ano e Ensino Médio um Instrumento de Avaliação Contínua – IAC, desafiando os
discentes para o estudo diário e promovendo mais um
critério para determinação do resultado final de cada
trimestre. São realizados dois simulados de cada componente curricular por trimestre, além de uma redação, promovendo uma autoavaliação dos conhecimentos e uma aproximação da vivência de um vestibular/
do ENEM. Além disso, os simulados oportunizam às
famílias o acompanhamento do desempenho dos filhos,
promovem a oportunidade da autoavaliação dos professores, promovem espaço para a discussão do fazer
pedagógico de cada professor e investigam qualitativa
e quantitativamente a maneira de estudo, o nível de
abstração e a capacidade de estabelecer relações entre
conteúdos estudados em sala de aula.
Ao final do trimestre é entregue um relatório
com a média das notas de cada estudante em cada
componente curricular. O comprometimento dos estudantes com o simulado fez com que o Grêmio Estudantil trouxesse a ideia de premiar os alunos que se
destacam com as melhores colocações em cada turma.
Foi criada uma medalha para os três primeiros colocados da classe. Nos últimos três anos, as medalhas
deram lugar a um certificado, outra ideia trazida pelos
estudantes. Julgaram ser mais importante para o seu
currículo o fato de terem um certificado, atestando sua
premiação. A parceria do CT com o Grêmio Estudantil vem sendo exitosa, trazendo, a cada ano, nas novas
chapas, a premiação do IAC como proposta para a pró-

xima gestão. Essa forma de valorizar ainda mais o IAC,
a decisão partindo dos estudantes, fez com que os discentes se sentissem parte dos processos de decisões
do educandário, podendo exercer o protagonismo na
escola e tendo a sensação de pertencimento.
As competências socioemocionais tratadas na
BNCC podem muito bem ser promovidas a partir do
Grêmio Estudantil. A formação cidadã, a importância da
liderança, do protagonismo, da tomada de decisões, dentre outros aspectos, referem-se à educação socioemocional que pode ser desenvolvida através de diferentes
situações dentro e fora da escola. Cabe a nós, gestores
e educadores, ouvir os jovens, incentivá-los e valorizar
a reciprocidade, a voz ativa dos estudantes, para que,
assim, alcancem atitudes capazes de fazê-los lidar com
os desafios e as situações do cotidiano.
Aline Schonhorst
Coordenação Pedagógica do 9º Ano e Ensino Médio
Colégio Teutônia – Teutônia/RS
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42ª ATESE on-line – Sede Rui Barbosa
O Colégio Sinodal Rui Barbosa de Carazinho/RS
sediou, na tarde dessa quinta-feira, 23 de setembro, uma
das três amostras da 42ª ATESE – Amostra de Teatro da
Rede Sinodal de Educação. A ATESE ocorre anualmente com o objetivo de motivar o trabalho teatral, integrar
estudantes do Ensino Médio de diferentes escolas da
Rede Sinodal de Educação por meio das artes cênicas
e refletir criticamente sobre os temas abordados nos
espetáculos.
O evento, realizado de forma on-line, reuniu professores e estudantes de oito escolas da Rede Sinodal
– Colégio Sinodal Rui Barbosa (Carazinho/RS), com o
espetáculo: “A dança da mudança”; Centro de Ensino
Médio Pastor Dohms , com o espetáculo: “A menor máscara”; Centro Sinodal de Ensino Médio Dorothea Schäfke, com o espetáculo: “Segredo”; Colégio Cônsul Carlos
Renaux, com o espetáculo: “Sonhos e delírios”; Colégio
Evangélico Martin Luther (MC Rondon/PR), com o espetáculo: “Hamlet”; Colégio Gaspar Silveira Martins,
com o espetáculo: “CANCELADO”; Colégio Sinodal de
São Leopoldo, com o espetáculo: “A FUGA – o submundo das drogas”, e Instituto Sinodal Imigrante, com o espetáculo: “Um breve sonho de uma noite de verão”.
Mediado pela professora de Arte do RUI, Adriana Turconi Kissmann, o encontro possibilitou que estudantes e professores compartilhassem suas práticas
teatrais por meio da exibição dos espetáculos. Entre
uma exibição e outra, os Atesistas realizaram apreciações e reflexões acerca de cada espetáculo.

Presente no encontro, o diretor do RUI, Adilson
Leonhardt Franck, realizou a abertura oficial e, ao falar
da 42ª ATESE, destacou que foi um “grande” desafio
organizar, em formato on-line, um evento que há 41
anos aconteceu na presencialidade.
Em nome do RUI, a professora Adriana agradeceu a participação de todos os envolvidos na realização
do evento e destacou o protagonismo estudantil dos
Atesistas – 2021.

42ª ATESE on-line – Sede Instituto Sinodal da Paz
Tradicionalmente, a Rede Sinodal de Educação destaca-se pelo
incentivo à cultura, à arte e ao esporte, promovendo eventos anuais
nas escolas, em âmbito local, regional e nacional.
Com os eventos cancelados
em 2020 devido à pandemia, o grande desafio de 2021 foi o de encontrar um novo modelo para proporcionar uma possível retomada de
atividades culturais nas escolas.
A ATESE – Amostra de Teatro da Rede Sinodal de Educação é
exemplo dessa retomada. O evento
que era realizado presencialmente
em escolas-sede, oportunizando a
integração dos alunos artistas de
todas as escolas da Rede através
do teatro, foi realizada na tarde de
quinta-feira, no formato on-line.
O Instituto Sinodal da Paz foi
uma das três escolas-sede nesse
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formato on-line da ATESE, realizada na tarde de quinta-feira, 23 de
setembro. Durante a tarde, foram
apresentadas oito peças de teatro,
todas gravadas pelos grupos de alunos das escolas participantes, as
quais foram assistidas através da
transmissão pelo Google Meet.
Os alunos dos grupos de
teatro participaram da ATESE em
suas escolas, interagindo a partir de
cada apresentação. A apresentação
da ATESE foi conduzida pelos professores Anderson Farias e Fátima
Wizniewsky, com a participação da
diretora Leila R. Z. Rebellato, que
proferiu a abertura e o encerramento do evento.
Conforme informou a diretora Leila Rebellato, reconstruir um evento tradicional, tão
importante para a Rede Sinodal,
cheio de significado para alunos e

professores, foi muito desafiador.
“Acreditamos muito na importância das atividades extracurriculares e o impacto na formação de
nossos alunos, por isso foi preciso
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encontrar uma maneira de devolver o espaço da arte
nas escolas”, destaca a diretora.
O resultado do esforço coletivo de professores,
alunos, direção e funcionários das escolas participantes
foi uma ATESE diferente e muito bonita, cheia de qualidade e dedicação, adaptada aos cuidados que o momento atual de pandemia exige.
Participaram da ATESE as escolas: Colégio Sinodal Barão do Rio Branco – Cachoeira do Sul/RS; Colégio Sinodal do Salvador – Porto Alegre/RS; CEAT –
Lajeado/RS; Colégio Evangélico Divino Mestre – São
Leopoldo/RS; IENH – Novo Hamburgo/RS; Colégio
Sinodal Ruy Barbosa – Rio Do Sul/SC; Colégio Sinodal
– Portão/RS e a escola-sede Instituto Sinodal da Paz –
Santa Rosa/RS.

Encontro de liderança jovem
Nos dias 17 e 18 de junho, o Colégio Cônsul Carlos
Renaux organizou e sediou, de forma on-line, o 27º Encontro de Liderança Jovem da Rede Sinodal de Educação.
O Encontro Nacional de Liderança Jovem da Rede
Sinodal de Educação tem como objetivos: desenvolver
a liderança; congregar estudantes evangélico-luteranos;
enfatizar e refletir sobre o papel que os estudantes têm
como líderes na escola, sociedade e comunidades; trocar experiências; e fortalecer a identidade evangélico-luterana das instituições educacionais da Rede.
Sob o tema “Viver o batismo: Deus nos vocaciona!”, o encontro permitiu aos jovens refletir sobre
vocação e profissão no presente e futuro, pensar um
projeto de vida e como responder ao chamado de Deus.
Contamos com a participação especial de membros
da comunidade luterana e ex-membros da comunidade

escolar que trouxeram ricos
depoimentos e testemunhos.
Agradecemos a Deus
pela oportunidade de integração e aprendizagem,
e registramos aqui nosso
agradecimento a todos e todas – escolas, professores,
estudantes e palestrantes
– que contribuíram para o
sucesso do evento.
Nathan Krieger – Prof. de Ensino Religioso
Cristiane Sbardelati – Orientadora Educacional
Colégio Cônsul Carlos Renaux – Brusque/SC
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42ª ATESE on-line – Sede Tramandaí
Creio que não se pode fazer nada de grande na vida
se não se fizer representar o personagem
que existe dentro de cada um de nós.
(Charlie Chaplin)
O Colégio Sinodal Tramandaí foi uma das três
instituições educacionais da Rede Sinodal de Educação que assumiram simultaneamente a realização da
42ª ATESE. Vídeos de sete grupos (incluindo o CST)
foram compartilhados, seguindo as orientações gerais
por parte da RSE.
A equipe de teatro do Colégio Sinodal Tramandaí, sua professora e integrantes da Equipe Pedagógica
se reuniram numa sala devidamente preparada para a
realização e transmissão da 42ª ATESE. O encontro
seguiu alguns passos formais de abertura (Hino Nacional, saudação da diretora Serlene, do P. Mauro e, por
vídeo, da coordenadora da RSE, Profª Joni). Durante
a tarde, a apresentação dos vídeos foi intercalada com
debates, vídeos locais (Tramandaí, CST), pausa e culminou em encerramento com breve homenagem aos
atesitas, de maneira especial aos que se despedem.
Os diferentes momentos foram conduzidos por inte-

grantes da equipe local: diretora Serlene, orientadora
Vanessa, P. Mauro, e Profª Nátia.
Em cada escola o respectivo grupo de teatro e
orientador/a se reuniram para acompanhamento conjunto. A interação e apresentação dos vídeos ocorreram
através da ferramenta Google Meet. Todos orientadores/as e integrantes de grupos tiveram a oportunidade
de se manifestar. Sobressaíram de maneira especial a
alegria e a satisfação com os trabalhos apresentados e
foram externados muitos elogios!
As apresentações trouxeram elementos de comédia, drama, musical, didáticos e futuristas. Uma tarde
rica em demonstração de arte cênica, interpretação com
uso de voz, expressão corporal, indumentária, elementos simbólicos, instrumentos musicais e imaginação!
O teatro representa a vida;
o teatro ironiza a vida;
o teatro faz rir da vida;
o teatro inventa a vida;
o teatro se inspira na vida;
o teatro inspira a vida.
O teatro é encenação do real, do fictício,
é encenação do que foi pensado e do que faz pensar...

As peças em formato de vídeo foram as seguintes:

Título
Quatro amigas e o enigma viajante.
Imitose e a morte!
Olhares.
Fracasse-se.
Chicago.
A morte e a escritora.
O homem ajuda o homem?
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Instituição
Colégio Sinodal Tramandaí
Colégio Sinodal Progresso
Colégio Ev. Augusto Pestana
Colégio Sinodal da Paz
SETREM
Instituto Ivoti
Escola Barão do Rio Branco

Professor/a
Nátia Vargas
Julio Schuster
Helquer Paez
Aline Marques
Ana Lucia Paniz
Rosmeri Lorenzon
Suellen Junkes
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26º Encontro de lideranças estudantis
O 26º Encontro de Lideranças Estudantis ocorreu no dia 26
de março. Ele marcou o retorno das
atividades nacionais após um ano
de “congelamento” do calendário.
Ocorreu no formato on-line, sendo
organizado pela Direção Executiva
da RSE com suporte técnico e gerenciamento das ferramentas digitais para a transmissão pelo NEAD,
da Faculdades EST. O encontro reu
niu 151 estudantes e 42 educadores e educadoras, representando 38 escolas. O tema do encontro foi “Liderança para transformar”.
Os objetivos do encontro de lideranças estudantis foram:
– Compreender que liderar em tempos de pandemia requer adaptabilidade, agilidade, ressignificação dos métodos de aprendizado escolar, tornando-os
mais experienciais, imediatos, estratégicos, com equilíbrio entre atividades presenciais e digitais.
– Auxiliar na compreensão de que líderes do
séc. XXI precisam aprender ao longo da vida – lifelong
learning.
– Aprender a colaborar, trabalhar em pares, estabelecer redes, ser empático e criativo para resolver
problemas complexos.
– Focar no desenvolvimento de mentalidades e
capacidades, além de habilidades e competências, para

se adaptar ao futuro em constante transformação. Habilidades caducam. Saberes permanecem.
– Enfatizar que líder é quem serve, quem transforma vidas, quem cuida do próximo, do desenvolvimento integral do ser humano e do bem-estar coletivo – liderança servidora (livros de James Hunter).
– Medir o impacto das práticas que as lideranças realizam nas escolas.
O professor P. Dr. Júlio Adam e o psicólogo
Clairton Puntel trabalharam o tema central “Liderança transformadora”. Houve compartilhamento de
experiências de oito escolas da RSE, planejamento
de atividades das lideranças em suas escolas e um
painel com pessoas que estão fazendo a diferença no
Brasil e no mundo:
• Amanda Costa: Articuladora Youth Climate
Leaders.
• Guilherme e Ricardo de Mello Kich, ex-alunos Dohms.
• Gerhard Fuchs: ex-aluno do
Martinus.
A formação de lideranças estudantis da RSE não é para o futuro, é para
hoje. Como disse Amanda Costa no encontro, “o futuro é social e geográfico; ele
não é tempo!”.
Profª Cat. Joni Roloff Schneider
Coordenadora Pedagógica da RSE
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XI Fórum de Iniciação Técnico-Científico
Com o objetivo de fomentar a pesquisa nas escolas integrantes da CEPRO (Câmara de Educação Profissional) e nas demais escolas da Rede Sinodal de Educação, foi realizado, no dia 22 de setembro de 2021, o XI
Fórum de Iniciação Técnico-Científico da Rede Sinodal.
O grande desafio dessa edição do Fórum foi realizá-lo, pela primeira vez na história, em formato 100%
on-line. Sediado pelo Colégio Evangélico Panambi,
o Fórum teve como tema “Ciência para um mundo
melhor” e contou com a participação de 13 trabalhos
inscritos, sendo 12 trabalhos da Modalidade Pesquisador e um da Modalidade Egresso. Desses trabalhos,
foram selecionados, pela equipe de avaliadores, os
cinco melhores da Modalidade Pesquisador e o único inscrito na Modalidade Egresso. Posteriormente, os
mesmos foram compartilhados com
transmissão ao vivo, através de mídia
social (YouTube).
Além da socialização dos resultados das pesquisas dos projetos
produzidos pelas escolas da Rede
Sinodal de Educação, o Fórum oportunizou momentos de integração e
troca de experiências entre professores, estudantes e profissionais de
diferentes áreas tecnológicas, capacitando os estudantes matriculados
e egressos das escolas a aprender e
empreender com sustentabilidade e diversidade, buscando melhorar o mundo que nos cerca.
O desenvolvimento de projetos de pesquisa fomenta a sensibilidade dos alunos pesquisadores, habilidade fundamental para se identificar as reais necessidades presentes no entorno das escolas. Desde 2019, o

Fórum da RSE passou a contemplar também trabalhos
das escolas de Educação Básica, visto o incentivo à
pesquisa dentro de todas as escolas
da Rede.
Como resultados, o XI Fórum trouxe novos aprendizados,
tanto para os estudantes quanto
para a escola anfitriã, pois todos
precisaram se reinventar para que
tudo acontecesse. O legado deixado
pelo Fórum 100% on-line é evidente na fala do diretor do CEP, professor Alexandre Brust: “Foi muito
emocionante perceber que, mesmo
a distância, foi possível ouvir os relatos detalhados de cada trabalho,
verificar o esmero dos profissionais
nas avaliações dos trabalhos e resultado final ficou muito bonito, em vídeo”.
A escola-sede, o Colégio Evangélico Panambi,
iniciou o evento com uma dedicação ao falecido diretor
Sérgio Ervino Michels, vítima da Covid-19 no mês de
abril do presente ano, organizador do último Fórum,
realizado no ano de 2019, ainda de maneira presencial.
Dos trabalhos apresentados e selecionados nesse Fórum, os dois primeiros lugares
da Modalidade Pesquisador irão representar a
Rede Sinodal de Educação nos eventos nacionais, como a Mostratec 2021.
Cassius Hellfeld
Vice-diretor
Colégio Evangélico Panambi
e Coordenador da CEPRO
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Trabalhos selecionados:
Modalidade Pesquisador

1º lugar (Ensino Médio): Colégio Frederico Jorge Logemann – Horizontina/RS – “Ecofilme – desenvolvimento de
polímero biodegradável a partir de resíduos industriais”.

4º lugar (Ensino Médio): Colégio Sinodal Tiradentes – Campo Bom / RS – “Fuga de cérebros – Uma
análise das causas e consequências do fenômeno
fuga de cérebros no século XXI no Brasil”.

5º lugar (Ensino Médio): Instituto Ivoti – Ivoti/RS
– “Microplástico”.
2º lugar (Técnico): SETREM – Três de Maio / RS –
“Startup de aplicativos de segurança”.

3º lugar (Técnico): SETREM – Três de Maio / RS –
“Elaboração de uma revista de comunicação visual”.

Modalidade Egresso

1º lugar: Colégio Teutônia – Teutônia / RS – “Automatização
de Máquina de Lavar Esteiras Transportadoras de Ovos”.
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Série de eventos da GPENreformation
Com 849 membros, a Rede Internacional de
Educação “Global Pedagogical Network – Joining in
Reformation” (GPENreformation) é um órgão que
integra escolas, ensino superior, igrejas e organizações
protestantes do mundo inteiro, contemplando os cinco
continentes. Da América Latina e Caribe participam
60 organizações.
Todo esse movimento iniciou com os festejos
pelos 500 anos da Reforma Protestante, por iniciativa da Igreja da Alemanha (EKD). Desde então, ocorreram conferências internacionais, acampamentos de
estudantes, produção de material e atividades com
professores, professoras e estudantes no formato digital. No site da GPEN (https://www.gpenreformation.
net/de/) pode-se ter uma visão de tudo o que já ocorreu e dos programas e eventos futuros. Essa gama de
atividades tem mostrado como é valioso e importante
reunir instituições educacionais protestantes, regional
e globalmente, porque juntos e juntas é mais fácil espalhar a paz, a justiça e a esperança. Todas as instituições, apesar de suas diferenças, estão ligadas umas às
outras pela fé em Jesus Cristo, que dá impulsos para
transformar a realidade em um mundo melhor.
Após vários eventos na África nos últimos anos,
foi decidido se concentrar na América Latina e Caribe.
Como objetivos, registram-se a importância das instituições desse continente se conhecerem e se conectarem entre si, mas também para se conectarem com as
instituições educacionais de todo o mundo. Ultrapassar fronteiras e diferenças e trabalhar juntos e juntas
por causas comuns é fundamental no século XXI. Para
essa aproximação das instituições da
América Latina e Caribe, mas também
com instituições protestantes de outros
continentes, foi planejada uma grande
conferência mundial em São Leopoldo,
no Brasil, em 2020. Mas essa teve que
ser cancelada e foi transferida para 2021,
devido à pandemia de Covid-19. Infelizmente, em 2021, ainda não foi possível
fazer um grande encontro mundial de
forma presencial. Por isso organizou-se
uma série de atividades virtuais sob o
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título “Sementes de esperança em tempos complexos – Da América Latina para o mundo”.
Essa série de eventos teve os seguintes
programas:
– Semana da Esperança entre Estudantes:
do 4º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio,
estudantes foram motivados a elaborar vídeos de até 8
min, relatando, em inglês, como semearam esperança
nesse tempo complexo de pandemia.
No total, houve a participação de 20 escolas, de
quatro países (Brasil, Argentina, Ruanda e Filipinas).
Da Rede Sinodal participaram oito escolas. Os vídeos
das escolas podem ser vistos em <https://www.gpen
reformation.net/de/networkactivities/conferences/
seeds-of-peace/week-of-hope-for-students/>.
Nos dias 07 e 08 de outubro, em três horários
distintos, as escolas dialogaram entre si sobre os vídeos apresentados, ressaltando a importância de semear a esperança neste tempo complexo na comunidade escolar ou regional. No total, em torno de 600
estudantes, junto com seus professores e professoras,
participaram desse programa.
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– Diálogos de Esperança entre Professores
e Professoras: relatos de experiências e projetos de
esperança foram enviados por professores e professoras para o escritório da GPEN, em Hannover, na Alemanha. Esses foram enviados para todos os participantes, que puderam ter conhecimento das diferentes
iniciativas. Nos dias 21 e 22 de outubro, professores e
professoras se encontraram virtualmente e dialogaram
sobre seus projetos e sobre a importância de semear
esperança neste tempo pandêmico.

– Conferência Mundial de Esperança: destinado para lideranças na área da educação das igrejas
e organizações protestantes, aconteceu a conferência mundial, no formato digital, nas manhãs dos dias
05 e 06 de novembro. Palestras, painel e trabalho em
grupos, em diferentes línguas (português, espanhol,
inglês e francês), uniram as pessoas para ouvir e discutir como podemos fazer a diferença, neste tempo tão
difícil, através da educação.
Edson Kaiapó, Aline Kaiapó, Alvori Ahlert,
Amanda Costa, Benilda Brito, Andrea De Vita e Gustavo Gómes Pascua foram as pessoas que instigaram
os e as participantes a refletirem sobre como espalhar
sementes em tempos de pandemia em diferentes contextos, realidades, países e como podem contribuir, enquanto lideranças de organizações protestantes, para
uma educação que tenha em sua proposta pedagógica
a esperança.

A série de eventos foi organizada coletivamente por:
– Rede Sinodal de Educação – RSE (IECLB – Brasil)
– Fundação Luterana de Diaconia – FLD, Centro de Apoio
e Promoção da Agroecologia – CAPA e Conselho de Missão entre Povos Indígenas – COMIN (IECLB – Brasil)
– Associação de Escolas Luteranas – ANEL (IELB – Brasil)
– Rede Luterana de Escolas (IELU – Argentina)
– Conselho da GPENreformation (formado por pessoas
de diferentes continentes).

Na Conferência participaram, de forma on-line,
mais de 100 pessoas, de 18 diferentes países. Outras
tantas participaram de forma assíncrona devido aos fusos horários muito diferentes entre os países.
Essa foi a primeira experiência mundial da
GPENreformation no formato virtual (síncrona e assíncrona), reunindo estudantes, professores, professoras e lideranças em torno de um tema comum! Com
certeza, outras virão, porque a recém lançamos as primeiras sementes!
Profª Cat. Joni Roloff Schneider
Coordenadora Pedagógica
da Rede Sinodal de Educação
janeiro / dezembro 2021 | REVISTA LIÇÕES

Revista LIÇOES - N° 34.indd 61

61

11/11/2021 10:34:54

EVENTOS DISCENTES

SEMANA DA ESPERANÇA – GPENreformation
Participação de estudantes da Rede Sinodal de Educação
Direcionada aos discentes, a Hope Week aconteceu de 4 a 8 de outubro, convocando os alunos de escolas
protestantes em todo o mundo a gravarem vídeos mostrando o que estão fazendo para semear esperança na escola e fora dela. Seguem relatos da participação de algumas de nossas escolas:

Colégio Evangélico Alberto Torres:
O e as estudantes Eduarda Purper, Guilherme A. de Almeida e Lauren G. Gisch, da 9ª série B,
do Colégio Evangélico Alberto Torres, Unidade Lajeado, participaram da SEMANA DA ESPERANÇA
com o projeto Girl Up. Acerca dessa experiência, os
alunos trazem o seguinte depoimento:
“Nós, Girl Up Lajeado, tivemos uma experiência formidável ao representar o CEAT na Semana da Esperança. Foi um momento de reflexão e
aprendizado, trazendo uma perspectiva animadora para o cenário pandêmico atual. Outrossim, foi possível acreditar que
com cada ação, podemos plantar uma semente, que temos a
esperança de crescer e gerar frutos futuramente.
O conhecimento adquirido é inigualável, cada apresentação foi reveladora e foi possível aprender sobre como
pequenas ações podem mudar uma região, uma cidade, um
estado, um país e o mundo. Dessa forma podemos entender as palavras de Anne Frank: “Que maravilhoso é ninguém
precisar de um momento específico para melhorar o mundo”. Segundo Martinho Lutero: “Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore”.
Agradecemos imensamente a oportunidade de participar dessa conferência extraordinária para juntos podermos
plantar cada vez mais sementes.”
CEAT – Lajeado/RS

“Expectativa, alegria e emoção tomaram conta da turma do 6ºA da Unidade Martinus Portão de Curitiba/PR, que participou da videoconferência no dia 07 de outubro com estudantes e professores de diferentes escolas luteranas do mundo.
Além de conhecerem belas iniciativas que semeiam esperança em diferentes continentes, os estudantes puderam sentir que fazem parte de uma grande rede de escolas do mundo, que buscam a transformação da sociedade por meio da educação. Foi um privilégio participar deste encontro! Educação é esperança!”
Pª Bianca Ücker Weber
Pastoral Escolar – Colégio Martinus
Curitiba/PR
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SETREM

Senti uma paz tão grande dentro de mim.
Vou continuar ajudando, porque é muito bom fazer o bem.
Estou tão feliz por ter ajudado quem realmente precisa.
Foi uma experiência muito importante, jamais vou esquecer.
Semear esperança é semear amor. Devemos sempre
fazer o bem sem olhar a quem. É nisso em que acredito.”
Profª Veronice Lehnhardt
SETREM – Três de Maio/RS

Colégio Bom Jesus – BONJA

“Com o objetivo de promover a conscientização acerca
da necessidade do cuidado com o outro e da importância de
se construir um mundo mais justo, pacífico e fraterno, surgiu o projeto ‘Semente de esperança: SETREM fazendo o bem’,
inspirado na série de eventos da GPENreformation. A partir
dele emergiram diversas reflexões e ações realizadas pelos
estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, nas aulas de
Ensino Religioso.
As reflexões abordaram aspectos relativos ao período delicado pelo qual estávamos/estamos passando frente
à pandemia da Covid-19. Então surgiu a ideia de ajudar as
pessoas que mais precisam, pois com a pandemia tudo ficou
mais difícil. Semear esperança é semear um sentimento que
envolve e constrói possibilidades transformadoras, sabendo
que, se sobra para um, pode faltar para o outro e é por isso
que se é convidado a partilhar.
As ações realizadas foram: arrecadação e doação de
roupas e brinquedos usados às pessoas carentes da cidade;
alimentos, produtos de limpeza e higiene para o lar dos idosos; alimentos e brinquedos para o lar da criança, alimentos
para o hospital, ração para ONG’s que cuidam dos animais
abandonados e dinheiro para tratamentos de crianças com
doenças graves. Tudo isso resultou em um vídeo que foi
compartilhado no evento SEMANA DA ESPERANÇA, com
escolas de todo o mundo.
A seguir compartilhamos alguns depoimentos dos
estudantes:
● Como foi bom receber o olhar carinhoso, cheio de esperança.
● Não pensei que seria tão gratificante ajudar alguém.

“Os estudantes Anakim Ravi Vieira Reiner, Manuela de Souza Castro, Carolina Allage Eidelwein e as
professoras Karine Wedel e Nicolle Pettenon apresentaram o vídeo sobre o projeto Envolva-se.
O objetivo do vídeo foi compartilhar um pouco do que
temos vivido e feito para semear sementes de esperança
através de pequenos gestos no local onde estamos.
Essa é a razão pela qual a escola criou o projeto
Envolva-se, um projeto sem fins lucrativos, composto por
15 alunos voluntários do 9º ano. A missão do projeto é ajudar adolescentes a desenvolver um senso do que é viver
comunidade, a conhecer diferentes realidades sociais, e
engajá-los em ações de serviço, principalmente em situações de vulnerabilidade social.
Exemplos práticos de como valorizar as pessoas que
vivem ao nosso redor e organizar campanhas de arrecadação
de alimentos, materiais de higiene e brinquedos.”
Professoras Karine Wedel e Nicolle Pettenon
BONJA/IELUSC – Joinville/SC

“Os alunos do Grupo Cultura de Paz das Unidades
Pindorama e Oswaldo Cruz participaram do encontro
internacional do GPENreformation no dia 08 de outubro de 2021.
Foi uma experiência muito gratificante e educativa
para os alunos dos 5º e 6º anos, pois além de ouvirem as
experiências de outros alunos, também puderam compartilhar as suas vivências durante o encontro. Esse
movimento fortaleceu as ações do grupo e mostrou-lhes que outras pessoas estão envolvidas em semear
a paz e a esperança no mundo.”
Juliana Ruaro Zachow
Pastoral Escolar
IENH
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Diálogos de Esperança
O programa para professores e professoras denominado DIÁLOGOS DE ESPERANÇA motivou os docentes a compartilharem relatos de experiências, com o objetivo de
fortalecer e inspirar novas sementes de esperança nas escolas protestantes. Professores e
professoras de nove escolas da Rede Sinodal
enviaram relatos. No evento on-line, nos dias
21 e 22 de outubro a participação foi muito significativa! Nos dois dias juntos reuniram-se 82
professores e professoras da Ruanda, Filipinas,
Burundi, Alemanha, Argentina e Brasil. Foram
duas horas de muitos compartilhamentos.
Seguem alguns relatos de professores
e professoras que aceitaram o convite de enviar seus
projetos, com a seguinte motivação: “mostre o que fez
e como fez para espalhar sementes de esperança para
seus estudantes neste tempo de pandemia”.
“Percebo as crianças sensibilizadas pelos sentimentos do outro, expressando o que estão sentindo e
exercitando a empatia e o autocuidado para superar os
desafios do dia a dia, principalmente neste tempo de pandemia. Este projeto é uma semente que está sendo lançada, pois o enfoque da alfabetização na linguagem das
emoções busca desenvolver a empatia, a comunicação, a
resiliência, a coragem e a comunicação. Assim, as crianças estão se desenvolvendo num contexto de respeito, descobertas, acolhimento e afetividade, sendo protagonistas
de sua história. E dividir isso com outros professores é
muito importante.”
Graciela Funk
Coautora do projeto Alfabetização
na linguagem dos sentimentos
CEAT – Lajeado/RS
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“O projeto corrente do bem surgiu a partir da necessidade que sentimos nas falas, posturas e atitudes das
crianças retratadas nos meets. Dessa forma, o intuito do
projeto era nos fortalecer em meio ao contexto pandêmico,
trazendo leveza e espalhando sementes de esperanças aos
estudantes e suas famílias. Percebemos que era imprescindível ao grupo exercitar o cuidado de si e do próximo,
incentivando, enquanto turma, o apoio destinado àqueles
que mais precisavam no dia a dia do isolamento. Esse
apoio foi exposto por meio de frases, gestos, palavras e
recados escolhidos pelos professores e seus alunos, originando a corrente do bem. Compartilhar esse gesto com
professores de outras escolas é uma maneira de continuar multiplicando o cuidado de si e do próximo.”
Valquíria de Castro
Coautora do projeto A corrente dos bons desejos
CEAT – Lajeado/RS
“Todos nós podemos nos beneficiar de um pouco
de afeição. E mesmo no tempo em que nos encontrávamos diariamente num mundo virtual, o brilho no olhar
de cada criança nos transmitia um sentimento de dias
melhores, de voltar a nos reencontrar em breve, de
voltar tudo ao “normal”, fazendo um quentinho no
coração. Foram muitas trocas, experiências, palavras que promoveram o bem-estar, a gratidão, a alegria. Enfim, foi possível olhar e receber das crianças
e de suas famílias a energia para viver a esperança
por um novo começo. Partilhar esse olhar de agradecimento e conhecer outros projetos foi uma grande
oportunidade.”
Marenita Wolf
Coautora do projeto Olhar, mas olhar com esperança
CEAT – Lajeado/RS
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Encontro Nacional de Danças
– ENDASE 2021 –
Novas possibilidades em um novo tempo
O ENDASE, evento anual da Rede Sinodal de
Educação, reúne grupos formados por estudantes do
último ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio para compartilharem a DANÇA como linguagem de
vivências, sentimentos e expectativas sobre o mundo.
É no movimento dos corpos, na vitalidade de cada coreografia, na expressão das experiências que se qualifica e se destaca o trabalho com a dança em nossas
instituições.
Em 2020, o ENDASE não ocorreu devido à pandemia da Covid-19. Neste ano de 2021 ainda estamos
impossibilitados de realizar o evento de forma presencial. No entanto, o Colégio Teutônia foi desafiado
a realizar o evento de forma remota. E teve uma grata
alegria pelo fato de nove escolas embarcarem e se engajarem nessa proposta.
A programação contou com uma live aberta ao
público em geral, no dia 07 de outubro, com o tema:
Dança, contexto social, mercado de trabalho e carreira,
com a presença de Giseli Oliveira, que é secretária de
Cultura de Campina Grande, Paraíba, e tem uma vasta
experiência na área da dança.
Na sexta-feira, dia 08 de outubro, na parte da
tarde, foram realizados workshops exclusivos para os
participantes do evento. Para esse momento contou-se
com dois profissionais da área da dança: Eric Santos,
ator, bailarino e coreógrafo. Possui bacharelado e mestrado pela PUC/SP. Formado pela Escola Livre de Dança do Teatro Municipal de Santos e Projeto Dança de
Rua do Brasil. Trabalhou com diversos artistas nacionais e internacionais e atualmente faz parte do elenco
de professores e bailarinos da Globo no Domingão do
Huck; Wald Oliveira, pesquisador, professor e coreógrafo nos gêneros ballet clássico – método Vaganova,
dança contemporânea e jazz. Atualmente trabalha com
pesquisa em dança, é diretor do projeto Wald Oliveira,
trabalha como professor cursista e é jurado em festivais e eventos de dança.

Todas as escolas inscritas participaram desse
momento com seus estudantes e relataram o quão ricas foram a troca e a vivência com esses profissionais,
mesmo estando a muitos quilômetros de distância e
separados por uma tela.
Por fim, na noite do 08 de outubro, foi realizada a live com as apresentações individuas de cada
instituição. Foi um momento muito bonito e marcante, no qual foi possível apreciar o trabalho realizado
em cada escola.
O que ficou desse evento foi o empenho e a
dedicação de todos para que a pandemia não fizesse
com que ele deixasse de ocorrer novamente.
Nesse formato também se percebeu que os
recursos de filmagem deram um toque especial nas
apresentações, possibilitando mostrar diferentes
espaços das instituições.
Com certeza foi um belo momento e um grande
aprendizado para todas as pessoas que se envolveram
de alguma forma na realização deste 17º ENDASE. Diferente, sim, mas com certeza não menos especial.
Escolas participantes:
1 – Colégio Teutônia
2 – Instituto Ivoti
3 – SETREM
4 – Colégio Sinodal Tiradentes
5 – Instituição Evangélica de Novo Hamburgo
6 – Escola Barão do Rio Branco
7 – Colégio Sinodal da Paz – NH
8 – Colégio Evangélico Alberto Torres – Região Alta
9 – Escola Duque de Caxias
Harry Everton Baukat
Professor de Música
e Coordenador das atividades extraclasses
Colégio Teutônia – Teutônia/RS
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8º Congresso de Escolas Evangélicas da Alemanha
Nos dias 30 de setembro a 1º de outubro, aconteceu o 8º Congresso das Escolas Evangélicas da Alemanha. O congresso é um grande evento do sistema escolar da Alemanha que ocorre a cada três anos. Esse foi o
primeiro congresso realizado em formato híbrido. Por
isso, a Igreja Evangélica – EKD fez convites para igrejas evangélico-luteranas de outros países que já têm
alguma parceria com a Alemanha através da GPENreformation. A Rede Sinodal de Educação recebeu dez
vagas gratuitas. O único critério para a participação era
entender as línguas alemã e/ou inglesa.
O tema do Congresso foi Veja, cara! Moldando
o futuro da aprendizagem, abordando o desafiador cenário de mudanças desencadeadas pela pandemia de
Covid-19, que impactou professores, alunos, pais e
gestores escolares. Como escreveu a Drª Birgit Send
ler-Koschel, coordenadora do Conselho de Educação,
“entrar em contato uns com os outros por meio das
novas oportunidades digitais de participação, e compartilhar novos impulsos para o desenvolvimento escolar com um perfil cristão, é fundamental nestes novos
tempos”.
Da Rede Sinodal de Educação participaram Rodrigo Ulrich, Roseli Kussler, Romerio Schrammel, Lisneia Schrammel e Carla Müller (CEAT), Darli Breunig
(Instituto de Formação de Professores de Língua Alemã) e Adelsir Sturzbecher (Colégio Sinodal Dr. Blumenau). Seguem alguns depoimentos:
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“O congresso trouxe temas e questões desafiadoras que mobilizam o presente e o futuro da escola. Questionar-se sobre como nossas escolas podem ser lugares
onde crianças e jovens aprendem com esperança, bem
como refletir sobre as oportunidades tecnológicas à luz
das orientações éticas e da fé cristã foram possibilidades desencadeadas pela participação virtual na 8ª edição
do congresso. Talvez sejam justamente os tempos difíceis
e as situações complexas que nos mobilizem a dialogar
mais, a compartilhar boas ideias, a estudar com grandes
especialistas, ao mesmo tempo em que valorizamos as experiências de cada instituição para pensarmos o futuro
das escolas com ousadia e esperança!”
Lisneia Beatris Schrammel
Coordenadora Pedagógica das Séries Iniciais
CEAT – Lajeado
“Há algum tempo falamos, no Brasil, em nossa
Rede, sobre como seria possível potencializar, até mesmo
conhecer, projetos luteranos de educação no mundo.
É com júbilo que acompanhamos a movimentação
mundial que a GPENreformation tem promovido entre
as escolas luteranas presentes nos diferentes continentes.
No CEAT, mobilizamo-nos para as diferentes oportunidades e participamos ativamente do Congresso e da
série de eventos da GPENreformation, através de estudantes e profissionais. Além de ouvintes, apresentamos projetos, ações e iniciativas realizadas em Lajeado e Roca Sales
com os colegas das escolas luteranas de todo o mundo.
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A certeza que temos é de que em ações
como estas podemos, além da troca de saberes e cultura, fortalecer conjuntamente nossos princípios e valores cristãos a partir do
movimento da Reforma no mundo.”
Rodrigo Ulrich
Diretor Geral do CEAT
“Excelente congresso, cuja intenção
principal foi o intercâmbio entre representantes das escolas evangélicas alemãs e a
pesquisa científica sobre o futuro do aprendizado pós-pandemia, com ênfase no ensino digital e a
interferência da inteligência artificial nesse processo.
Há atualmente, na Alemanha, 1.135 escolas evangélicas,
com 214.000 alunos.
As três palestras principais e os dois workshops
abordaram, com muito equilíbrio, a questão do uso das
ferramentas digitais em sala de aula, apontando novos
caminhos de otimização dos processos de aprendizagem,
sem desfazer o que já é feito com muita competência pelos professores em sala de aula. Refiro-me à famigerada
dicotomia existente no Brasil, opondo escola dita moderna à tradicional. Cabe aqui o conhecido provérbio
alemão: “Man soll nicht das Kind mit dem Bade aus
schütten!” (Não se deve jogar fora a criança com a água
do banho).
Durante os dois dias do congresso houve a oportunidade de troca de ideias com professores, gestores e
pesquisadores. Boas perspectivas de trabalho conjunto
foram criadas e sou da opinião de que o intercâmbio com
essas escolas certamente seria um enriquecimento para
as escolas da Rede Sinodal. O próximo congresso será
feito em conjunto com as escolas católicas alemãs, eventualmente uma ideia a ser copiada por nós.”
Darli Breunig
Diretor do IFPLA – Instituto Ivoti
“Nos dias 30 de setembro e 01 de outubro tive a
oportunidade de participar do Congresso das Escolas
Evangélicas Alemãs. Foi um momento muito especial
tendo como pano de fundo “Como as escolas evangélicas alemãs lidaram com a Covid e se tornaram uma
escola digital”.
A partir das palestras e dos compartilhamentos
das experiências entre diversas escolas, percebi que as
instituições alemãs e de outros países tiveram dificulda-

des semelhantes e cada uma, com suas possibilidades,
buscou realizar o trabalho da melhor maneira possível.
Percebeu-se que houve excesso de trabalho, pois tudo era
novidade. Trabalhou-se mais horas por dia com a impressão de que não se fez o que deveria ter sido feito.
Uma pergunta que surgiu foi: se a pandemia tivesse acontecido trinta anos antes, como as escolas teriam lidado com essa situação? Com certeza, as soluções teriam
sido muito diferentes! Devido aos avanços tecnológicos
expressivos nas últimas décadas, as escolas puderam fazer a diferença, agindo rapidamente e de maneira proativa, conseguindo ir ao encontro das necessidades.
Algumas conclusões do congresso:
* Como cristãos, precisamos pensar no potencial de cada
um/a. Saber para onde ir é fundamental.
* Nunca esquecer o potencial de cada um, tanto professores/as como também dos alunos/as, o que poderão
ser no futuro.
* Nós, seres humanos, somos falhos, mas podemos buscar melhorar a cada dia.
* Precisamos pensar coletivamente a nova realidade imposta em nossas escolas.
* A educação deve ser facilitadora da participação, da
liberdade e emancipação.
A era digital veio para ficar. Como escolas evangélicas, necessitamos investir tempo no aprimoramento
tecnológico. Não tem mais como voltar ao velho normal.
Com a tecnologia de ensino, surgem novas profissões e
outras deixarão de existir. O que a escola deve ser e fazer
para o futuro? Que tipo de escola ela deve ser?”
P. Adelsir Sturzbecher
Colégio Sinodal Dr. Blumenau
Pomerode/SC
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Retorno aos Encontros Nacionais
de Formação Continuada
No ano de 2020, o calendário
de Encontros de Professores e Professoras, assim como os eventos
com discentes, foi cancelado devido à Covid-19. Todos os encontros
da Rede Sinodal, historicamente,
foram presenciais. A pandemia impossibilitou esse formato. Como
não é comum a Rede ficar na inércia, esperando previsibilidade para
a volta ao “normal”, buscou soluções para dar continuidade a alguns
dos objetivos nacionais prioritários
da Rede, que são os Projetos de
Formação Continuada, os Projetos
de Formação de Lideranças e os
Projetos de Visibilidade.
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Todos os projetos ocorreram de forma virtual, síncrona e
assíncrona. As escolas organizadoras usaram de muita criatividade e buscaram as mais diversas
soluções para ofertar eventos
excelentes. Nas avaliações, a
maioria dos e das participantes
apontou várias vantagens nesse
formato on-line:
– Não perderam em qualidade enquanto formação.
– Houve maior possibilidade
de acessar palestrantes de regiões
mais distantes, com custo menor.
– Deu chance de muito mais
professores e professoras das es-

colas da Rede poderem participar
dos eventos.
Obviamente, em todas as
avaliações houve comentários e
lamentos por não poder se encontrar presencialmente nas escolas organizadoras. Conhecer os
ambientes, o diferencial de cada
escola coirmã e, principalmente,
conversar, abraçar, trocar ideias
olho no olho e confraternizar, é
algo insubstituível!
Ainda é cedo para saber
qual o melhor formato para a formação continuada de professores
e professoras, mas é certo que,
na educação, os vínculos e as interações sociais são fundamentais
para o ensino-aprendizagem. Assim como é certo que eventos híbridos, entre presencial e on-line,
não sairão por definitivo de nossos calendários quando tivermos
superado a pandemia.
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Seguem alguns dados interessantes dos Encontros de Formação Continuada de Professores
e Professoras em 2021:
– XXIII Encontro Nacional
de Equipes Pedagógicas. Organizado pelo Colégio Evangélico Jaraguá, de Jaraguá/SC, nos dias 15
e 16 de abril de 2021, sob o tema
O futuro é hoje. O encontro reuniu
198 professores e professoras, representando as equipes pedagógicas da Rede Sinodal.
– Encontro Nacional da Educação Infantil. Organizado pelo Colégio Sinodal do Salvador, nos dias
13 e 14 de maio, sob o tema Educação Infantil – protagonismo(s) em
diálogo. O encontro reuniu 220 professores e professoras.
– Encontro Nacional do Ensino Médio. Organizado pela Escola Barão do Rio Branco, nos dias
27, 28 e 29 de maio de 2021, sob o
tema Competências e habilidades:
Contribuições da Educação 4.0 e da
Neuroeducação. O encontro reuniu
297 professores e professoras.
– Encontro Nacional de Ensino Religioso e Educação Cristã.
Organizado conjuntamente entre
Rede Sinodal de Educação, Secre-

taria da Ação Comunitária/Coordenação Cristã e Conselho Nacional
de Educação Cristã Contínua (CONECC) da IECLB, o encontro ocorreu nos dias 11 e 12 de junho 2021
sob o tema Educação Cristã e Ensino Religioso: diferenças e aproximações; reuniu 138 pessoas.
– Encontro Nacional de Línguas Estrangeiras. Organizado pelo
Instituto Ivoti, nos dias 02 e 03 de
julho, sob o tema Línguas adicionais: contextos e competências interculturais. O encontro reuniu 230
professores e professoras.
– Curso de Formação sobre
o Novo Ensino Médio. Organizado

pela Secretaria Executiva e Grupo
de Apoio Pedagógico da Rede Sinodal, o curso foi ofertado em quatro
etapas (1º, 08, 15 e 22 de junho) e reuniu 68 pessoas, representantes das
equipes pedagógicas das escolas.
– III Simpósio de Práticas Pedagógicas. Organizado pelo Colégio
Evangélico Martin Luther, na manhã do dia 14 de agosto, o Simpósio
apresentou 119 trabalhos pedagógicos (vídeos) de 178 autores e autoras, em 19 salas simultâneas, e reuniu 650 professores e professoras.
Profª Cat. Joni Roloff Schneider
Coordenadora Pedagógica da RSE
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Novo contexto, novas possibilidades
III Simpósio de Práticas Pedagógicas
Quando se começou a pensar no Simpósio de
Práticas Pedagógicas de 2021, estávamos em plena
pandemia! Como, então, organizar o evento se não teríamos como fazer isso presencialmente? Sim, claro,
muitos eventos já estavam acontecendo virtualmente,
mas teríamos adesão das nossas escolas?
O Colégio Evangélico Martin Luther aceitou
o desafio! E que desafio! Não fazíamos nem ideia de
quantas pessoas participariam. Seria um evento grande ou menor do que os anteriores? Como organizar
para que cada autor, estando na sua cidade, transmitisse ao mesmo tempo que outros? Como garantir que a
conexão de cada um seria suficiente para que o evento
acontecesse? E como seria ficar tanto tempo na frente
de uma tela assistindo a apresentações em série?
Foram inúmeras as dúvidas, bem como foram
inúmeras as reuniões de planejamento. Novos desafios surgiam a cada pouco. No entanto, para além dos diversos empecilhos
que a organização de um evento virtual
nos trouxe, a ideia foi tirar proveito do
novo contexto, enxergando justamente novas possibilidades: os trabalhos
foram apresentados em vídeo, o que
possibilitou apresentações bastante
dinâmicas e com mostras dos projetos
acontecendo nas diferentes escolas.
As salas menores permitiram que a
interação entre autor e participantes
acontecesse após cada trabalho, garantindo uma das marcas da Rede nesse
encontro, justamente a participação
dos professores. Por ser virtual, cada
participante também pôde personalizar sua programação no dia, combinando inclusive trabalhos de áreas e
níveis distintos, assistindo a aquilo que lhe interessasse mais. E, talvez o maior diferencial, justamente o fato
de ser virtual, que garantiu acessibilidade a um número

maior de pessoas, que talvez não participariam se tivessem que se locomover até outra cidade ou estado.
Em 14 de agosto deste ano, 650 professores e
gestores, representando 38 escolas da nossa Rede, estiveram juntos virtualmente no III Simpósio de Práticas Pedagógicas. Foram 178 autores,
119 trabalhos compartilhados, com
até 19 apresentações simultâneas.
Para nós, escola organizadora, foram
números bastante expressivos! Para
quem participou, as avaliações traduzem o sentimento de um evento extremamente válido, com interação e
discussões enriquecedoras após cada
trabalho apresentado e intercâmbio
de práticas pedagógicas – ainda que
sem o momento do reencontro e dos
abraços dos encontros presenciais.
A pandemia nos obrigou a repensar a forma como compartilhar
experiências, mas não nos impediu
de realizar mais uma vez esse importante momento
de compartilhamento das práticas pedagógicas que
acontecem na Rede Sinodal de Educação. E, por que
não dizer, a pandemia nos impulsionou a perceber que
um encontro virtual talvez seja de grande valia mesmo
quando não obrigatório nesse formato, podendo inclusive se tornar um modelo usual para nós. Foi, nas palavras de um dos participantes em sua avalição, “uma
organização tão desafiadora”, mas também “um encontro de tradição e inovação”.
Letícia Schach
Coordenadora do III Simpósio
de Práticas Pedagógicas
Coordenadora de Tecnologias Educacionais
no Colégio Evangélico Martin Luther
Marechal Cândico Rondon/PR

70

REVISTA LIÇÕES | janeiro / dezembro 2021

Revista LIÇOES - N° 34.indd 70

11/11/2021 10:35:04

EVENTOS DOCENTES

Congresso do Ensino Superior debate ações
em rede para inovação e superação dos desafios
Nos dias 20 e 21 de agosto de 2021, a Rede
Sinodal de Educação, através da Câmara do Ensino
Superior e a FAHOR – Faculdade Horizontina promoveram o Congresso do Ensino Superior 2021,
que trouxe para o debate o tema: “Ações em rede
para inovação e superação dos desafios”.
Ainda vivemos os efeitos da pandemia em diversos setores e, conforme já tratado, as instituições da Rede Sinodal, em todos os seus níveis, mobilizaram grandes esforços para superar barreiras e
seguir sua missão. tendo o ensinar e o aprender, a
cada novo dia, novas possibilidades. Assim, a edição
2021 do Congresso do Ensino Superior reuniu de O presidente da Rede Sinodal de Educação, Seno Leonhardt
forma on-line, 165 docentes das sete IES, que foram envolvidos em mais de uma dezena de palestras, desenvolvimento das IES. Os docentes, por meio de
painéis, dinâmicas sobre temas emergentes, como a apresentação de artigos, os palestrantes convidados e
inovação, a importância da atuação em rede, a curri- os painelistas compartilharam práticas e experiências
cularização da extensão, internacionalização, empreen- de sucesso das sete instituições, promovendo um exdedorismo, liderança para cooperação e colaboração e celente intercâmbio de práticas docentes.
Como diferencial de uma atividade à distância, o Congresso buscou aproximar os participantes entre si com experiências para sentir sabores e aromas que lembram a região de atuação
da FAHOR, no noroeste gaúcho, na forma de chá,
brownie, receitas ao vivo, envio de ingredientes
e ainda desafiando os participantes a elaborarem
seu próprio jantar com a família, sendo orientados quanto ao modo de preparo, harmonizado
com espumante produzido nessa região e ao som
da música instrumental de talentos docentes e
discentes do CFJL e da FAHOR.
Para o coordenador do evento, coordenador
da Câmara do Ensino Superior da Rede Sinodal e
Painel abordou Ações Colaborativas entre as IES, apresentado pela Câmara do
Ensino Superior da Rede Sinodal, com Renata Roos, Mauro Nüske e Marcelo vice-diretor da FAHOR, Marcelo Blume, o ConBlume (coordenador)
gresso do Ensino Superior se constitui na mais
importante forma de integrar o corpo docente da
Rede Sinodal e as tendências estão mostrando que
as pequenas IES terão melhores condições de superar as dificuldades e se desenvolver se atuarem
mais colaborativamente e em rede, aproveitando
melhor o potencial do seu conjunto.
A edição 2021 reuniu docentes do Rio
Grande dos Sul, da FAHOR, de Horizontina, ISEI,
de Ivoti, EST, de São Leopoldo, IENH, de Novo
Hamburgo, SETREM, de Três de Maio, FACT, de
Teutônia, e do IELUSC, de Joinville, Santa Catarina. Os Congressos do Ensino Superior da Rede
Sinodal ocorrem a cada dois anos, com sedes itinerantes, sendo o próximo previsto para 2023.
O Diretor do CFJL/FAHOR, Sedelmo Desbessel, na abertura do Congresso
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VII Concurso de Redação
Premiação:
As três melhores redações foram premiadas através do Cartão Ticket Presente Perfeito, conforme segue:
1º lugar: R$ 3.400,00
2º lugar: R$ 2.400,00
3º lugar: R$ 1.400,00
A Rede Sinodal de Educação, através do Concurso de Redação, motiva os estudantes a melhorarem
sempre mais as suas habilidades de redação para corresponder aos critérios exigidos e, assim, alcançarem
uma boa pontuação. Isso é possível verificar acompanhando as curiosidades aqui trazidas.

Este ano foi realizado o VII Concurso de Redação da Rede Sinodal de Educação. Participaram 98
estudantes de 33 escolas. A correção de cada redação
segue um criterioso regulamento e é realizada por três
professores com larga experiência na correção de redações do ENEM. No final, os três estudantes com maior
pontuação são premiados:
Os três primeiros lugares em 2021 foram:
1 – Luísa Pegoraro Einhardt – Colégio BONJA –
Total pontos: 946,7
2 – Lauren Cristina Bohn – Instituto Sinodal da
Paz – Total pontos: 940,0
3 – Ana Laura Werner Balbinot – Colégio Evangélico Alberto Torres – Total pontos: 933,3
Seguem aqui as três melhores redações. As redações originais foram escritas à mão, mas para a Revista foi pedido que as estudantes as digitassem para
uma melhor leitura.
As redações que alcançaram mais de 700 pontos
encontram-se no site da Rede Sinodal.

Financiamento:
A organização de todo o Concurso é feita pela
Direção Executiva da Rede Sinodal, mas os custos financeiros desse projeto são assumidos pela SOMOS
EDUCAÇÃO. Nosso agradecimento à SOMOS EDUCAÇÃO por essa parceria e investimento nesse projeto tão significativo da Rede.
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CURIOSIDADES
PONTOS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PARTICIPANTES = 112
ESCOLAS = 38

PARTICIPANTES = 76
ESCOLAS = 26

PARTICIPANTES= 77
ESCOLAS = 27

PARTICIPANTES = 92
ESCOLAS = 31

PARTICIPANTES = 84
ESCOLAS = 29

PARTICIPANTES = 98
ESCOLAS = 33

> 900

1

1

0

10

16

12

800-900

30

26

17

34

30

52

700-800

40

30

33

24

29

27

< 700

41

19

27

24

9

7

PREMIADOS(AS) DESDE 2015
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1º

Eduarda
Dillein
Instituto Ivoti

Tainara Cecília
Silveira Balt
CEM Dorothea
Schäfke

Juli Karin Arnold
IENH

Francisco de
Nardi
Colégio
Cônsul Carlos
Renaux

Cecília Geraldo
Block
BONJA

Matheus Dalazen Luísa Pegoraro
Einhardt
Foletto
Colégio Pastor
BONJA
Dohms - Zona
Sul

2º

Martina
Souilljee Birck
Colégio
Sinodal Rui
Barbosa

Martina
Souilljee Birck
Colégio
Sinodal Rui
Barbosa

Bianca Schulz da
Rosa
BONJA

Ana Letícia
Borghetti
Colégio
Sinodal Rui
Barbosa

Yasmin Grings
IENH

Gabriel Naeher
Backes
Colégio Mauá

Lauren Cristina
Bohn
Instituto Sinodal
da Paz

3º

Camila
Heineck
Schwertner
Colégio
Sinodal
Portão

Felipe Valentin
Jung Spielmann
Colégio
Sinodal Rui
Barbosa

Mariele Luana
Hörz
Colégio Sinodal
Rui Barbosa

Rodrigo Silva
Greuner
Colégio
Sinodal da Paz

Laura Carolina
Cardeal
Colégio Cônsul
Carlos Renaux

Edna Thainá
Passos Peirão
BONJA

Ana Laura
Werner Balbinot
Colégio
Evangélico
Alberto Torres
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Autora: Luísa Pegoraro Einhardt
Série: 3ª EM
1º lugar

pre-se o artigo 205 da Constituição Federal, cuja premissa defende a educação como direito de todos.
Outrossim, a distribuição desproporcional dos
meios necessários ao ensino remoto durante a pandemia

Para o sociólogo contemporâneo Manuel Cas-

restringe o capital humano. De maneira análoga, o filme

tells, “um país educado com a internet progride”, en-

“Escritores da Liberdade”, dirigido por Richard LaGra-

tretanto, durante a pandemia da COVID-19, quando o

venese, em 2007, denuncia o quanto a desigualdade de

processo de ensino depende dessa ferramenta, os jo-

acesso a materiais privilegia alunos com melhores con-

vens economicamente vulneráveis sofrem prejuízo na

dições financeiras e priva os estudantes marginalizados

educação. Nesse contexto, evidenciam-se os impac-

de oportunidades igualitárias de aprendizagem. Assim

tos da pandemia na formação

também, esse problema ocorre

dos estudantes brasileiros,

no contexto da quarentena, de

em virtude da desigualdade

modo a impedir que estudantes

econômica no país. Assim, o

brasileiros tenham condições

aumento na taxa de evasão

iguais de aprendizado. Então,

escolar e a perda de capital

nota-se como a disparidade na

humano

as

distribuição de recursos atrapa-

principais consequências da

lha o desenvolvimento de co-

dificuldade de acesso às tec-

nhecimentos e habilidades na

nologias de comunicação no

parcela populacional com me-

âmbito do ensino remoto na

nor poder aquisitivo.

configuram-se

quarentena, sobretudo entre
grupos marginalizados.

Portanto, na conjuntura
da pandemia e da desigualda-

Sob esse viés, os empe-

de socioeconômica no Brasil,

cilhos ao aprendizado durante

agravam-se a evasão escolar

a quarentena, ocasionados pela

e as perdas de capital humano.

disseminação desigual das tec-

Por conseguinte, a fim de se

nologias, intensificam a evasão

aumentar a abrangência de re-

escolar e, consequentemente, impedem a formação

cursos ao ensino remoto e se reduzirem as desigualda-

dos indivíduos. Dessa maneira, cerca de 4 milhões de

des, o Ministério da Educação deve disponibilizar aulas

pessoas na faixa etária entre 6 a 34 anos abandonaram

na rede aberta de televisão, por meio da gravação de

os estudos em 2020 (8,4% dos estudantes brasileiros),

aulas em uma escola sede e da transmissão em canais

segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de

parceiros, assim como o Governo de São Paulo, com

Domicílios (PNAD), comprovando o agravamento des-

o objetivo de democratizar o conhecimento, contratou

sa problemática no processo de ensino e aprendizagem.

a TV Cultura. A partir dessa medida, reduzir-se-á o

Logo, quando os estudantes economicamente vulnerá-

abandono escolar e disseminar-se-á o saber para a po-

veis deixam de frequentar a escola por falta de acesso

pulação, estabelecendo-se um método alternativo para

às ferramentas digitais em meio à pandemia, descum-

concretizar o progresso previsto por Castells.
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Autora: Lauren Cristina Bohn
Série: 3ª EM
2º lugar
Título: Pandemia: as consequências
na educação
A série “Elite”, produzida
pela Netflix da Espanha, revela o
cenário de desigualdades no âmbito educacional ao retratar a entrada
de três alunos bolsistas em uma
escola particular e exclusiva que
possui diversos dispositivos tecnológicos para auxiliar na aprendizagem. Fora da ficção, é fato que, no
contexto social do Brasil hodierno, a pandemia trouxe diversos impactos na formação dos estudantes.
Destarte, faz-se profícuo analisar as disparidades de
acesso aos meios fundamentais para a educação, bem
como a negligência governamental, com a finalidade
de atenuar tal problemática.
Em primeiro lugar, convém ressaltar, como uma
das principais consequências salientadas pela pandemia, as desigualdades sociais relativas ao cenário de ensino digital. Nesse sentido, é primordial enfatizar que,
segundo o ilustre filósofo francês Pierre Lévy, as tecnologias possuem uma função essencial na comunicação
e na disseminação de informações e conhecimentos.
Nessa perspectiva, destaca-se a importância da utilização da internet como um recurso para a democratização da educação e desenvolvimento social. No entanto,
nota-se que uma expressiva parte dos estudantes não
possui as condições necessárias para a aquisição de tal
ferramenta e, assim, permanece com dificuldades para
dar sequência aos estudos durante a pandemia. Desse
modo, faz-se urgente que haja a criação de alternativas
que possam aplacar tais circunstâncias e promover o
acesso igualitário ao sistema educacional.
Por conseguinte, faz-se pertinente ponderar sobre uma das maiores adversidades relacionadas a esse

74

contexto: a omissão estatal. Nesse
ínterim, de acordo com John Locke,
filósofo contratualista inglês, a preservação dos direitos naturais e civis
de igualdade e liberdade dos cidadãos está assegurada pelo “Contrato
Social”. Seguindo essa lógica, percebe-se a importância de concretizar
o direito à educação de qualidade,
com o objetivo de possibilitar a efetivação dos benefícios, assegurados
pela Constituição Cidadã de 1988,
para todo o corpo social. Nesse viés,
é primordial evidenciar que perpetuam-se as desigualdades de acesso
aos direitos normativos, visto que,
com a pandemia, os jovens em condições de vulnerabilidade não são atendidos pelas máquinas socializadoras.
Logo, é imprescindível que haja a realização de projetos
eficientes para amenizar os obstáculos atuais.
Diante da situação, compreende-se, portanto,
a necessidade da concretização de medidas para que
os problemas relacionados aos efeitos da pandemia na
formação dos estudantes sejam transpostos no Brasil.
Com esse fim, cabe ao Ministério da Educação desenvolver projetos que, por meio da destinação de recursos financeiros, auxiliem na aquisição de meios tecnológicos e internet para estudantes, com o objetivo de
mitigar as desigualdades de acesso às aulas remotas e,
assim, implementar o ensino digital com equidade. Por
outro lado, cabe ao Congresso Nacional aprovar leis e
ao Estado fiscalizar o cumprimento de políticas públicas para incumbir-se de sua responsabilidade quanto ao
corpo social. Por meio de investimentos governamentais, será possibilitada uma educação de qualidade e a
garantia dos direitos dos cidadãos com a finalidade de
atenuar as disparidades de acesso e de permitir a efetivação da Constituição. Assim, será possível promover
a igualdade na formação de indivíduos brasileiros no
âmbito educacional para que cenários como ocorridos
em “Elite” sejam mitigados.
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Autora: Ana Laura Werner Balbinot
Série: 3MA
3º lugar
A fotografia “Paraisópolis’’, de Tuca Vieira, ficou famosa em 2004 por retratar a dicotomia
entre os abismos sociais que marcam o Brasil e
repercutem nos mais variados aspectos da vida
cotidiana nacional, com destaque, na educação.
Entretanto, em razão da pandemia da Covid-19,
a qual impactou radicalmente na realidade social
do país, as desigualdades educacionais, especialmente, foram intensificadas, passando a atuar de
maneira quase determinista na formação de escolares.
Tal problemática, sustentada, no contexto pandêmico,
pela exclusão digital e pela insegurança alimentar, urge
por uma solução.
Em primeira análise, a condição do acesso à tecnologia, como um privilégio de classe, prejudicou o
aprendizado dos estudantes de menor poder aquisitivo.
Nessa perspectiva, conforme Milton Santos, em sua
obra “Por uma outra globalização”, o poder econômico
condiciona alcance aos bens eletrônicos, visto que os
conglomerados industriais, responsáveis pela produção desses, estão isentos de responsabilidade social.
Tal realidade, ao considerar o cenário de desigualdade
no Brasil, exclui a maioria populacional de usufruir os
serviços e as ferramentas digitais, que são primordiais,
principalmente, durante a crise do coronavírus. Desse
modo, no âmbito escolar, a escassez desses recursos
entravou o aprendizado de alunos em estado de vulnerabilidade social, que mal conseguiram acompanhar as
aulas, desencadeando situações de pobreza educacional e, até mesmo, evasão escolar, as quais dificilmente
serão reparadas.
Além disso, o contexto pandêmico, por elevar
a extrema pobreza no país, comprometeu a qualidade
da alimentação de milhares de cidadãos, que não dispunham de condições para, sequer, adquirir alimentos
suficientes, a fim de suprir adequadamente suas necessidades básicas. Tal questão veio a atingir, em especial,

famílias que têm filhos em idade escolar, pois, devido
à suspensão das aulas presenciais, foi interrompida a
distribuição de merenda pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar, a qual, apesar de retomada no início deste ano, deixou, por meses, cerca de 14 milhões
de discentes economicamente vulneráveis, segundo o
IBGE, sem esse auxílio. Dessa forma, tais estudantes
que careciam não só de nutrientes para a realização de
suas funções cognitivas, mas também de acesso aos
aparatos digitais mencionados, enfrentaram maiores
dificuldades de aprendizagem, sendo ainda mais subalternizados perante os demais.
Destarte, é essencial que o Governo Federal
garanta aos educandos digitalmente excluídos a possibilidade de atender às aulas on-line, por intermédio
da distribuição gratuita de tablets e planos de internet
para estudantes de famílias com renda inferior a três
salários mínimos - valor que não possibilita o custeio
desses. Ademais, é preciso que ONGs, como o Banco
de Alimentos, em complementação às ações estatais,
auxiliem na garantia de alimentação para as pessoas em
condição de insegurança alimentar, por meio da realização de campanhas de doação de mantimentos, enquanto a situação do retorno às aulas não estiver normalizada, a fim de que os estudantes tenham condições
de aprender. Assim, como efeito social, é esperado que
os abismos, retratados por Tuca Vieira e escancarados
pela pandemia, possam ser amenizados no Brasil.
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CEAT completa 130 anos
A escola mais antiga em
funcionamento no Vale do Taquari
completará, nos próximos meses,
130 anos de atividades ininterruptas, promovendo educação de
qualidade e, através dela, formando milhares de cidadãos. Em 15
de janeiro de 1892, os imigrantes
alemães, recém chegados à região,
traziam em sua bagagem cultural a importância da educação e
aqui priorizaram a implementação
de uma escola para atender suas
crianças e jovens.
Nesse contexto, as 13 décadas passadas foram de muito trabalho e comprometimento com o legado deixado e na construção de
processos educacionais cada vez melhores. A Escola
Paroquial Evangélica cresceu, tornou-se internato, o
Colégio Lajeadense, abriu o jardim de infância e recebeu, em 1941, o nome de Alberto Torres. A grande área
localizada no Centro de Lajeado também já foi a Escola
Comercial e ofereceu cursos técnicos a partir da década de 1940. Logo após, veio o Ginásio Evangélico e
o Curso Colegial Secundário. Ao abarcar todos esses
serviços, a partir de 1966, o completo centro de educação passou a chamar-se Colégio Evangélico Alberto
Torres, hoje também conhecido pela sigla CEAT.
Em 2021, o colégio conta com 1,5 mil alunos,
vindos de diferentes cidades da região e atendidos em
duas unidades: Lajeado e Região Alta. Na primeira,
são 1,2 mil estudantes na Educação Básica, desde o
Berçário (a partir dos quatro meses de vida) até o
Ensino Médio, e no Curso Técnico em Enfermagem,
oferecido desde 2015. Na Unidade Região Alta, implementada em 2011, em Roca Sales, são acolhidos
na Educação Básica cerca de 300 alunos. Para atender
a comunidade escolar, são mais de 200 colaboradores
que atuam em sala de aula, como professores, auxiliares e monitores, e em setores de coordenação pedagógica, administrativos, de limpeza e segurança.
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Prestes a completar seus 130 anos, o CEAT
enfrenta os desafios educacionais impostos pela pandemia do coronavírus, que impacta mundialmente a
educação com a necessidade da suspensão das aulas. Com o início da pandemia, em março de 2020,
rapidamente, o colégio ajustou-se às restrições físicas, treinou seus profissionais e passou a oferecer
atividades domiciliares aos seus alunos. O retorno
gradual à presencialidade fez surgir uma nova modalidade, o ensino híbrido, quando parte das turmas
está em casa, com atividades domiciliares, e a outra
parte no colégio. A nova reestruturação demandou
investimentos na área da tecnologia e nova adaptação dos colaboradores. Todos os esforços tiveram e
têm a intenção de manter a oferta educacional constante e com excelência.
Para além da pandemia, atualmente, o CEAT
vem reforçando seu investimento na formação continuada dos profissionais, ação já historicamente
priorizada e realizada pelos gestores do colégio. O
desenvolvimento das competências cognitivas segue sendo de grande importância pedagógica e as
competências socioemocionais são determinantes
na formação de cidadãos preparados para os desafios do mundo.
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Novos ambientes para uma
educação em transformação
Em 2012, o Conselho Escolar do Colégio Sinodal do Salvador
aprovou a abertura de uma turma
nova a cada ano e, por consequência, a necessidade de ampliar as
equipes e a estrutura física da instituição. Após a aquisição de terrenos, elaboração e aprovação de projetos, o colégio iniciou a edificação
da primeira etapa do Bloco Sul, que
foi entregue à comunidade escolar
em fevereiro deste ano.
As 16 salas de aula edificadas
nessa etapa apresentam ambientes
iluminados, arejados e amplos. O
prédio e o mobiliário foram projetados para oportunizar espaços acolhedores que estimulem a criatividade,
o trabalho coletivo e o protagonismo
do aluno. Os mesmos conceitos estão sendo aplicados na transformação
de todos os espaços da escola.
No térreo, as salas de educação infantil possuem um mezanino
e estantes móveis, o que possibilita
a subdivisão dos espaços em diversos ambientes, dando vazão à imaginação das crianças e estimulando
a exploração dos diversos campos
de experiência.
As salas de 1º ano do Ensino
Fundamental ficam próximas à Edu-

cação Infantil. Possuem banheiros
e mobiliário adaptado à faixa etária,
auxiliando a transição gradativa entre esses dois níveis de ensino.
As salas do 2º e 3º pavimentos foram concebidas como salas
temáticas para alunos das séries
finais e do Ensino Médio. A partir
do 6º ano são os alunos que irão
mudar de sala e cada ambiente terá
mobiliário e recursos conforme seu
componente curricular, promovendo a imersão dos alunos no conhe-

cimento, como se cada espaço fosse
um laboratório de aprendizagem.
O mobiliário dessas séries foi
projetado pela própria instituição a
partir de conceitos de design estratégico, para possibilitar aulas dinâmicas, interativas e colaborativas.
As mesas possuem rodinhas e são
de fácil reorganização. O quadro é
multifuncional, composto por quadro
branco, mural e uma TV de 65” com
múltiplas conexões para projeção.
O Bloco Sul inaugura novo
momento na caminhada pedagógica
da instituição, na qual o currículo
de cada uma das etapas de ensino passa por profundas transformações com vistas à formação de
competências para o século XXI.
Em função da pandemia, só
foi possível realizar uma inauguração simbólica, ficando as visitas e
comemorações para a conclusão da
segunda etapa, o que deve acontecer em 2023.
Prof. André Sträher
Diretor do Colégio Sinodal do Salvador
Porto Alegre/RS
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Comemorações no Colégio
Cônsul Carlos Renaux
Em 22 de setembro de
2021, a partir da data de nascimento do pastor Heinrich Sandrezcki,
fundador do Colégio, iniciamos as
comemorações que antecedem os
150 anos do Colégio Cônsul Carlos Renaux, que serão comemorados em 20 de abril de 2022.
No evento de lançamento
das comemorações do sesquicentenário, foram inaugurados o novo
espaço do colégio, bloco Pastor
Sandreczki e o busto em homenagem ao fundador, que ficará localizado no pátio do prédio histórico
da escola.
Como dito anteriormente,
os eventos iniciais são em homenagem ao fundador do
Colégio, que em 20 de abril de 1872 cedeu um espaço
em sua residência a fim de lecionar aulas do ensino primário para crianças e jovens filhos de imigrantes que
residiam em Brusque.
O evento contou com autoridades civis, militares, pastores e ministros da União Paroquial da IECLB
de Brusque, diretores da Rede Sinodal, membros da
Fundação Educacional Luterana, familiares do Dr. Arno
Ristow e do professor Leopoldo Germer, representantes da comunidade escolar (APP, APS e Grêmio) e da
mídia local.

Programação de aniversário

Setembro 2021
– Lançamento das comemorações dos 150 anos
– Inauguração do bloco Pastor Sandreczki
– Inauguração do busto Pastor Sandreczki
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Outubro 2021
– Semana Alemã
– Semana da Criança
– Dia dos Professores
Novembro 2021
– Inauguração do painel contagem
regressiva (150 dias para o sesquicentenário)
– Lançamento on-line de 150 fotos
históricas do acervo do Colégio
Dezembro 2021
– Show de dança
– Espetáculo de Natal
Janeiro 2022
– Apresentação da mascote Consulino (30 anos de
criação)
Fevereiro 2022
– Lançamento da revista Cartum (História do Colégio
Cônsul)
– Concurso de redação e desenho
Março 2022
– Concurso de fotografia: Novo Olhar
– Dia de Lazer Família Cônsul
Abril 2022
– Reencontrando Meu Colégio
– Lançamento da XXIV Gincônsul
– Lançamento do livro 150 anos Colégio Cônsul
– Cerimônia de obliteração do selo personalizado
– Jantar comemorativo – 150 anos
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ANIVERSÁRIO DE ESCOLAS

Colégio Pastor Dohms de Capão da Canoa
inaugura sede própria
No Centro de Ensino
Médio Pastor Dohms, Unidade de Ensino Capão da Canoa,
a alegria no dia 20 de setembro de 2021 foi maior do que
nós mesmos. Realizar a inauguração da nossa sede própria
e poder compartilhar essa
conquista foi de uma felicidade imensurável.
Esperávamos esse dia
desde 28 de junho de 2016.
Naquela data, o Conselho de
Administração do CEM Pastor
Dohms tomou a decisão de que a direção geral deveria elaborar um estudo para a construção de um prédio
próprio que acomodasse sua Unidade de Ensino Capão
da Canoa. Assim, iniciamos um longo e profundo estudo de viabilidade. A construção iniciou no dia 26 de
novembro de 2019.
A inauguração da nova sede faz parte das comemorações dos 90 anos do Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, comemorados neste ano. Dentro do processo de expansão do CEM Pastor Dohms, a Unidade
de Ensino Capão da Canoa foi a segunda a ser criada,
em 2005. De lá até hoje, nossa escola desenvolveu
suas atividades em dois espaços alugados. No feriadão
de 20 de setembro, mudamo-nos para o espaço próprio. A nova sede foi erguida na Avenida Maurício de
Souza, 262, no bairro Santo Antônio. O terreno possui
2.855 metros quadrados e a área construída é de 6.698
metros quadrados. Nesse espaço, podemos acolher até
750 alunos. A arquitetura do prédio foi pensada para
que ele seja um local de agradável convívio, harmonia
e bem-estar. O prédio da nova escola, com seus múltiplos espaços, quer motivar os alunos a colocarem a sua

formação e educação no topo
das prioridades. Se assim for,
a probabilidade de atingir um
ensino de qualidade é grande.
E certamente seremos uma
nova escola na escola nova!
Um dia após a inauguração, em 21 de setembro, iniciamos as atividades escolares
com nossos alunos, que estavam aguardando ansiosamente
por esse momento. Com a chegada deles, a obra está completa, pois eles são a razão de
nossa existência. Nossa missão é formar cidadãos que
contribuam para a construção de uma sociedade cada
vez melhor. Nossos ex-alunos são lideranças em muitos
espaços e profissionais reconhecidos nas áreas em que
atuam em Capão da Canoa e região. Há 16 anos acreditamos que em Capão da Canoa seria possível desenvolver
o projeto educacional Dohms com êxito.
Temos certeza de que edificamos essa obra no
local certo, na hora certa! Toda a região do Litoral Norte vive uma grande expansão, tanto em termos populacionais quanto economicamente, com crescimento
em todos os setores. Esse crescimento traz consigo
a demanda por educação de qualidade, desenvolvida a
partir de um projeto comunitário confessional. Portanto vislumbramos um grande futuro para nossa escola
em Capão da Canoa e trabalharemos cada vez mais pela
qualificação de nossa proposta pedagógica a ser desenvolvida neste novo espaço.
Diretora Odila Viani Hennig Schwalm
Colégio Pastor Dohms
Unidade de Ensino Capão da Canoa
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LI E RECOMENDO
Título: Brinquedos do chão: a natureza, o imaginário e o brincar
Autor: Gandhy Piorski
Ano: 2015
Editora: Peirópolis
A relação criança e natureza é a
conexão perfeita para descobertas e
sensações. Brinquedos do chão traz
a essência dessa conexão explorando os quatro elementos da natureza:
terra, fogo, água e ar. Destaca o protagonismo da criança em suas ações
e interações durante seu percurso
de desenvolvimento e aprendizagem. Pesquisador da infância e do
imaginário, artista plástico e teólogo, o autor nos instiga a curiosidade
pelo universo simbólico da criança.
O primeiro volume destaca os brinquedos da terra, que caracterizam as ações e as narrativas da criança em sua cultura. A natureza
possibilita a ação imaginativa, criadora e transformadora. Segundo
Gandhy, “A imaginação é a verdade da criança. Para alcançarmos a criança, devemos compreender que a imaginação é um
mundo”. Conectar criança e natureza é respeitar esse tempo tão
precioso da vida e garantir infâncias mais felizes.
Título: O coordenador pedagógico no espaço
escolar: articulador, formador e transformador
Autores: Vera Maria Nigro de Souza Placco, Laurinda Ramalho de Almeida (organizadoras)
Ano: 2015
Editora: Loyola
O papel do coordenador pedagógico nos
diferentes espaços educacionais agrega cada
vez mais funções repletas de responsabilidades burocráticas e administrativas. A função
desse profissional foi sendo estabelecida conforme o seu papel tornou-se ao longo dos anos fundamental para a
articulação do trabalho docente. As autoras trazem como definição
de coordenador três competências pontuais: formador, articulador
e transformador. Essas competências são estabelecidas ao longo do
desenvolvimento profissional tornando o coordenador reflexivo e
pesquisador. É necessário refletir a prática à luz da teoria. Isso significa repensar as ações do cotidiano e
as formações alicerçadas em estudos
de formação humana. O centro do
trabalho do coordenador pedagógico
é potencializar a formação dos professores para aperfeiçoar a aprendizagem. Ao reconhecer sua real identidade e atribuições, o coordenador
define estratégias para exercer sua
função de maneira articuladora e
transformadora. Consegue priorizar
o que de fato é relevante e necessário para sua atuação como formador
e busca ações que integrem os sujeitos envolvidos na responsabilidade
de gerenciar a organização educacional do ambiente escolar.
Coordenadora pedagógica Patricia Schumacher Bertoldi
Princesa Isabel – Educação Infantil
Blumenau/SC
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Métodos para ensinar competências
Professor! Planejar suas aulas a partir dos direitos de aprendizagem, descritos em um conjunto de competências e habilidades essenciais a serem desenvolvidas, tem sido um desafio também para
você? A leitura deste novo livro de Antoni Zabala e Laia Arnau, intitulado “Métodos para ensinar competências”, auxilia a compreensão
de como o ensino por competências possibilita que o estudante desenvolva ao máximo suas potencialidades e apresenta diversas propostas de métodos para aprendizagens mais significativas.
Na obra, os autores sistematizam os principais conceitos relacionados a essa mudança de paradigma na educação e propõem
diferentes estratégias metodológicas para que o professor possa
dotar de funcionalidade os conteúdos de aprendizagem, seja qual
for sua tipologia: conhecimentos, habilidades, valores ou atitudes.
Dentre as diversas sequências de atividades de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências estão: métodos
por projetos; centros de interesse; pesquisa do meio; projetos de
trabalhos globais, role-playing e estudo de caso e aprendizagem baseada em problemas.
Aproveite a leitura desse guia teórico-prático e dinamize sua
aula a partir do princípio pedagógico da alternância didática.
ZABALA, Antoni. ARNAU, Laia. Métodos para ensinar competências. Porto Alegre: Penso, 2020.
Prof. Diretor André Sträher
Colégio Sinodal do Salvador – Porto Alegre/RS
Título: O que o jovem quer da vida?
Autor: William Damon
Ano: 2009
Editora: Summus Editorial
Utilizando os resultados reveladores
de uma ampla pesquisa de campo, William
Damon – um dos maiores pesquisadores
norte-americanos na área da juventude –
investiga brilhantemente o assunto mais
instigante nos dias de hoje: por que tantos jovens não conseguem vencer na vida? Eles moram com os pais por mais tempo
que o necessário, não têm motivação profissional, penam para
passar da adolescência para a vida adulta e não conseguem encontrar um objetivo de vida que os entusiasme.
A pesquisa de Damon mostra que 1/5 dos jovens hoje têm sucesso – estão engajados em atividades que lhes dão prazer e sabem
o que querem. No entanto, 1/4 dos adolescentes encontram-se vagando sem direção e correm sério risco de nunca aproveitar seu
potencial. Outra parte dos jovens está na corda bamba e precisa de
orientações que a ajude a avançar, enquanto outra é composta por
sonhadores que não sabem como concretizar seus planos.
O que contribuiria para mudar essa situação? Para Damon, o
segredo é que os jovens bem-sucedidos têm projetos vitais muito
fortes, que os motivam e mostram
a eles que caminho seguir. Baseado
em entrevistas, o autor desvenda
a mente dos jovens desmotivados
e expõe sua confusão e ansiedade
a respeito do que deveriam fazer
da vida. Em seguida, mostra o que
pensam os adolescentes bem encaminhados e aponta nove fatores-chave que fizeram diferença na
vida deles. Com isso, oferece a pais
e professores métodos simples para
encorajar os jovens e orientá-los
para que tenham uma vida produtiva e plena em todos os sentidos.
Professora Marcia Mattos Damm
CEAP – Colégio Evangélico Augusto Pestana Ijuí/RS
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VI E RECOMENDO
Filme: Extraordinário
Lançamento: EUA, 2017
Direção: Stephen Chbosky
Duração: 1h51min
Gênero: Drama
“Extraordinário” é um filme encantador,
que emociona e nos faz refletir sobre diversas questões da vida. Baseado na história do
romance homônimo de Raquel J. Palacio, o filme relata a incrível
história de Auggie, um garoto de dez anos que nasceu com uma
deformidade facial, mas sem comprometimento cognitivo. Após
várias cirurgias, cuidados e um período de homeschooling, chega
o momento de ir para a escola, conhecer outras crianças e explorar o mundo fora do conforto
e segurança da família, o que
naturalmente precisa ser enfrentado com muita coragem e
determinação. “Extraordinário”
é um filme que aborda questões
como bullying e respeito às diferenças, além de deixar uma
linda mensagem de aprender a
amar e enxergar as pessoas com
os olhos do coração!

Minissérie da Netflix: Maid
Lançamento: 2021
Direção: Molly Smith Metzler
Duração: 10 episódios, com cerca de 50 minutos cada
Gênero: Drama
A minissérie Maid é inspirada na história real contada no livro “Superação: trabalho
duro, salário baixo e o dever de uma mãe solo”, de Stephanie Land
e a sua filha Story, publicado em 2019. Por ser um dos livros mais
vendidos do New York Times, logo tornou-se uma minissérie, retratando a vida real vivida por Stephanie e sua filha, como violência
doméstica através de abuso psicológico e a “uberização” das relações
de trabalho. Mas também mostra como uma jovem mãe foi apoiada
por uma rede de outras mulheres e conseguiu concretizar o sonho de
fazer faculdade e de se tornar escritora.

Keity S. M. Corrêa
Princesa Isabel
Educação Infantil

Filme: Erin Brockovich – Uma mulher de talento
Ano: 2000
Gênero: Drama/Romance
Estados Unidos
Riscos podem ser assumidos e geridos ou negligenciados.
O filme “Erin Brockovich – Uma mulher de talento” retrata a luta de uma mulher por justiça ambiental.
A descoberta da contaminação do
lençol freático por cromo-6, elemento
químico altamente prejudicial à saúde
e utilizado para reduzir a correção dos
sistemas de refrigeração de uma fábrica,
expõe a população de uma cidade aos riscos decorrentes da ingestão da água contaminada, levando muitas
pessoas a adoecerem.
Ao longo do filme a protagonista busca, através de pesquisas
de documentos, coletas de amostras de água e conversas com a
população afetada e profissionais da área, construir uma estrutura
de investigação capaz de provar o dolo da empresa responsável pela
operação da fábrica.
A história do filme é real e representa um marco na história
ambiental norte-americana.
Thiago Moreira Safadi
Instituto Ivoti – Ivoti/RS

Filme: Somos todos iguais
Direção: Michael Carney
Ano de Produção: 2017
Duração: 119 min.
Gênero: Drama
Somos todos iguais é uma história real do casal Ron (Kinnear) e
Deborah Hall (Zellweger). Ela é
uma mulher muito religiosa e valente que está lutando contra um
grave câncer. Por persistência da
esposa, Ron, um renomado negociante internacional de arte, se
aproxima de Denver (Hounsou),
um perigoso sem-teto com um
passado de sofrimento e exploração. Apesar de seu estado de saúde, Deborah convence o marido a
participar de um programa social para ajudar o homem humilde a
ter novas perspectivas na vida.
O filme traz temas como preconceito, racismo, questões sociais,
gratidão, fé e cumplicidade. Ele nos faz pensar sobre o que realmente importa na nossa vida.
Profª Cat. Joni Roloff Schneider
Coordenadora Pedagógica da RSE
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Fone: (51) 3661 3207
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