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MISSÃO

Proporcionar uma educação
de excelência para crianças,
adolescentes, jovens e adultos
fundamentada nos valores cristãos,
promovendo protagonismo na
construção de competências, cultura
da solidariedade e compromisso com
a transformação social.

VISÃO

Ser referência em educação de
excelência e inovação, pautada pelos
valores éticos e cristãos.

VALORES

• Compromisso com a vida - expressa
a essência da instituição e convoca a
atitudes concretas como solidariedade,
partilha e respeito à diversidade.
• Ética - fundamenta as atitudes
e relações com transparência,
honestidade e cidadania.
• Excelência - busca permanente
por qualidade, competência e
protagonismo.
• Sustentabilidade – responsabilidade
quanto a geração, uso e manutenção
dos recursos ambientais, econômicos
e sociais.
• Inovação – busca um conjunto
de práticas inovadoras e troca
de saberes.

APRESENTAÇÃO
Desde o ano de 2009, a Rede Sagrado
– Colégios Sagrado Coração de Maria
(CSCM) fez a opção de divulgar projetos e
atividades pedagógicas desenvolvidos nas
suas cinco unidades escolares, localizadas
em Ubá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Vitória e Brasília.

escolar e gentilmente compartilham nesta
edição. “Quanta vida pulsa nos CSCM”!

Ao longo desses 8 anos, as produções
compartilhadas por meio da Revista Elos
demonstraram uma verdadeira atmosfera
de criatividade, inovação e coerência com
um projeto político-pedagógico que almeja
a formação de valores, a autonomia,
o protagonismo juvenil e, sobretudo, o
compromisso com os principais desafios
da atualidade, sejam esses relacionados
às questões ambientais, políticas ou
sociais. É assim que pensamos a nossa
escola. Um espaço vivo, dinâmico, de
trocas e reciprocidades.

Produzida a muitas mãos, a Revista Elos
traz experiências que vão da Educação
Infantil ao Ensino Médio, conteúdos
produzidos por alunos e professores.
Estão contemplados relatos, atividades
investigativas e multidisciplinares realizados em sala de aula, biblioteca e ao ar
livre. Queremos que apreciem também
como a experiência de intercâmbio tem
sido significativa para os nossos alunos,
confirmando o dom da internacionalidade
do Instituto das Religiosas do Sagrado
Coração de Maria – IRSCM. Desejamos
também que comemorem conosco os 50
anos da Educação de Jovens e Adultos –
EJA e tenham informações atuais sobre
o conceito de Science, Technology,
Engineering and Mathematics – STEM.

Acreditamos em uma escola cujo objetivo
não se restringe ao desenvolvimento
cognitivo. A nossa proposta de ensino e
aprendizagem visa o sujeito por inteiro,
um estudante de mentalidade aberta,
intelectualmente capaz e socialmente
engajado pela Justiça, Paz e Integridade
da Criação. Por isso, ousamos dizer que a
nossa missão é educação de excelência,
fundamentada nos valores cristãos.
A fidelidade aos princípios citados nos impele
a buscar novas estratégias educacionais.
É isso que os nossos educadores têm
realizado com brilhantismo no cotidiano

DEISE ELEN ABREU

Convidamos todos(as) a saborearem,
página por página, as produções que
apresentamos nesta edição.

Assim, é com muita alegria que entregamos a vocês, leitores, a 9ª edição
da Revista Elos: Educação, Linhas e
Olhares com o desejo de que seja mais
um instrumento de comunicação e diálogo
com os diferentes públicos que lutam,
militam e fazem acontecer uma educação
de qualidade.
Boa leitura!

Coordenadora Estratégica de Processos Educativos
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INTRODUÇÃO
O uso do cinema ou de cenas isoladas na
sala de aula é uma atividade frequente
e comum como recurso didático. O
aproveitamento dessa ferramenta no
ensino de Ciências da Natureza tem ajudado na compreensão de muitos conceitos
e aumentado o interesse dos estudantes pelo universo científico e de novas
tecnologias. Questionar cenas, verificar
exageros, investigar, tirar conclusões e
gerar hipóteses integram atividades que
buscam a pesquisa e o conhecimento,
além de exigir do estudante um diálogo
constante com colegas, professores, sites,
blogs e, inclusive, especialistas da área.

ÁUREO ALMEIDA
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“

O USO DO FILME
PERDIDO EM MARTE
COMO ATIVIDADE
INTERDISCIPLINAR
E INVESTIGATIVA

O FILME COMO RECURSO DIDÁTICO

SERIA POSSÍVEL PLANTAR BATATAS
EM MARTE? QUAL A POSSIBILIDADE DE
RESGATAR UM TRIPULANTE DEIXADO
PARA TRÁS NO PLANETA VERMELHO?
DÁ PARA FAZER ÁGUA A PARTIR DE UMA
OUTRA SUBSTÂNCIA QUÍMICA?

Essas e muitas outras perguntas foram
feitas pelos estudantes, após a exibição
do filme Perdido em Marte (2015), em
divertida sessão de cinema promovida
na escola, com direito a pipoca e outras
guloseimas. Segundo Ricci (2004), o filme
pode se transformar num importante
aliado dos professores, pois a linguagem

da imagem desperta a curiosidade, aguça
a observação e coletiviza a discussão em
torno das informações.
Além disso, faz-se necessário um bom
planejamento e, por isso, antes da exibição,
professores da área de Ciências da Natureza
se reuniram junto à coordenação para

Professor de Química do Colégio Sagrado Coração de Maria de
Belo Horizonte. Licenciatura em Química (UFMG) e MBA em
Gestão Estratégica de Negócios (Faculdade Pitágoras).
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objetos de estudo se inserem no contexto
de trabalho do qual as relações de sentido
são construídas. Nesse complexo trabalho, o enfoque interdisciplinar possibilita
o aprofundamento da compreensão entre
teoria e prática; aproxima o sujeito de sua
realidade mais ampla; auxilia os estudantes nas complexas redes conceituais;
permite maior significado e sentido aos

conteúdos da aprendizagem, possibilitando uma formação mais crítica e
responsável.
Passada a fase da pesquisa e investigação,
os estudantes apresentaram suas
respostas para a turma e professores
envolvidos no auditório da escola. Foi
outro momento de descobertas, que

superou expectativas em relação à
produção e à discussão. A integração
da Química com a Física e a Biologia,
num trabalho pedagógico interdisciplinar,
levou os estudantes a estabelecerem
ligações de interdependência das ciências, possibilitando, dessa maneira,
a construção de uma nova ideia de
aprendizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tarefa envolvia protagonismo e muita
investigação, afinal uma simples resposta

dependia de comunicação, interação e
pesquisa.
Dialogar com as áreas do conhecimento
foi extremamente importante, pois como
saber se uma pessoa iria sobreviver num
planeta hostil e frio comendo batatas com
analgésicos, sem conhecimento mais
amplo das ciências? O objeto de estudo era
o mesmo, um sobrevivente e seus desafios
em um planeta distante, que nos levaria
a um novo saber, não necessariamente
de uma disciplina apenas, mas um saber
mais amplo sobre uma situação, sobre um

fenômeno. A possibilidade de uma estação
espacial em Marte, a navegação, a produção de energia, a comunicação, a radiação
solar, o tipo de alimentação e até a maneira
de andar naquele planeta levaram o aluno
a uma maior compreensão e aplicabilidade
dos conhecimentos adquiridos.
Na análise de Thiesen (2008), na sala de
aula ou em qualquer outro ambiente de
aprendizagem, são inúmeras as relações
que intervêm no processo de construção e
organização do conhecimento. As múltiplas
relações entre professores, estudantes e

“

“

elaborar um plano de ação. Os estudantes
tiveram que colocar a “mão na massa” e,
a partir de orientações dos professores,
elaboraram e depois responderam perguntas de um roteiro; opinaram sobre
cenas e situações prováveis e improváveis,
as quais depois foram agrupadas em temas
como: Energia, Comunicação, Reações
Químicas, Alimentação e Sobrevivência,
Conhecimento do Planeta e, por último,
Navegação e Estabilidade.

A TAREFA ENVOLVIA
PROTAGONISMO E
MUITA INVESTIGAÇÃO
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Acreditamos que a utilização do filme
Perdido em Marte (2015), como atividade
de investigação interdisciplinar, possibilitou
aos estudantes um protagonismo ímpar
no processo de aprendizagem. Mas
é importante ressaltar que, ao usar
filmescomo recurso didático, o professor
deve se lembrar de que as questões
científicas tratadas na obra refletem a
visão de como o cineasta e sua equipe
compreendem a ciência. Como afirma
Duarte (2002): “A competência para ver
deve então orientar o espectador para
uma reflexão sobre o conceito científico
e diferentes visões de suas aplicações
tecnológicas a partir do filme” (DUARTE,
p.107 a 126, 2002).

BIBLIOGRAFIA
• DUARTE, Rosália. Cinema & educação: refletindo sobre cinema e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002, (p. 107 e 126)		
• PERDIDO EM MARTE, Direção: Ridley Scott, Roteiro: Andy Weir, Drew Goddard, Distribuidora Fox Film do Brasil, 2015.
• RICCI, C.S. Pesquisa como ensino: textos de apoio. Propostas de trabalho. Belo Horizonte: Autêntica. 2004
• THIESEN, J. S. A interdisciplinaridade como um movimento articulador do processo ensino-aprendizagem. Revista Brasileira de Educação, V.13, n.30, p.545-598, 2008.
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BIBLIOTECA
MONTEIRO LOBATO
UM ESPAÇO VIVO
DE DESCOBERTAS
ROBERTA ROCHA
8

Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (UnB).
Bibliotecária do Colégio Sagrado Coração de Maria - Brasília desde 2009.

O papel da biblioteca, em relação às
atividades de incentivo e promoção da
leitura, ultrapassa o domínio do ato de ler
e o acesso aos livros disponíveis no acervo.
A Biblioteca Monteiro Lobato, do Colégio
Sagrado Coração de Maria – unidade
Brasília, para atender a essa necessidade,
desenvolve vários projetos de incentivo
à leitura. As atividades apresentadas
a seguir reforçam a importância de a
biblioteca atual ser um ambiente dinâmico
com função informativa, educativa, cultural
e recreativa.

HORA DO CONTO
O Projeto Hora do Conto tem por objetivo
estimular a leitura; melhorar a comunicação;
possibilitar a manifestação de sentimentos
e opiniões; debater sobre valores, normas
e atitudes; promover um ambiente de
descontração; estimular a autonomia e
a liderança das crianças.
Todas as turmas da Educação Infantil e
do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental
I frequentam o espaço da biblioteca, em
encontros semanais, acompanhadas por

suas professoras, para pegarem um livro
emprestado de sua escolha. De 15 em 15
dias, os alunos vivenciam uma contação
de história preparada pela bibliotecária e
pela auxiliar de biblioteca.
O processo de escolha dos livros para as
contações de história ocorre sempre que
recebemos lançamentos e novas edições
de livros das editoras ou quando fazemos
novas aquisições. Os temas selecionados
estão relacionados ao comportamento,
ao cuidado, ao relacionamento, aos medos,
à família e às datas especiais.
9
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HORA DO CONTO PELAS CRIANÇAS
É um concurso de contação de histórias
realizado pelos alunos do 2º ao 5º Ano do
Ensino Fundamental I. No início do ano,
o projeto é apresentado aos alunos, e
as turmas são divididas em grupos que
ficarão responsáveis, a cada mês, pela
Hora do Conto. Essa divisão de grupos
pode ser feita pela professora da turma
ou pelos próprios alunos.

“

“

A LEITURA CONTRIBUI PARA
O DESENVOLVIMENTO DO
IMAGINÁRIO, DA CRIATIVIDADE
E, PRINCIPALMENTE, PARA O
AUTOCONHECIMENTO DO LEITOR.

Depois de cada apresentação, divulgamos o grupo seguinte. A partir desse
momento, cabe ao grupo a escolha
da história que será contada, bem
como a definição dos papéis que serão
desempenhados pelos componentes do
grupo na apresentação, promovendo,
assim, a autonomia dos alunos e a vivência
de situações que envolvem o trabalho em
equipe, como aceitar a ideia e a opinião do
outro ou da maioria e adquirir senso de
responsabilidade e organização.
As apresentações acontecem na biblioteca, geralmente, na segunda semana
de cada mês. A preparação para esse
momento é toda organizada pelas
próprias crianças. A equipe da biblioteca
acompanha os ensaios de cada grupo
e faz as intervenções necessárias. Os
critérios avaliados em cada apresentação são: história escolhida, narração,
caracterização e participação.

No final do ano, o melhor grupo de cada
série reapresenta a história para todas as
outras turmas e recebe uma premiação
da biblioteca.

MAIOR LEITOR
A leitura contribui para o desenvolvimento do imaginário, da criatividade e,
principalmente, para o autoconhecimento do leitor, uma vez que trabalha
com as emoções de cada indivíduo.
Acreditando nisso e percebendo que a
procura por empréstimos de livros ia
além dos dias reservados para cada
turma e para estimular ainda mais o
interesse pela leitura, começamos a
promover um concurso de Maior Leitor,
fazendo premiações para os alunos
destaque de cada turma do 1º ao 5º Ano
do Ensino Fundamental I.
Promovemos um evento em que convidamos contadores e autores para um
momento especial com os alunos e, em
seguida, realizamos a premiação com
entrega de medalhas, certificados, livros
e presentes.

CLUBE DO LEITOR
O estudante leu um livro de que gostou
muito? Que tal, ao invés de guardar esse
livro na prateleira, trazer para a escola e
dividir com os colegas?

Assim, na tentativa de aproximar as crianças e os jovens dos livros, inauguramos
o Clube do Leitor. Esse projeto tem como
principal finalidade a promoção da leitura.
Uma leitura livre, realizada pelo simples
prazer de ler.
Para participar do clube, o aluno deve
doar um livro literário em bom estado
que tenha lido e de que tenha gostado.
O associado terá colado, em sua
carteirinha da biblioteca, um adesivo de
sócio do clube. O livro doado fará parte
de uma sessão especial disponível para
empréstimo apenas para os alunos
associados. A renovação é anual.

CONCLUSÃO
Como resultado desses projetos, os próprios estudantes vêm atuando como
divulgadores da biblioteca e das atividades
desenvolvidas. As histórias contadas são
excelentes recursos para despertar nas
crianças a criatividade, a imaginação, a
fluência, o talento e o incentivo à leitura.
Hoje, nossa biblioteca é um espaço
dinâmico e interativo. Os alunos gostam
de estar nesse ambiente e o procuram
não só para o empréstimo de livros, mas
também como um espaço de convivência
e troca de boas leituras e, com isso, novas
amizades também são conquistadas.

BIBLIOGRAFIA
• RIBEIRO, Jonas. Colcha de leituras: ensaios para unir amores e alinhavar leitores. Ilust. Márcia Széliga. São Paulo: Mundo Mirim, 2009.
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––.Ouvidos dourados: a arte de ouvir histórias: (para depois contá-las). Ilust. Márcia Széliga. São Paulo: Mundo Mirim, 2008.
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PROJETO
MULTIDISCIPLINAR
BIOMAS BRASILEIROS:
CONHECER PARA
PRESERVAR
MARIANGELA LONGH | EDMÉA GOMES
LEILA ABREU | VIRGÍNIA NOGUEIRA
CLAUDIA RAMOS | ALICE CRISTIAN
RODRIGO LEÃO
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Mariangela Longhi, formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), professora das redes privada e pública do município do Rio de Janeiro e pós-graduada em
Educação Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ); Edméa Gomes
dos Santos, pós-graduada em Ciências da Religião pela Faculdade São Bento; Leila Abreu Silva Brandão,
graduada em Letras pela Universidade Nair Fortes (Juiz de Fora); Virgínia Nogueira Dourado, licenciada
em Matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestra em Engenharia
Ambiental pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE/
UFRJ); Claudia Pereira Ramos, bacharel em Letras Português/Inglês e mestra em Linguística Aplicada
— Interação e Discurso; Alice Cristian Evangelho da Costa, bacharel e licenciada em História pela
Faculdade de Humanidade Pedro II (FAHUPE) e pós-graduada em História do Brasil pela Universidade
Federal Fluminense (UFF); Rodrigo Fernandes Leão, mestre em Geografia pela UERJ.

Com seu imenso território, o Brasil
apresenta uma riquíssima diversidade
biológica de Norte a Sul, causada
principalmente por fatores como clima,
solo, relevo, entre outros. Desde tempos
passados, a biodiversidade atraiu de
modo especial os cientistas, que viram
nela um imenso campo de estudos e
descobertas. Porém, essa riqueza toda
foi alvo de cobiça e interesse comercial.
Passaram-se os anos e o interesse
ultrapassou seus limites. Hoje podemos
ver os efeitos negativos de nossa espécie
sobre os diferentes biomas.

SEGUNDO O SITE DO IBGE:
Bioma é conceituado no mapa como um
conjunto de vida (vegetal e animal) constituído
pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com
condições geoclimáticas similares e história
compartilhada de mudanças, o que resulta
em uma diversidade biológica própria.
A degradação de nosso planeta, de um
modo geral, acabou por levar à crescente
conscientização sobre a necessidade de
utilizarmos corretamente os recursos
naturais para não desequilibrar o ambiente.

Diante desse cenário, a Campanha da
Fraternidade 2017 escolheu como tema
“Fraternidade: biomas brasileiros e
defesa da vida”, e como lema “Cultivar
e guardar a criação”, com o intuito
de sensibilizar a população sobre a
questão da biodiversidade, incluídos
nela nós, seres humanos, nos diferentes
ambientes do país. Busca-se, assim,
incentivar a reflexão e uma consequente
ação transformadora.
Compreendendo melhor as características,
a dinâmica de funcionamento e os problemas ambientais dos biomas brasileiros,
13
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“

INCENTIVAR A REFLEXÃO
E UMA CONSEQUENTE AÇÃO
TRANSFORMADORA.

O processo de educação ambiental se torna
eficaz na medida em que possibilite ao
indivíduo perceber-se como sujeito social
capaz de compreender a complexidade da
relação sociedade-natureza, bem como
de comprometer-se em agir em prol de
solução dos danos ambientais causados
por intervenções no ambiente físico natural
e construído.

o ambiente que nos cerca. Como meio
ambiente é um tema transversal a todas
as disciplinas, pretendeu-se, a partir do
desenvolvimento do projeto, fazer com
que o aluno percebesse os aspectos
físicos, biológicos, histórico-sociais e
toda a problemática que envolve a questão
ambiental. Tentou-se refletir sobre a
interferência do homem nos ambientes,
buscando o início de um processo de
transformação da realidade atual. Vale
ressaltar que o projeto também teve a
intenção de fazer com que o estudante
percebesse a presença de Deus no
ambiente e interiorizasse a mensagem
maior do nosso fundador - Padre Gailhac,
que é a valorização da vida.

Este projeto teve como objetivo principal
promover uma visão mais ampla sobre

O ponto de partida do projeto foi a apresentação do cartaz sobre a Campanha

o educando tem condições de refletir e
interiorizar valores essenciais para a
preservação ambiental.

DE ACORDO COM O SITE DO IBAMA:

da Fraternidade 2017, pela professora
de Ensino Religioso. Nessa etapa inicial,
os alunos foram instigados a falar sobre
os conhecimentos prévios que tinham a
respeito do assunto e, posteriormente,
foram em busca de mais dados. Feito
isso, os estudantes se agruparam,
elaboraram slides com as informações
que consideraram mais relevantes sobre
os biomas e apresentaram para a turma.
Concomitantemente, nas aulas de Ciências e Geografia, foram abordados os
biomas brasileiros e suas especificidades,
tais como localização, fauna, flora e
principais problemas ambientais. As aulas
de laboratório deram suporte para que
os estudantes realizassem experimentos
relativos às interações dos componentes
que fazem parte do ambiente, por meio

da construção e observação de terrários,
bem como de atividades relacionadas à
preservação da vegetação e do solo. Nas
práticas foi possível verificar a fragilidade
a que estão expostos os recursos naturais
quando ocorre a interferência humana.
Além das disciplinas já mencionadas,
professores de outros componentes
curriculares trabalharam o tema do meio
ambiente de modo mais amplo. Foi realizada uma atividade multidisciplinar com
questões de múltipla escolha envolvendo
as diversas disciplinas – cada uma com seu
enfoque próprio, mas todas com o objetivo
de alertar os educandos para a problemática
que envolve os biomas brasileiros.
Os estudantes também tiveram a oportunidade de assistir a cinco vídeos sobre

os “Guardiões da Biosfera”, que retratam
os biomas brasileiros a partir das
aventuras de uma turma de quatro amigos
que fazem um verdadeiro passeio pelo
país, evidenciando suas características e
seus problemas ambientais com posterior
discussão e reflexão sobre as possíveis
soluções.
Os alunos foram muito receptivos aos
vídeos e, então, lançamos a proposta de
eles produzirem, em grupos, seus próprios
filmes, cada um com um bioma sorteado.
Feito isso, os estudantes produziram televisões com material de sucata e apresentaram
seus próprios filmes aos colegas.
Foi muito interessante verificar o trabalho
de cada integrante do grupo, pois, ao longo

do projeto, percebemos as habilidades de
cada estudante contribuindo para compor
o trabalho como um todo.
Acreditamos que o projeto contribuiu em
vários aspectos para a formação dos alunos:
ampliou a percepção do estudante de que
faz parte da natureza e está inserido em um
bioma; gerou uma sensação de insatisfação
ao fazê-lo perceber toda a degradação que
nos cerca e possibilitou a reflexão de que é
possível ter uma atuação de enfrentamento
da situação que transforme a realidade.
O filme será apresentado na Mostra
Pedagógica do colégio e permitirá que
os estudantes sejam protagonistas e
atuem como agentes multiplicadores do
conhecimento sobre temas relevantes da
nossa sociedade.

BIBLIOGRAFIA
•IBGE lança o mapa de biomas do Brasil e o mapa de vegetação do Brasil, em comemoração ao dia mundial da biodiversidade.

Disponível em: www.ibge.gov.br/home/presidencia/21052004biomashtml.shtm. Acesso em: 04/02/2017.

• http://www.ibama.gov.br/licenciamento/modulos/arquivo.php?cod_arqweb=tr_edu_amb. Acesso em 03/02/2017.
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PRODUÇÃO TEXTUAL
MAIS QUE UMA
ATIVIDADE ESCOLAR,
UM EXERCÍCIO
CIDADÃO
ROSANA APARECIDA DE PAULA
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Mestre em Literatura e Sociedade e Licenciada em Letras,
pela Universidade Federal de Viçosa.

INTRODUÇÃO
O universo da leitura e da escrita tem se
distanciado, infelizmente, cada vez mais do
rol de interesses de muitos adolescentes.
Despertar neles o apreço pela escrita é,
portanto, um grande desafio, por diversos
motivos. Em primeiro lugar, escrever
um texto, em especial os argumentativos,
requer um processo de reflexão pessoal
sobre o tema em questão para que o
autor consiga expressar, com unidade de
sentido, o seu ponto de vista. Ora, eis aí,

nesse momento inicial, a circunstância
mais decisiva para a produção de um bom
texto: o jovem precisa parar para refletir
sobre o tema, quase sempre de cunho
social e, o mais importante, se posicionar
em relação a ele. Caso o assunto lhe
pareça desinteressante e não haja efetivo
envolvimento, o texto tenderá a reproduzir
o senso comum, justamente por não ter
havido um real posicionamento pessoal.
Logo, o desafio inicial é levar o aluno
a sair da zona de conforto dos seus
interesses pessoais e a reconhecer-se
como parte integrante e ativa da sociedade

em que vive e dos problemas que a afligem.
Em segundo lugar, imbuído de engajamento
social, o aluno precisa reconhecer que boas
ideias e argumentos só são efetivamente
compreendidos se organizados sob as
regras de estruturação discursiva da língua.
Portanto, é preciso desenvolver um apreço
pela clareza e correção textuais.

JUSTIFICATIVA
Partindo desses pressupostos, as aulas
de redação do Ensino Médio do Colégio
17
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Essa atividade baseou-se em especial no
aprofundamento das habilidades que fazem
parte do Currículo de Língua Portuguesa
da Rede Sagrado Coração de Maria.

Metodologicamente, portanto, teríamos
dois debates diretos. Os grupos tiveram
uma semana para pesquisar mais sobre o
assunto, conversarem entre si e prepararem seus argumentos.

No primeiro dia, apresentei aos alunos a
polêmica relativa ao fato de uma jovem
branca, usando turbante, ter sido abordada,
em São Paulo, no metrô, por duas outras
jovens, negras, as quais afirmavam que
o fato de uma branca usar o adereço em
questão era questionável, por ser, segundo
elas, um ato de apropriação cultural. O fato
de a situação ter repercutido sobremaneira
nas redes sociais tornou o assunto mais
próximo dos adolescentes, que, aos poucos,
começaram a se manifestar sobre o assunto.

Chegado o dia do debate, os grupos
opositores se colocaram sentados, frente
a frente. O restante da turma se organizou
como plateia. Passei a todos as regras do
debate: o grupo que iniciaria o debate teria
cinco minutos para exposição do ponto
de vista. Logo em seguida, haveria cinco
minutos para a réplica do grupo oposto
e, em sequência, mais cinco minutos
para a tréplica. Terminado esse turno de
discussão, o grupo que teve inicialmente
a oportunidade de réplica passaria a
expor seu ponto de vista, invertendo
os papeis da primeira rodada. Ao final
das argumentações, alunos da plateia
poderiam fazer suas considerações gerais.

Conquistado esse maior interesse pelo
tema, propus à turma que se dividisse
em quatro grupos. Dois grupos defenderiam a apropriação cultural como um
processo natural na história da sociedade,

A execução e o resultado desse processo
foram impressionantes. Os alunos trouxeram um leque variado e interessante de
argumentos. Souberam respeitar o turno
de fala do colega e rebateram diretamente,

com polidez e desenvoltura, os argumentos
dos grupos divergentes. Evidentemente,
não chegamos a um consenso. E nem
deveríamos chegar. O processo da discussão
em si, as pesquisas realizadas, o cuidado
com a expressão, a seleção e organização
verbal dos argumentos e o respeito à opinião
e ao turno de fala dos colegas foram o grande
aprendizado desse trabalho.
Ao final das apresentações, obviamente,
os alunos produziram um texto. Não um
texto artificial, feito apenas para cumprir
uma atividade avaliativa. Tiveram, na
verdade, a oportunidade de expressar as
suas impressões e opiniões reais acerca
de um tema o qual eles perceberam como
de extrema relevância e presença na vida
deles e de todos nós. Alguém tem dúvida
de que foi delicioso tanto para quem
escreveu quanto para quem leu?

“

Uma das maiores dificuldades de um
aluno na aula de redação é ver a abrangência social de um tema; para isso,
a discussão destes em sala de aula é
essencial. Uma das experiências que
mais me ajudaram nesse tópico foi um
debate dirigido pelos alunos, em que
todos tinham a oportunidade de expor a
sua opinião. A temática do debate, Apropriação Cultural, também foi bastante
interessante, pois eu, como negra, por
sinal a única da sala, nunca havia pensado
nesse assunto através de um olhar mais
crítico, o que me fez repensar minhas
opiniões e, creio, a de muitos outros
alunos que estavam presentes.

LORRAYNE

CONCLUSÃO
Em suma, esse debate foi apenas uma
das variadas experiências que podem
ser realizadas em sala de aula de modo
a tornar o processo da escrita mais
significativo para os alunos. A partir do
momento que experiências nesse sentido
vão sendo desenvolvidas com frequência,
naturalmente os alunos vão aprendendo
a despertar o interesse pela discussão
e escrita, muitas vezes, mesmo quando
não é uma exigência escolar.

BIBLIOGRAFIA
•BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação popular. São Paulo: Brasiliense, 2006.
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“

Gostei bastante do debate porque fugiu da
nossa realidade de um sistema em que a
sala de aula é feita para o professor
falar e o aluno ouvir. A nossa interação faz
com que a gente se aprofunde mais em
relação ao conhecimento sobre o tema e
torna o aprendizado mais dinâmico. Além
disso, quebra tabus, ao colocar temas
discutidos no âmbito social e que influenciam
direta ou indiretamente na nossa vida.
Faz-nos, acima de tudo, mais humanos,
ao refletirmos sobre o que acontece em
nossa sociedade.

•DEBORD, G. Sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000.

“

DESENVOLVIMENTO

questionando, portanto, o argumento
das jovens negras. Os dois outros grupos
recriminariam a apropriação cultural como
uma forma de ratificação das desigualdades
e esvaziamento de sentido dos signos
sociais das minorias, rebatendo, portanto, a
argumentação da jovem branca.

“

Sagrado Coração de Maria, em Ubá, têm
buscado, a partir de práticas didáticas
diárias, desenvolver todo esse processo
metodológico antes da escrita do texto em
si, com vistas a promover o envolvimento
dos alunos com os temas das redações. Ao
longo do primeiro trimestre de 2017, por
exemplo, uma experiência merece maior
destaque: o debate empreendido entre os
alunos da segunda série do Ensino Médio.

MARIA EDUARDA P.
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“

CSCMVIT

AS CICATRIZES QUE TENHO NO
MEU CORPO SÃO MEDALHAS DE
UMA INFÂNCIA FELIZ

O USO DAS
BRINCADEIRAS NO
DESENVOLVIMENTO
DAS FUNÇÕES
EXECUTIVAS NAS
AULAS DE MOVIMENTO
ANA ALICE ZANON
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Graduada em Licenciatura em Educação Física, Pós-Graduada em Educação Física Escolar e em Psicopedagogia. CREF 000140-G/ES. Professora
de movimento do Colégio Sagrado Coração de Maria - Vitória, desde 2009.

É corriqueiro na nossa rotina perguntas
como: “O que é aula de movimento?”, “O que
as crianças fazem/aprendem nessas aulas?”
A resposta poderia ser simples, mas aula de
movimento é mais que movimentar-se, é o
aprendizado de aspectos afetivos, cognitivos
e psicomotores por meio do trabalho lúdico
com jogos e brincadeiras. Nessas aulas,
as crianças desenvolvem seus valores,
suas emoções, sua visão de mundo, pois
são auxiliadas a construírem sua própria subjetividade. O desenvolvimento das
funções executivas, como o autocontrole,
flexibilidade cognitiva e memória de tra-

balho, é garantido a partir da ludicidade do
brincar.
A criança por meio do estímulo à
imaginação e à criatividade nas
brincadeiras pode evadir-se do real e do
presente, criar e recriar novas formas
e conceitos e, assim, ir construindo
reflexões próprias até ter autonomia para
desenvolver suas funções executivas,
devido a sua plasticidade cerebral.

processamento neurológico, o que faz com
que as crianças tenham uma velocidade
de pensamento que não corresponde
à sua motricidade”, ou seja, o aceleramento desse processamento compromete
as funções motoras, devido ao pouco
estímulo, e, consequentemente, interfere
na aprendizagem. Diante de tais reflexões,
entendemos que as aulas de movimento
precisam, com razoabilidade, trabalhar com
essa demanda social.

Segundo Rodrigues (2017, p. 65,66), na
sociedade atual “os jogos eletrônicos
contribuem para o aceleramento do

A psicomotricidade relacional, trabalhada
nas aulas de movimento, tem como foco
promover o desenvolvimento integral
21
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das crianças, pois é possível afirmar que é
brincando que a criança adquire conceitos
importantes, como direita, esquerda, subir,
descer, que tem grande influência nos
movimentos das letras e dos numerais.
Nessa abordagem, a aprendizagem e
o desenvolvimento se produzem pelas
formas de relação afetiva com o outro,
respeitando-se as possibilidades e
os limites de cada um. É por meio da
brincadeira que superam seus limites,
aprendem regras, traçam metas, adquirem equilíbrio, desenvolvem agilidade
e atenção. O brincar é concebido como
um caminho para o desenvolvimento das

funções executivas e é o grande trunfo do
eixo movimento.

PRÁTICA DE TRABALHO
Os meus planejamentos são elaborados
a partir de uma rotina com a acolhida
do grupo, rodinha, combinados, deslocamento, reconhecimento do espaço e
do(s) material(is) utilizado(s), execução
da atividade proposta, encerramento da
aula com avaliação e relaxamento.
A rotina me possibilita desenvolver o
planejamento e a organização, trazendo para
as crianças a segurança. Dentro da rotina,

na rodinha, exploro o desenvolvimento
da linguagem, a flexibilidade cognitiva, a
memória de trabalho, o controle inibitório
e a atenção. As atividades acontecem
sempre pensando na progressão do domínio
corporal da faixa etária.
Ao planejar, penso na utilização de espaços
variados, como parques, quadra, sala de
ginástica, ginásio; e em materiais diversos,
de texturas diferentes e coloridos para
atrair a atenção e interesse das crianças,
como tecidos, bolas de diferentes tamanhos,
papéis, bambolês, cordas, túneis, copos,
recicláveis, buscando em todos esses
acessórios uma surpresa para as crianças,

além de aulas divertidas e prazerosas,
facilitando a aquisição do domínio das
habilidades propostas.

ao criar uma nova estratégia na brincadeira
conhecida; e o autocontrole, ao seguir os
combinados e regras dessa brincadeira.

Ao explorar a brincadeira, busco permitir
a escolha e o controle da criança, que,
neste trabalho, é um sujeito ativo. Nesse
momento, preciso refinar meu olhar
diante do desempenho dos alunos, visando
conhecer seus pontos de domínio e suas
necessidades de aprendizados para melhor
intervir, desafiando a criança a novas
conquistas. Percebo como é importante a
repetição das brincadeiras em momentos
diferentes, pois proporciona experiências
para que meu aluno construa novas
estratégias de domínio da tarefa, o que
possibilita o desenvolvimento das funções
executivas, explorando as três categorias
de competências: a memória de trabalho,
ao retomar a ação; a flexibilidade cognitiva,

Por meio de uma brincadeira popular, como
Coelhinho sai da toca, é possível contemplar o desenvolvimento motor das crianças,
consolidando-os, além de perpetuar a
cultura infantil e as funções executivas.
Nesta brincadeira, as habilidades estimuladas são agilidade, planejamento e
atenção, além de ajudar a criança a criar
uma ou mais estratégias para se alcançar
o objetivo final – flexibilidade cognitiva.
Sem o desenvolvimento do autocontrole,
a criança teria dificuldade de participar,
uma vez que esta é composta por regras.
Ela precisa compreender que, em cada
rodada, um ou mais participantes ficará
de fora da brincadeira. Seguir combinados
e regras, nessa faixa etária, é um desafio

para os educandos, pois a criança deseja ser
sempre a primeira e demonstra resistência
para sair da brincadeira, uma vez que não
sabe lidar com frustrações. Concluindo,
esta é uma brincadeira simples, que faz
parte do repertório cultural da criança e que
nos permite iniciar um trabalho de grande
importância para o desenvolvimento escolar.
Enfatizo que a mudança do meu olhar sobre
minha prática fez toda diferença, pois
planejo cada detalhe com intencionalidade.
É preciso garantir à criança que ela possa
ser agente dos seus próprios processos,
capaz de gerenciar seus comportamentos,
pensamentos e sentimentos, buscando
a obtenção de suas metas pessoais.
Quando possibilitamos o desenvolvimento
das habilidades motoras e das funções
executivas, as crianças, possivelmente,
terão uma boa base cognitiva.

BIBLIOGRAFIA
• KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. 3 ed. São Paulo: Cortez, 1999.
• MOYLES, Janet R. Só brincar? O papel do brincar na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002.
• RODRIGUES, Patrícia Maltes. Funções executivas e aprendizagem: o uso dos jogos no desenvolvimento das funções executivas. Salvador: SANAR, 2017.
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INTERCÂMBIO

PROGRAMAS
DE INTERCÂMBIOS
DA REDE SAGRADO
CRESCEM E GANHAM
MAIOR EXPRESSÃO
A CADA ANO
TABATA MARTINS
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Coordenadora de Comunicação Estratégica

De janeiro a março deste ano, 11 estudantes
dos Colégios Sagrado Coração de Maria,
sendo 9 mulheres e 2 homens, tiveram
a grande oportunidade de estudar no
Marymount International School Nova York,
nos EUA, Marymount International School
London, na Inglaterra, e Marymount
International School Medellín, na Colômbia,
respectivamente.
Para viverem essa rica experiência no
exterior, todos passaram por processo

“Promover o dom da internacionalidade e
alargar o compromisso para a transformação do mundo através da educação”. Essa é
a Missão da Rede Global de Escolas RSCM,
que conversa perfeitamente com o objetivo
principal dos programas de intercâmbios da
Rede Sagrado – Colégios Sagrado Coração
de Maria. Assim, convidamos vocês, queridos

leitores da 9ª edição da Revista Elos Educação: Linhas & Olhares, a conhecer a
experiência dos 11 intercambistas 2017, além
de se informar, em primeira mão, algumas
importantes novidades. Afinal, a cada ano,
os intercâmbios internacionais entre as
escolas da Rede crescem e ganham maior
expressão.

seletivo, que incluiu análise curricular,
redação e teste de conversação em inglês
e/ou espanhol. O primeiro intercâmbio
ocorreu de 7 de janeiro a 4 de fevereiro,
quando Ana Beatriz, do CSCM-Brasília, e
Lavínia Bilich, CSCM-Vitória, ampliaram
seus conhecimentos na Terra do Tio Sam.

Belo Horizonte, e Ligia Helena, CSCM-Rio
de Janeiro, desbravarem a Terra da Rainha
Elizabeth.

De 9 de janeiro a 4 de fevereiro, foi a vez de
Jordanna Emmerich e Manuela Pedroni,
ambas do CSCM-Vitória, Manuela Borba,
CSCM-Brasília, Vittoria Anastasia, CSCM-

Já de 17 de fevereiro a 19 de março, David
Balbe, do CSCM-Brasília, Lucas dos
Anjos, CSCM-Vitória, e Luisa Lamas Sluss
e Marcella Azevedo, ambas do CSCM-BH,
foram recebidos pelas calorosas famílias
e novos colegas colombianos de Medellín.
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BLOG DO INTERCÂMBIO
Durante todo o período dos três
intercâmbios de 2017, os(as) alunos(as)
compartilharam suas vivências pedagógicas e culturais, além de curiosas
descobertas a amadurecimento como
pessoas e estudantes, por meio de
postagens no blog Diário de Intercâmbio:
intercambiorscm.blogspot.com.br.

”Amizades, rotinas, costumes
e paladares… Uma experiência única, me sinto privilegiada de estar aqui, levarei comigo lições que aprendi para o
resto da minha vida!”

MEDELLÍN

LONDRES

INTERCÂMBIO

“Minha família é incrível, eles
gostam de música, me ajudam
quando eu preciso e gostam
de manter todo mundo unido”

“A experiência do intercâmbio foi muito enriquecedora
para mim, aprendi muito
sobre a cultura e conheci
muitos lugares com a minha
família e com a escola, além
de ter aulas diferentes das
que eu curso em Brasília”
David Balbe,
do CSCM-Brasília, Medellín.

Ana Beatriz,
CSCM-Brasília, Nova York.
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NOVA YORK

Manuela Pedroni,
CSCM-Vitória, Londres.

“Estou gostando bastante dessa experiência e
desfrutando muito esses momentos, porque sei
que essa oportunidade é única e privilegiada”

NOVIDADES!

Marcelo Azevedo, CSCM-BH, Medellín.

“Já faz 2 semanas que estou vivendo aqui em
Nova York, com todas suas grandes estruturas,
comidas exóticas e diversas culturas. A escola é muito legal”

“As aulas são bem diferentes das nossas. Por ser
uma escola bilíngue, algumas aulas são em espanhol e outras em inglês, além de ser um colégio
inteiramente feminino. Meu espanhol melhorou
muito desde que eu cheguei em Medellín e espero
que continue melhorando, além de conhecer
outros idiomas em experiências como essa”

Lavínia Bilich, CSCM-Vitória, Nova York.

Lucas dos Anjos, CSCM-Vitória, Medellín

QUER SABER COMO
OS INTERCAMBISTAS
2017 AVALIARAM ESSA
EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR?
UTILIZE O QR CODE ACIMA
PARA ASSISTIR AO
DEPOIMENTO DELES.

No próximo dia 28 de outubro, a comunidade do Colégio Sagrado Coração de Maria
Belo Horizonte terá o grande prazer de receber estudantes do Marymount International
School Rome, Itália. O grupo ficará na capital mineira até o dia 4 de novembro e os
intercambistas serão hospedados na casa de famílias de alunos (as) do CSCM-BH.
A proposta desse programa de intercâmbio terá um cunho mais social, uma vez que
os estrangeiros irão ficar no Brasil por apenas uma semana e demostraram grande
interesse em conhecer a realidade do Projeto Vida Padre Gailhac, localizado no bairro
Lagoa. Serão sete dias de ricas e inesquecíveis trocas de experiências e dons para
todos os envolvidos nessa acolhida.
E as novidades não param por aí: em 2018, os programas de intercâmbios da Rede
Sagrado serão ampliados com a inclusão do Marymount International School Bogotá,
na Colômbia, como destino.
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“

REDE GLOBAL RSCM

“É necessária a diplomacia espiritual do educador iluminado, do pensador e do
acadêmico para estabelecer a defesa da ordem internacional, ensinar o respeito pela
dignidade humana e para abrir as mentes à beleza universal da justiça e da liberdade…
É, portanto, mais imperativo que nunca, que conscientemente continuemos a globalizar o
nosso horizonte educacional.”
IR. RITA ROWLEY

TEOLOGIA DA LIDERANÇA – EDUCAÇÃO PARA A PAZ
A Conferência da Rede Global de Escolas
RSCM aconteceu de 28 de junho a 02
de julho de 2017, em Bogotá, e contou
com a presença da Superiora Geral das
Religiosas do Sagrado Coração de Maria,
Ir. Rosamond Blanchet, equipes gestoras
e professores das escolas do Instituto do
Sagrado Coração de Maria das diferentes
partes do mundo. A equipe brasileira foi
representada por: Ir. Maria Cristina Caetano,
Ecônoma, Deise Elen Abreu, Coordenadora
Estratégica de Processos Educativos e
Rosana Cattete, Coordenadora Pedagógica
Geral do CSCM – RJ.

ENCONTRO DA REDE
GLOBAL DE ESCOLAS
RSCM– BOGOTÁ,
COLÔMBIA 2017
ROSANA CATTETE
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Coordenadora Pedagógica Geral - CSCM-RJ

Na abertura do encontro, Ir. Rosamond,
agradeceu aos profissionais leigos que,
imbuídos do Carisma do Pe. Gailhac,
respondem de forma comprometida e
generosa aos apelos expressos na Missão
do IRSCM. A Superiora Geral reiterou a
parceria com os leigos e enfatizou o dom
da internacionalidade como um traço
fundamental da Espiritualidade das RSCM.
Em um clima de alegria e sintonia, o grupo
refletiu sobre a importância da educação
para a liderança e a paz. Durante o evento,
tivemos a oportunidade de conhecer
histórias e projetos de empreendedores
sociais, dentre essas histórias a da ex-aluna
do Colégio Marymount de Bogotá, Catalina
Escobar, CEO e criadora da Fundação
Juanfe, que, ao falar sobre “Educação e
empoderamento das mulheres”, levounos a refletir sobre a necessidade de
darmos um sentido maior às nossas vidas.
Foi emocionante ver tamanha coragem e
desprendimento de Catalina que, por meio
da Fundação Juanfe, acolhe meninas com

o objetivo de romper o círculo de pobreza,
a partir da educação e profissionalização
de mulheres negras e em situação de
vulnerabilidade social. Atualmente, a
fundação atende a 700 pessoas e conta
com sedes em Cartagena (matriz), Bogotá,
Madri e Estados Unidos.
Não faltaram exemplos de pessoas
ousadas e com grande engajamento
social, assim como Fernando Diaz, que
apresentou sua magnífica experiência
com a comunidade de Chocó, na costa
pacífica da Colômbia, onde os sonhos
de inúmeras crianças enfrentam os
obstáculos de seu contexto social.
Fernando envolveu 15 escolas diferentes,
dentre elas a Marymount Bogotá, para
promover a formação dos professores de
Chocó. A partir de workshops, os docentes
puderam ter acesso a tecnologias e
aprenderam a preparar videoaulas para
os estudantes, tornando as aprendizagens
mais diversificadas e significativas.
A cada nova conferência, ficávamos ainda
mais convictas do potencial da Rede
Internacional em colaborar na formação
dos estudantes, a partir de uma visão
global. Na palestra do Padre Leonardo
Rincón, novamente a dimensão dos
apelos globais voltaram à tona. Ele trouxe
grandes contribuições sobre a “Teologia
da liderança para educar na paz”,
lembrando-nos do exemplo de liderança
profunda e tocante de Jesus Cristo.
Em uma sociedade na qual prevalece
o descarte, precisamos harmonizar a
dimensão espiritual com a ética e a política.

O ex-ministro da cultura da Colômbia,
Juan Luís Arango, diretor da Universidade EAFIT, em Medellín, nos apresentou
sua pesquisa e suas ações para acabar
com a indisciplina e a falta de ética de
alunos e professores na universidade,
que muito o incomodavam. Arango
mobilizou a instituição para uma Política
de Integridade Acadêmica por meio
de um compromisso constante com a
honestidade, a confiança, o respeito, a
justiça e a responsabilidade.
Por fim, ouvimos o CEO, Luis Enrique
Garcia, discorrer sobre seu estudo
focado na aprendizagem eficaz que,
segundo ele, ocorre quando as crianças
experimentam atividades ao ar livre.
Seus resultados mostram que, em
sala de aula, as crianças não retêm
o conhecimento da mesma forma
que quando estão vivendo situações
empolgantes e até de suposto perigo,
como ao utilizar um objeto cortante,
aproximar-se do fogo, explorar uma
floresta etc..
Ter vivenciado a internacionalidade da
Rede Sagrado em um evento de tamanha
importância nos honrou e nos fez crer,
cada vez mais, que a espiritualidade de
Gailhac fica explícita no serviço quando
ele transpira paixão, incendeia e dá
vida. O sentimento de pertença à Rede
Global experimentado nesse Encontro
transcende fronteiras e nos encorajou
a prosseguir na superação dos desafios
impostos pela missão de educar nossos
alunos para a liderança e para a paz.
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TECNOLOGIA
Quando falamos de “Educação para/
do século XXI” logo vem à nossa cabeça
atividades com recursos futuristas, com
conexões super-rápidas e por que não até
(quase) em teletransporte? Nesse sentido,
a palavra inovação surge como base de
relação. Mas uma das questões que temos
que refletir sobre esta expressão é que
já estamos há 17 anos do citado período.
Ou seja, o pressuposto “futurista” já não
pode ser usado. No ano de 1999, Bill Gates
publicou algumas previsões do que para
ele estaria aplicado futuramente em
nosso cotidiano; dentre elas estavam a
intensa utilização de dispositivos móveis,
links para TV e Internet das Coisas.

STEM
APLICAÇÕES
REAIS NO
CENÁRIO
EDUCACIONAL?
ALEX PAIVA
LUANA PRISCILA WUNSCH
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Mas e na Educação? Como podemos
considerar se tais aspectos chegaram
realmente e quais são as principais
aplicações quando o assunto é inovação?
Sob esse panorama, se você acompanha
as discussões sobre cenários educativos, já deve ter ouvido falar no termo
STEM. Mas, afinal, o que é isso? Em
inglês é a sigla usada para designar
quatro áreas do conhecimento: Ciências,
Tecnologia, Engenharia e Matemática
(Science, Technology, Engineering, and
Mathematics).

Doutorando em Sistemas da Informação.
Gerente de Projetos LEGO Education Positivo Tecnologia S/A
Doutora em Educação. Professora do Mestrado em
Educação e Novas Tecnologias – PPGENT – UNINTER.

Tecnologia Educacional

No contexto educacional, o termo STEM
hoje tem a função não só de identificar
tais áreas, mas também de interligá-las,
incentivando a aprendizagem interdisciplinar com foco em uma contextualização
da aprendizagem, ou seja, a busca pela
compreensão de como as mesmas podem
apoiar a formação pessoal e profissional
de alunos e professores de forma mais
coerente com as especificidades que a
sociedade atual exige, tais como a autoria,
o raciocínio lógico, o compartilhamento de

conhecimento, a postura perante desafios e
a resolução de problemas.
Tudo isso interligado e incorporado às
aulas, faz com que o formato STEM seja
o princípio de um (re)pensar sobre o
conteúdo a ser dado e prática do docente
nos diferentes níveis de ensino. Aqui
exemplificamos atividades que já são
aplicadas em muitas escolas no Brasil e no
mundo e que seus princípios-chave estão
intimamente ligados à abordagem STEM:

(1) ROBÓTICA: Antes pensada apenas para o
ensino de futuros profissionais das exatas,
hoje já está inserida em instituições desde
a Educação Infantil até o Stricto Sensu.
Para o percursor da robótica na educação
em geral, Papert (1980), os meios devem
servir para que as pessoas aprendam,
para novas situações-problema, novos
desafios e novas responsabilidades.

(2) EM UMA REALIDADE NA QUAL A
AUTONOMIA É REFERÊNCIA PARA ABOLIR
O INDIVIDUALISMO, o trabalho em equipe
entra como forte norte de boa prática.
Esqueçamos o modelo que até nos foi
imposto de salas com alunos sentados
full time e de professores à frente
falando. No modelo STEM, a colaboração
é a chave para desenvolvimento de
projetos, valorizando a criatividade de
cada participante.

(3) E SE FALAMOS EM DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS PARA O SÉCULO XXI, os ambientes
educacionais tradicionais, com carteiras
e pessoas nelas sentadas, e tecnicistas,
apenas para aprendizagem de mecânica
de
como
utilizar
determinadas
ferramentas, têm seus dias contados.
Afinal aliar a criatividade humana, seu
raciocínio lógico e recursos tecnológicos,

digitais ou não, em um mesmo espaço é o
que agora chamamos de “espaço maker”,
certamente um dos principais assuntos
em encontros educacionais por todo
mundo. A boa nova é que tais espaços
estão gerando muitos projetos em prol de
soluções de problemas sociais indicados
pelos próprios alunos-pesquisadoresfazedores que os utilizam.

(4) CERTAMENTE OS GAMES NÃO SÃO
NOVIDADES NO CENÁRIO EDUCACIONAL. Mas a
gamificação de processos de aprendizagem
é considerada uma forte proposta para
a educação atual. Tida não apenas na
base de competição, mas no sentido de
conquistas, ela entra como alicerce do
STEM nos diferentes níveis de ensino como
aliada desde o planejamento de aulas pelos
professores até avaliação.

(5) OS SENSORES POR TOQUE OU FALA, já
muito utilizados nas engenharias, são um
dos principais desafios da educação atual,
afinal a Internet das Coisas traz consigo
a intensa utilização dos meios móveis de
comunicação e seus aplicativos. Apesar de
as políticas públicas ainda não validarem a
utilização de muitos aplicativos benéficos
em salas de aula, acreditamos que a
utilização de aplicativos já é um caminho
sem volta nas escolas, pois já o é na
sociedade em geral.
Assim, fortalecer não só a formação
de futuros engenheiros, mas sim de
cientistas para uma sociedade mais
inclusiva de forma geral e coerente com
as especificidades atuais, faz com que a
validação de abordagens metodológicas
que usam o STEM como norte tornem os
diferentes contextos educacionais mais
interessantes, atraentes e curiosos aos
olhos de alunos e professores.
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BH
FÓRUM SOCIAL – JPIC
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Marcella Cacique, Rafael Goulart e Flávia Hó

uma vez que o auxílio dos diferentes “membros” da
dicussão não estabelece nenhum grau de superioridade,
mas sim de uma igualdade ainda maior.

O Colégio Sagrado Coração de Maria – BH realiza, há 8
anos, o projeto Fórum Social – JPIC. O ambiente criado
nos dias de Fórum Social, além de dar abertura para que
todas as opiniões sejam expostas e trabalhadas, permite
que diferentes formas de protagonismo juvenil sejam
exploradas.

Assim, o Colégio Sagrado Coração de Maria – BH proporciona
um novo modo de ensino, que traz o protagonismo
juvenil como peça essencial no projeto. A possibilidade
de expressar ideias e de compartilhar com um grupo dá ao
estudante a capacidade de ser um cidadão do mundo
consciente e proativo. Os debates e os novos conhecimentos
adquiridos por meio da troca de opiniões abrem a visão
dos jovens para um futuro de dimensões muito maiores,
com caminhos variados para se atingirem as mudanças
almejadas pela humanidade.

A dinâmica do Fórum Social promove autonomia e
proatividade dos discentes. A direção e a coordenação
do fórum permitem uma autorregulação dos estudantes,

PRODUÇÃO
ESTUDANTIL
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UBÁ
O FORMIGUEIRO
Júlia Martins de Andrade - 3ª série do Ensino Médio

avaliado e celebrado. Ninguém posa de ‘rainha’. Somos
todos ‘operários’ e ‘operárias’.

Penso que não podia haver nome melhor para esse grupo
de jovens do Colégio Sagrado Coração de Maria de Ubá:
FORMIGA – Formando Rede Missionária com Gailhac,
afinal, a vida imita não só a arte, mas também a natureza.
Formigas é o que, de fato, buscamos ser.

O grupo FORMIGA mudou a história de muitos e
muitas de nós. Crescemos, estamos crescendo a cada
dia, a cada novo desafio. Muitos devem ao grupo a
perda da timidez, à mudança de pontos de vista, à saída
da zona de conforto. É legal ver novas formigas chegando,
querendo carregar a planta com raiz e tudo, estreitando
laços, descobrindo seu papel...

Nosso ‘formigueiro’ nasceu em 2014, após a Missão
Jovem SCM – Intercâmbio Solidário, durante o Retiro
Jovem SCM, pretendia ser um espaço de voluntariado
e protagonismo juvenil. Desde então, para tornar-se
‘Formiga’ é preciso passar pela experiência missionária,
fazer o retiro e arregaçar as mangas...
No ‘formigueiro’, cada um e cada uma exercem sua
função, há um calendário e tarefas às quais aderimos
voluntariamente. Chamamos isso de ‘Plano de Ação’.
Tudo é decidido coletivamente, e, da mesma forma,

O amor revigora esse grupo. A fé prática, testemunhada
por Gailhac, nos inspira. Empatia e solidariedade são
nossa marca. Então, não se assuste: vez ou outra é
possível encontrar uma espécie diferenciada de ‘formiga’
pela cidade, pela Rede. Somos de diversas cores, tamanhos e jeitos, mas, quando nos unimos, não há galho que
não carreguemos e não há tamanduá que nos intimide.
Não deixaremos a lamparina apagar!

BSB
FÁBRICA-ESCOLA DE SABÃO
Natália Azevedo de Almeida – 3ª Série B
A humanidade produz cerca de 1,4 bilhão de toneladas
de resíduos sólidos anualmente e, nos últimos 30 anos,
o aumento do volume de lixo produzido no mundo foi três
vezes maior que o populacional. O ser humano, com sua
racionalidade e capacidade lógica, é apto a modificar o
meio em que está inserido, seja de forma negativa ou
positiva. Infelizmente, com o avanço do consumo e da
tecnologia, essa capacidade de influência se tornou cada
vez mais problemática ao ambiente, alterando o equilíbrio
natural do mundo, que consiste na relação entre os
organismos vivos com o ecossistema, assegurando a
sobrevivência das espécies. O aumento dos resíduos
sólidos é um exemplo claro de como o homem é capaz
de desestabilizar esse estado de Sinergia Ambiental.
Contudo, esse quadro é reversível, uma vez que existem
ações e iniciativas capazes de mudar essa realidade.
A Fábrica-Escola de Sabão (FES) é uma dessas iniciativas
e seu objetivo é produzir um sabão sustentável e de
qualidade para uso do Colégio, a partir da reutilização
do óleo descartado por toda comunidade educativa.
Hoje, além de produzir sabão e outros produtos de
limpeza, como álcool em gel e sabonete, a Fábrica se
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transformou em uma miniempresa, e é formada pelas
diretorias Administrativa-Financeira, Pesquisa e Produção,
Comunicação e Marketing e Recursos Humanos, além do
Trio Gestor, composto por dois alunos e pelo professor
orientador.
Fazer parte de algo tão positivo e grandioso é muito
gratificante, porque dá sentido à nossa existência. Foi
por meio da FES que encontramos a oportunidade, como
seres capazes de influenciar o meio, de fazer a diferença,
de intervir positivamente na manutenção do equilíbrio do
mundo. Colocar em prática os conhecimentos vistos em
sala de aula em prol de uma causa significativa dá sentido
ao aprendizado, tornando-o mais prazeroso e eficiente.
O fato de termos transformado esse projeto em uma
miniempresa também traz muitos aspectos positivos.
Um deles é a experiência empreendedora e protagonista
da vivência de um mercado de trabalho, uma realidade
próxima de nós alunos.
Por fim, orgulho-me em dizer que a FES mudou as
minhas perspectivas, como aluna, como ser humano
e como futura profissional. Todos deveriam ter a
oportunidade de fazer parte de uma iniciativa como essa
e, consequentemente, de influenciar positivamente a
nossa casa.
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RIO
“As palavras passam, os exemplos arrastam.” Padre Gailhac
“Durante muito tempo, tive uma enorme vontade de fazer algo
para a comunidade, mas não sabia como eu, adolescente, teria
poder de mudar o mundo de alguma forma. Com o GTS, tive a
oportunidade de ajudar, transformar e descobrir como um sorriso e uma gentileza podem mudar o dia de alguém. Meu mundo
se expandiu e eu também!” Pérola Mattos
O GTS é o Grupo de Trabalho Solidário do Sagrado do Rio. Sob
a coordenação do prof. Carlos Bruno, do SOR, e da professora
de Ensino Religioso, Nyeta Magalhães, ele reúne alunos do 8º
ano à 3ª série do E.M. e antigos alunos. O grupo, que nasceu
em 2013, se reúne todas as sextas-feiras, a partir das 14h, para
planejar ações e campanhas solidárias ou executá-las.
Ghabriel Ibrahim traduz como este trabalho é parte da missão
da nossa escola: “Participar do GTS é uma experiência que
agrega muito à formação dos alunos. A simples existência do
grupo mostra que a preocupação da instituição extrapola a sala
de aula. A escola visa formar cidadãos não apenas capacitados
intelectualmente, mas conscientes e solidários, a fim de que
promovam mudanças concretas na sociedade.”
Uma das ações permanentes é o Lanche Solidário. A tarde de
sexta começa na cozinha, onde um grupo prepara o lanche.
O outro grupo separa roupas de acordo com as necessidades
apontadas nas fichas de levantamento social. Dividimos o grupo em 3 partes, definimos o roteiro e partimos para as ruas de
Copacabana para um encontro fraterno com os moradores em
situação de rua.
“Eu percebo o GTS como uma experiência que forma os alunos
com o verdadeiro diferencial que uma escola deve proporcionar.
É um espaço para a reflexão e prática de valores que acabam
sendo facilmente esquecidos numa sociedade que contribui
para o aumento do ódio e da intolerância. A oportunidade do
contato direto com realidades difíceis e muito diferentes nos
fortalece e amplia nossa compreensão em relação ao que é ser
humano, solidário e sensível ao próximo”, reitera Flávia Brasil.
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VIT
Neste ano o grupo tem novidades: iniciamos a experiência da
Tenda Solidária, que é montada uma vez por mês no calçadão da
praia de Copacabana. Nesse dia, os alunos contam a experiência do GTS para a comunidade, recolhem doações e cadastram
idosos de Copacabana para futuras visitas solidárias.
Além disso, a partir dos pedidos de alunos do 6º e 7º anos, que
ficam ansiosos para participar do GTS, vamos iniciar, no segundo
semestre, encontros de formação e pequenas ações solidárias
que se realizarão de 15 em 15 dias, às sextas, das 13h às 14h.
Camila Massi consegue traduzir o que o GTS significa pra
todos nós: “O GTS tem um grande significado na minha vida.
Faço parte há 3 anos e o sentimento que vive dentro de mim é o
de pertencer a uma grande família que está unida por um objetivo comum: olhar sem julgamentos para a população carente,
que é negligenciada e considerada invisível por muitos. Além de
doarmos um pouco do nosso tempo, do nosso coração, e
de dividirmos o que temos com aqueles que têm menos,
nós temos o desejo de levar felicidade, de aliviar sofrimentos,
fazendo jus à frase do grupo: Juntos somos mais!!

RÁDIO MAIS
Luiz Fernando Pinto da Silva - 3ª série do Ensino Médio
A Rádio Mais, além de alegrar as manhãs do colégio, acaba se tornando uma
ferramenta de interação alternativa, assim, os alunos que possuem alguma dificuldade em socializar com os colegas desenvolvem outras formas de fazer isso,
participando da locução, por exemplo. Além disso, possibilita certa autonomia e
exercita a responsabilidade dos alunos que participam.
Dos programas semanais da Rádio Mais, o que eu posso destacar como sendo
o de maior importância é o “Mais Sagrado”, que acontece às quartas. Nele, são
informados aos ouvintes os eventos que acontecem dentro e fora do colégio, do
maternal ao ensino médio.
Para mim, participar da rádio foi um privilégio que possibilitou uma aproximação
com meus amigos de classe, fazendo com que eu me sentisse parte do grupo.
A rádio também me ajudou a lidar melhor com os imprevistos e a ter mais autoconfiança para falar em público.

O meu intuito no grupo é ajudar a mudar a realidade precária
vivida por milhões de pessoas, mas, no fim, quem mais é ajudada
sou eu. Pelas experiências que vivi durante estes 3 anos, posso
afirmar que fazer parte de um grupo como esse é essencial na
vida de qualquer pessoa, dado que cada vivência me torna a cada
dia mais humana. Por fim, além de ser solidários com quem vive
de forma desumana, aprendemos a sermos solidários dentro de
casa, com a nossa família e com os amigos. Quem mais ganha
com o trabalho solidário somos nós: acumulamos experiências
e ensinamentos, ampliamos nossos horizontes e abrimos nosso
coração para o mundo”, diz Camila Massi

Pérola Mattos – aluna da 2ª série do E.M., participante do GTS
Camila Massi – antiga aluna, participante do GTS
Flavia Brasil – antiga aluna, participante do GTS
Ghabriel Ibrahim – antigo aluno, participante do GTS
Nyeta Magalhães – Prof.ª de Ensino Religioso – Coord. do GTS
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EJA

EJA SAGRADO
HÁ 50 ANOS
EM DEFESA
DA VIDA!
A história da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) na Rede Sagrado se inicia em 1967,
repleta de sonhos e ideais, movida pela
valorização da vida e pela promoção
humana, e inspirada pelo Pe. Gailhac.
Trata-se de um projeto de educação de
qualidade, que visa ao crescimento e à
formação integral dos menos favorecidos,
defendendo a construção de relações
fundadas no respeito, na solidariedade, na
cooperação e na amizade entre as pessoas.

Coordenadora Pedagógica da EJA do CSCM- RJ

compromisso com a transformação
social, pois acreditavam que a EJA
representa mais que um direito: é uma
condição necessária à plena participação
da sociedade no exercício da cidadania.
Inicialmente chamada de Escola Supletiva,
a Educação de Jovens e Adultos do Colégio
Sagrado Coração de Maria foi se adaptando
às mudanças na legislação e passou a ser
reconhecida como modalidade específica
da Educação Básica, atendendo sempre

Tendo como objetivo não só a formação
acadêmica, mas também a humana e
cultural, as irmãs do Sagrado Coração
de Maria ergueram uma bandeira em
favor da educação para todos, em um

a classe trabalhadora e enfatizando a
importância da reflexão crítica para a
inserção social no mundo letrado.
Segundo Paulo Freire, “ninguém caminha

sem aprender a caminhar, sem aprender
a fazer o caminho caminhando, refazendo
e retocando o sonho pelo qual se pôs a
caminhar” (1996). Nesse sentido, mais
que o ensino de conteúdo, a EJA traz
significados representados não só
pelas trajetórias individuais de tantas
pessoas que passaram pelo segmento,
mas, principalmente pelas histórias
coletivas que vão se entrecruzando para
compor o grande mosaico da Educação
de Adultos em nossa escola. Assim,
trazemos à memória tantos educadores
que deixaram sua semente para que se
espalhassem vida e esperança a inúmeros
alunos, movimento que oportunizou a
construção de muitos projetos de vida.

“

“

PATRÍCIA FORTUNA W. PRAZERES

A ÁRVORE SERÁ O QUE
RECEBER DE SUAS RAÍZES.
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PE. GAILHAC

Lembramo-nos também das religiosas,
diretores, coordenadores, funcionários e
educandos cujas marcas que ficaram são
nosso grande legado. Nesse dia a dia,
subindo a ladeira e atravessando a porta
da sala de aula mais cheios de esperança
que de cansaço, conhecemos muitas
Marias, Antônios, Joanas e Joaquins em
busca de concretizar um sonho antes
esquecido, cada um com a sua história de
vida, sua identidade e suas memórias.
São sujeitos que se revelam tão semelhantes
e ao mesmo tempo tão singulares em
suas ações cotidianas. Nesse contexto,
entrelaçado de experiências trazidas pelos
alunos e somadas ao grupo, onde se criam

espaços de saberes e não saberes almejando
reconhecimento na sociedade, é que
identificamos a EJA em sua grandeza. Tais
sujeitos são guiados pelo desejo de “melhorar
de vida”, pelo esforço de compreender o
mundo que os rodeia, pela vontade de serem
vistos e poderem ver a todos, como dizem
eles, “de cabeça erguida”.
Assim, em um cenário tão particular,
desabrochou a EJA, de um projeto
inicialmente pensado para mulheres, a um
caráter misto, numa ideia de completude,
convivência com o diferente, reflexão
sobre as desigualdades e respeito às
diversidades. Por isso, buscamos viver
com plenitude os valores que norteiam

o carisma e a Missão do Instituto das
Religiosas do Sagrado Coração de Maria,
porque em cada pequena ação cotidiana
percebemos a dimensão desse lindo
projeto, e segundo Pe. Gailhac, “a palavra
que não é expressão de uma vivência, não
convence, não constrói”.
No cinquentenário da Educação de Jovens
e Adultos do Colégio Sagrado Coração de
Maria, felicitamos a todos que contribuíram
para a construção dessa história, um
trabalho regado com muito amor, carinho,
zelo e fé. “Fé na vida, fé no homem, fé no
que virá! Nós podemos tudo, nós podemos
mais. Vamos lá fazer o que será” (Semente
do Amanhã, de Gonzaguinha).
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A Rede Sagrado – Colégios Sagrado Coração de Maria lançou
uma Nova Campanha de Matrículas em 2017. Assinada
pela Agência Reciclo, a ação de comunicação e marketing
traz como mote a frase “Desde 1849, compromisso com

NOVA CAMPANHA
DE MATRÍCULAS
REDE SAGRADO
TABATA MARTINS

seu tempo”, ressaltando que a Rede Sagrado tem um real
compromisso com seu tempo devido ao conjunto de fatores:
metodologia própria de ensino, sensibilidade para educar,
atuação na sociedade, presença internacional e capacidade
de inovar desde a sua fundação.
O layout da nova campanha foi planejado por meio da
construção de jogos de frases que contemplam o universo
educacional e abordam os valores e diferenciais da Rede.
Além disso, há representações de todos os segmentos
ofertados pelas cinco Unidades, localizadas em Belo
Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Ubá e Vitória.

Coordenadora de Comunicação Estratégica

De forma sucinta, as variadas peças gráficas e anúncios
on-line e off-line da nova campanha também trazem um
importante resgate de tradição e reforço de marca com a
volta do Sacré-Coeur de Marie em sua assinatura, assim

Sacré-Coeur de Marie

como irreverente alusão à escala de cores RGB e fatores
da tridimensionalidade como forma de projetar a presença
da escola em todas as dimensões da vida do estudante: ser,

site

facebook

youtube

aprender e viver.
Acompanhe o andamento da Nova Campanha de Matrículas
pelo nosso site e perfis no Facebook e Youtube.
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