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E d i t o r i a l
O desafio de educar

O filósofo prussiano Immanuel Kant já dizia que 
“o homem não é nada além daquilo que a educação faz 
dele”. Mas, afinal de contas, qual é o verdadeiro signifi-
cado da palavra educar? E se essa é uma tarefa da famí-
lia ou da escola? Para a maioria das pessoas, “educar” é 
uma obrigação exclusiva das escolas e de seus respectivos 
profissionais, esquecendo-se que educar é uma função de 
todos, tanto dos pais, quanto dos educadores. O concei-
to de educar vai muito além do ato de transmitir conhe-
cimento. Educar é estimular o raciocínio, é aprimorar o 
senso crítico, as faculdades intelectuais, físicas e morais. 

O especial “Melhores Escolas”, idealizado pelo jor-
nal O Imparcial, que é um projeto que visa, anualmen-
te, apresentar as melhores instituições particulares de 
Ensino Médio de São Luís, coloca uma lanterna para a 
sociedade sobre a importância do papel que hoje as es-
colas têm para a formação de milhares de pessoas. Na 
edição deste ano, continuamos com a responsabilidade 
de levar ao leitor uma visão profunda e positiva da ex-
celência do ensino oferecido por estas instituições, mos-
trando, por meio de reportagens exclusivas, entrevistas 
e ensaios fotográficos, suas conquistas e desafios frente 
à formação das novas gerações em uma época de múl-
tiplas exigências da nova sociedade.

Reforçamos, nesta edição do “Melhores Escolas”, que 
educar é a ação de promover a educação, que compre-
ende todos os processos, institucionalizados ou não, que 
visam transmitir determinados conhecimentos e padrões 
de comportamento a fim de garantir a continuidade da 
cultura de uma sociedade.

No sentido mais amplo, educar é socializar, é trans-
mitir os hábitos que capacitam o indivíduo a viver numa 
sociedade, hábitos esses que começam na primeira in-
fância, implicando no ajustamento a determinados pa-
drões culturais.

Educar é estimular, desenvolver e orientar as apti-
dões do indivíduo, de acordo com os ideais de uma socie-
dade determinada. É aperfeiçoar e desenvolver as facul-
dades físicas, intelectuais e morais, é preparar o cidadão 
para a vida.

Para Paulo Freire, o mais célebre educador brasi-
leiro, com atuação e reconhecimento internacionais, o 
objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isso 
significa, em relação às parcelas desfavorecidas da so-
ciedade, levá-las a entender sua situação de oprimidas 
e agir em favor da própria libertação. 

Esta educação transformadora é a que apresentare-
mos nas próximas páginas, conversando sobre os enfoques 
que cada escola escolheu apresentar a você. A exemplo 
dos anos anteriores, você vai encontrar aqui, por ordem 
alfabética, as escolas particulares de São Luís que estão 
entre as 15 melhores colocadas no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Todas elas parceiras deste proje-
to, mas que fazem jus ao reconhecimento que conquis-
taram. Parabenizamos e agradecemos por acreditarem 
nesse espaço para evidenciar seus potenciais. 

Uma boa leitura a todos!
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Colégio Adventista 
Mais estrutura e 
qualidade no ensino  

C
om a qualidade de ensino e re-
ferência na formação de cida-
dãos na base cristã e social, o 
Colégio Adventista de São Luís 

(CASL), situado na Avenida Daniel de 
La Touche, apresenta uma nova estru-
tura para o conforto e comodidade das 
crianças. Será inaugurado em anexo o 

CASL KIDS. Um espaço lúdico voltado 
para o público infantil com salas amplas 
e climatizadas. A nova estrutura contará 
com mais opções de recreação com play-
ground moderno e parque aquático com 
piscinas cobertas. Além de uma cantina 
em que as crianças poderão desfrutar 
de um lanche saudável. A preocupação 

do Colégio Adventista não está somen-
te na estrutura física, mas também no 
ensino. A proposta pedagógica da Rede 
Educacional Adventista visa atender às 
necessidades gerais de aprendizagens 
dos estudantes, estimulando a critici-
dade e a criatividade, objetivando trans-
formar conhecimentos e atitudes, como 

base para soluções de problemas que 
remetem à realidade da vida.

O trabalho com o Ensino Médio ob-
jetiva a formação do aluno para o ple-
no exercício da cidadania, capacitando-o 
a fazer escolhas e colaborando para a 
aprovação no vestibular – etapa decisi-
va da carreira estudantil.

FACHADA CASL KIDS
O Colégio Adventista de São Luís – CASL estará inaugurando em 
anexo o CASL KIDS; lindo prédio colorido e voltado para o lúdico

Orientação Vocacional
Escolher uma profissão faz parte do projeto de vida de uma pessoa. 

Porém, esta escolha traz muitas dúvidas para a maioria dos adolescen-
tes. Preocupados com o futuro profissional dos estudantes, o Colégio 
Adventista de São Luís tem o compromisso de orientar os alunos das 
terceiras séries do ensino médio, com a pesquisa de potencial e desem-
penho: Atividade voltada para a escolha profissional. O teste é aplicado 
em sala por psicólogo e a devolutiva é feita na Capela do CASL.

A orientação vocacional possibilita ao adolescente identificar o cur-
so do seu agrado. Pois é comum encontrar jovens que desistem no pri-
meiro ano de determinados cursos, porque não fizeram uma reflexão 
sobre a profissão que gostariam de exercer, ou porque muitas vezes são 
influenciados pelos familiares, amigos e mídia.

Colégio Adventista amplia sua estrutura com um novo 
espaço para as crianças, na construção do CASL KIDS 
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Projeto Viva com Esperança

ENSINO FUNDAMENTAL II

O projeto foi voltado para uma 
vida mais saudável, em que os 
estudantes aprenderam práticas 
para o bem-estar e o equilíbrio 
espiritual. A ideia foi apresentar 
que a sociedade moderna vivencia 
um ritmo acelerado, com diferentes 
estilos de vida, em que a população 
muitas vezes não busca uma 
alimentação saudável, não pratica 
exercícios físicos, por causa da 
rotina, além de não buscar uma 
conexão com Deus. “Vivemos em 
um momento onde o homem 
tem sido assolado por uma série 
de enfermidades do corpo e da 
alma. E apesar dos avanços da 
medicina, percebe-se que as 
doenças estão ligadas ao estilo 
de vida das pessoas, o que é uma 
grande ameaça à nossa saúde”, 
disse a coordenadora pedagógica 
do Ensino Fundamental II, Ana 
Paula Coutinho. Com os estudantes 

do Ensino Fundamental séries 
finais foi trabalhado o livro 
Viva com Esperança, em que 
eles desenvolveram atividades 
relacionadas à saúde, como:
•Valorizar a saúde como um bem 
maior;
•Demonstrar como prevenir 
doenças crônicas;
•Aprender como vencer o vício das 
drogas;
•Aprender sobre os benefícios da 
boa alimentação, exercícios e como 
manter o equilíbrio da mente;
•Apreciar valores como amor, 
perdão e a conexão com Deus.

Segundo Coutinho, diante 
desses princípios, o  ser humano 
ainda não ficarão livres de 
doenças, envelhecimento e a 
morte. “Porém, há uma esperança 
vibrante que é a fé no retorno de 
Cristo,  onde teremos a alegria 
eterna”, concluiu.
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Intercâmbio
O inglês é um idioma uni-

versal e não poderia ficar de 
fora do ensino. Para aperfei-
çoar ainda mais esta língua, 
é realizado o Intercâmbio Ad-
ventista. A cada temporada, a 
escola oferece muito mais do 
que um curso de inglês, há um 
passeio na história e na cultura. 
Os alunos têm a oportunidade 
de conhecer lugares históricos 
como o Coliseu, o Vaticano e 
outros.  Durante os 15 dias, os 
alunos são acompanhados por 
uma equipe de profissionais ex-
perientes que oferece o que há 
de melhor na Europa. Além do 
enriquecimento cultural e la-
ser, eles assistem a 60 horas 
de aulas com professores na-
tivos e experimentam o coti-
diano de um aluno verdadei-
ramente britânico.

Projeto Água 
Um projeto que ganha destaque a 

cada ano é sobre a conscientização do 
uso da água. Alunos do maternal ao 
quinto ano aprenderam como realizar 
a utilização consciente da água. Os 
alunos tiveram a oportunidade de 
aprender mais sobre a importância 
desse líquido precioso para o ser 
humano, voltado para o Dia Mundial da 
Água. Como parte do projeto, no dia 20 
de março, os alunos fizeram uma linda 
exposição dos trabalhos realizados em 
sala, em comemoração ao Dia Mundial 
da Água. 

“Percebemos que as crianças 
ficaram bastante empolgadas com a 
exposição. Além de aprenderem que 
não devemos desperdiçar algo tão 
precioso, como a água, aprenderam, 
também, a importância desta para 
o nosso corpo e para o planeta”, 
ressaltou a coordenadora pedagógica 
da Educação Infantil, Adirrosy Assis.

Durante todo o ano, são desenvolvidos vários projetos em diferentes áreas, o que faz 
os alunos interagirem e aprenderem conteúdos em diferentes segmentos no campo do 

conhecimento. Conheça alguns trabalhos que merecem ser compartilhados

Conheça alguns trabalhos desenvolvidos pelo Colégio Adventista
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Crescimento Calhau

Família e escola unidas

A 
parceria entre a família e a es-
cola é fundamental para me-
lhorar o desempenho esco-
lar dos alunos. No entanto, 

para que haja uma educação de me-
lhor qualidade e a escola possa for-
mar cidadãos, essa parceria tem que ir 
além da abordagem sobre o conteúdo 
tradicional trabalhado nas disciplinas. 

Para ampliar essa parceria com a 
família, a Escola Crescimento Calhau 
criou o Programa Coletivo Formativo, 
que discute os temas transversais vivi-
dos cotidianamente pelos estudantes 
e suas famílias.

Pais, educadores, a gerência e a di-
reção pedagógica já debateram temá-
ticas como “a relação família-escola”, 
“Redes e Comunicadores” e “A Vida e 
suas escolhas: separados e juntos na 
formação dos filhos”. Os assuntos são 
também sugeridos pelos participantes. 

A diretora do Crescimento Calhau, 
Danielle Buna, explicou que as reuni-
ões são muito produtivas porque são 
abordados temas variados e há uma 
troca de experiências, principalmente 
porque o grupo é limitado a 20 inscri-
ções para que os pais se sintam à von-
tade para falar sobre o assunto. “Neste 

novo contexto social, é fundamental 
que a Escola oportunize um espaço de 
reflexão para que os pais possam dis-
cutir sobre os dilemas e anseios atuais 
da construção familiar”, afirmou a di-
retora. Esta semana foi realizado o IV 
Encontro do Coletivo Formativo, que 
aconteceu na terça-feira (20). A temá-
tica trabalhada abordou a alimentação 
saudável e contou com a presença da 
nutricionista Ana Carolina Rodrigues 

Alves, coordenadora da Liga Acadêmica 
de Diabetes e Obesidade da Ufma. “A 
discussão foi sobre alimentação sau-
dável de uma forma consciente e não 
só pela questão da estética, mas como 
uma questão de saúde e bem estar”, 
informou Danielle Buna. 

Os encontros são enriquecidos com 
exibição de trechos de filmes, relatos de 
experiências, exibição de filmes, con-
ceitos teóricos, textos, artigos e a par-

ticipação de especialistas sobre o tema 
que é abordado na reunião.   

Além do conteúdo tradicional tra-
balhado nas disciplinas que fazem par-
te do currículo escolar, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) consti-
tuiu seis áreas dos temas transversais. 
São elas: Ética, Orientação Sexual, Meio 
Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural 
e Trabalho e Consumo. 

A mãe da aluna Sofia Gonçalves, 

Neusa Maria Gonçalves Amorim, parti-
cipou da reunião que abordou a temá-
tica “A relação família-escola” e disse 
que foi muito importante para conhe-
cer as outras famílias dos alunos. “A 
parceria com a escola foi fundamental 
para o desenvolvimento da Sofia, que 
tinha dificuldade de relacionamento 
com outras pessoas da família. Hoje, 
o desenvolvimento dela é perceptível”, 
contou Neusa Amorim. 

 Temas transversais são discutidos no Programa Coletivo Formativo do Crescimento Calhau

A parceria com a escola 
foi fundamental para o 
desenvolvimento da Sofia, 
que tinha dificuldade 
de relacionamento com 
outras pessoas da família

Neusa Maria Gonçalves 
Amorim, mãe da aluna 
Sofia Gonçalves
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Escola Crescimento Calhau desenvolve 
projeto Valores Fundamentais

U
m ambiente escolar saudável 
com relacionamentos since-
ros e consolidados em atitu-
des positivas que geram a 

construção de uma consciência cole-
tiva que amplia o indivíduo diante das 
relações consigo e com os outros. Este 
é o objetivo que está sendo alcançado 
com o Projeto Valores Fundamentais, 
desenvolvido pela equipe pedagógica 
da Escola Crescimento, unidade Ca-
lhau, com os alunos do Ensino Fun-
damental. O valor de atitudes éticas, 
sinceras e de justiça e humanidade faz 
parte da estratégia de ação do projeto 
feito com os alunos.

Depois de trabalhar o valor da “gen-
tileza”, no mês de agosto, e a “hones-
tidade”, em setembro, nos meses de 
outubro e novembro serão aborda-
dos com os alunos os temas “perdão” 
e “amizade”. 

Com os estudantes foram reali-
zados momentos de discussão sobre 
o tema, bem como foram incentiva-
dos a praticar entre eles, na sala de 
aula, e no cotidiano fora da Escola. 
Os alunos pesquisaram histórias reais 
veiculadas na mídia e apresentaram 
entre eles. Durante a abordagem do 
valor sobre a gentileza, os estudantes 
contaram com a participação das fa-
mílias, que discutiram os valores jun-
tamente com eles, por meio de rela-

Família participa do Projeto Valores Fundamentais

tos de experiências, leituras de textos 
e exibição de vídeos. 

Os relatos feitos por alguns mem-
bros das famílias ou de outras pes-
soas conhecidas foram expostos nos 
murais da escola. Também foi apre-
sentado um depoimento de como 
eles se sentiram fazendo parte do 
Projeto Valores Fundamentais ou de 
como a temática foi vivenciada em 
sua família.

A mãe do estudante Davi Ramos 
Fernandes, Milena Brito Pinheiro Ra-
mos, elogiou a iniciativa da escola. 
“O projeto é ótimo, porque ajuda os 
valores que eu estou ensinando pro 
meu filho e é uma forma de reforçar 
o aprendizado”, avalia Milena. “Meu 
filho tem algumas atitudes gentis e 
sempre falava que lembrava da esco-
la, e um dia ele virou pra mim e disse 
que ele estava sendo gentil porque ti-

nha emprestado algo para uma pes-
soa”, contou ela.

A Escola Crescimento Calhau ela-
borou ainda dez conselhos para pais 
e educadores, com o objetivo de esti-
mular a honestidade entre as crianças, 
alertando também para as consequ-
ências da desonestidade.

A diretora do Crescimento Ca-
lhau, Danielle Buna, explicou que, 
após o estudo dos valores da hones-

tidade, os alunos foram instigados a 
escrever, coletivamente, uma fábu-
la ou conto sobre o assunto. Cada 
turma decidiu o enredo da história. 
As produções foram organizadas e 
formaram um livro, que foi lançado 
durante o Festival Infantil que acon-
teceu na sexta-feira, dia 16. Também 
neste dia, os alunos do 4º ano apre-
sentaram uma peça de teatro: A flor 

da Honestidade.
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Benefícios das 
aulas de música 
na escola são para 
toda a vida

Madlon de Freitas,
educadora musical
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Benefícios 
para toda vida

Interdisciplinaridade é uma 
das características das aulas 
de música que vêm sendo 
oferecidas para os estudantes 
do Ensino Fundamental I 
da Escola Crescimento

T
odas as culturas e socieda-
des que se tem conhecimento 
tiveram a música como um 
elemento de fundamentação 

da identidade. “A música contribui 
para a formação integral do indiví-
duo, reverencia os valores culturais, 
difunde o senso estético, promove 
a sociabilidade e a expressividade, 
introduz o sentido de parceria e coo-
peração, e auxilia o desenvolvimento 
motor, pois trabalha com a sincronia 
de movimentos”, afirma a diretora da 
Associação Brasileira de Ensino Mu-
sical, Sonia Regina Albano de Lima.

Vários benefícios são atribuídos 
à inserção da musicalidade no currí-
culo escolar. “A música, no contexto 
pedagógico, ajuda a afinar a sensibi-
lidade dos alunos, aumenta a capa-
cidade de concentração, desenvolve 
o raciocínio lógico-matemático e a 
memória”, afirma a educadora mu-
sical Madlon Martins de Freitas, que 
ministra aulas para os estudantes do 
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
I, da Escola Crescimento, unidades 
Renascença e Calhau. 

Licenciada em música pela Uni-
versidade do Vale do Itajaí, em Santa 
Catarina, Madlon conta que sua re-
lação com a música começou muito 
antes de ingressar na faculdade: “Vim 
de uma família de músicos, meu pai 

é maestro de uma banda sinfônica, 
então, a musicalidade é algo muito 
forte na minha formação e também 
na minha vida”, conta. “No primeiro 
ano, é proporcionado aos estudantes 
um primeiro contato com a músi-
ca, como parte do conteúdo escolar 
formal. No segundo ano, são estu-
dados temas como as propriedades 
dos sons do cotidiano, e o registro de 
músicas ainda em partituras alter-
nativas, à maneira deles. No terceiro 
ano, o enfoque é a percussão corpo-

ral, mesclando com outros assuntos 
como a construção de instrumentos. 
No quarto ano, a percussão corporal 
é aliada ao canto e, no quinto ano, 
eles começam a conhecer a parti-
tura formal, em sua parte rítmica”, 
detalha a educadora. 

Madlon de Freitas acrescenta, 
ainda, que a disciplina de música tem 
uma interação importante com ou-
tros conteúdos já tradicionalmente 
abordados em sala de aula. “Quan-
do estudamos, por exemplo, os gê-

neros musicais no quinto ano, nós 
abrimos o mapa do Brasil e vamos 
localizando os principais composi-
tores, de que estado eles são, onde 
nasceram, para onde foram, se vie-
ram de outros países, falamos de 
história, sobre como os gêneros se 
fundiram”. “Muita gente pensa que a 
música é matemática pura, somar as 
notas e executá-las. Tudo bem, ela é 
matemática, mas não pura, porque 
existem as letras, que são composi-
ções que envolvem a língua portu-

guesa, a sensibilidade e o saber da 
própria língua. Falamos sobre isso 
quando estudamos os trovadores, 
e também na questão da simetria 
das palavras. A coordenação motora 
traz elementos da educação física 
para a aula de música, integrando 
diversos saberes em nossas aulas”, 
explica a professora. 

No Brasil, todas as escolas pú-
blicas e privadas devem incluir o 
ensino de música em suas grades 
curriculares. A exigência surgiu com 
a Lei nº 11.769, sancionada em 18 de 
agosto de 2008, que determina que 
a música seja conteúdo obrigatório 
em toda a Educação Básica. 

 “Trabalhar com música na Edu-
cação é um fazer artístico. Os ganhos 
que a prática musical proporciona, 
seja pela expressão das emoções, 
pela sociabilidade, pela disciplina, 
pelo desenvolvimento do raciocí-
nio, são valiosíssimos e para a vida 
toda”, conclui a educadora Madlon 
de Freitas. 

 Educadora musical Madlon de Freitas ministra aulas para estudantes do Ensino Fundamental I
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As tecnologias 
deram ao estudante 
expectativa de ser 
autor e de produzir 
conhecimento

Antônio Motta Ferro,
consultor em tecnologia 
educacional

SÃO LUÍS, 25 DE OUTUBRO DE 2015 11

O IMPARCIAL

E X P E D

Melhores Escolas: Qual o papel 
das novas tecnologias no processo 
pedagógico?
Ferro: Primeiro, é necessário entender 
que a tecnologia é uma ferramenta. A 
chave do sucesso de qualquer aula, e 
do aprendizado, está no planejamento 
de uma boa aula, e nessa aula bem 
planejada as tecnologias se encaixam. 
A tecnologia permite realizar 
atividades que, antes, seriam muito 
difíceis. Por exemplo: a possibilidade 
de aumentar a autoria do aluno. 
Seria muito difícil há uns anos pedir 
para os alunos produzirem vídeos 
sintetizando uma discussão sobre um 
momento histórico estudado em sala. 
Hoje, em aplicativos que o aluno tem 
disponíveis no iPad, permitem que 
isso seja feito em poucos minutos. 
Além disso, existe a possibilidade 
de socializar [este conteúdo] com 
a turma também. Hoje temos 
ferramentas que permitem socializar 
o que o aluno produz de forma 
compartilhada, através do próprio 
iPad, com a turma dele e com as 
demais turmas do mesmo ano.

E as lousas interativas? Como elas 
mudam a dinâmica na sala de aula?
Antes, o professor chegava a uma 
aula e ele tinha que escrever o quadro 
inteiro. Hoje, ele pode preparar tudo 
antes e, com uma lousa interativa, ele 
pode inserir um pendrive nela, e já 
está tudo ali pronto. 
A aula dura agora o tempo que for 
necessário, porque, se o assunto não 
se esgota naquele tempo, o aluno 
pode, depois da aula, revisitar todo o 
processo pedagógico que aconteceu. E 
a aula também não está mais fechada 
em quatro paredes, uma vez que você 
está conectado, e, tendo dispositivos 
que permitem isso, como lousas, iPad 
e computadores, o professor pode 
viajar o mundo inteiro sem sair do 
lugar. 

Entrevista// Antônio Motta Ferro 

T
rabalhar com Tecnologia 

Educacional em sala de 

aula implica na utilização 

de ferramentas de última 

geração, tais como as lousas intera-

tivas e os tablets. No entanto, para 

a implementação efetiva destas fer-

ramentas no processo pedagógico, 

é necessário que haja, de fato, uma 

interação orgânica dos professores 

com estas ferramentas que começa 

no planejamento das aulas, bem an-

tes de o professor chegar até a sala 

de aula.

Com o objetivo de garantir que 

esta interação entre o educador e as 

novas ferramentas seja plenamente 

produtiva, de modo a expandir real-

mente as possibilidades de apren-

dizado dos estudantes, o professor 

Antônio Motta Ferro presta, para a 

Escola Crescimento, consultoria em 

Tecnologia Educacional. Graduado em 

Física e professor desta disciplina por 

mais de 10 anos, Ferro conhece bem 

os desafios de sala de aula e o perfil 

dos estudantes contemporâneos.  O 

professor é o único profissional do 

Norte e Nordeste certificado pela Ap-

ple no Brasil como “Apple Distingui-

shed Educator” (ADE), título concedido 

aos educadores que são referência 

no uso de tecnologias educacionais. 

Além do título de ADE, o consultor 

já recebeu também, da gigante de 

Cupertino, o reconhecimento como 

“Apple Professional Development”, 

que é uma certificação como forma-

dor educacional pela empresa nor-

te-americana. 

Confira, a seguir, uma entrevista com o consultor Antônio Motta Ferro sobre a
utilização de ferramentas de última geração nas salas de aula da Escola Crescimento: 

Uso da tecnologia na Escola Crescimento é pensado desde o planejamento das aulas

Os estudantes da Escola 
Crescimento trabalham com 
plataformas digitais de ensino, 
como o Mosyle e o P+. Como estas 
plataformas funcionam?
O Mosyle funciona dentro de três 
eixos: ele é um LMS (Learning 
Management System), ou seja, 
um gerenciador de aprendizagem, 
e também é um MDM (Mobile 
Device Management), ou seja, um 
gerenciador de dispositivos móveis. 
São duas vertentes da mesma 
plataforma. 
O professor disponibiliza algum 
material, como uma apresentação 
ou uma série de exercícios, e o aluno 
tem a possibilidade de comentar e 
perguntar algo para este professor 

ou fazer uma sugestão, em outro 
momento, possibilitando um diálogo 
maior por meio da plataforma. 
O terceiro eixo da plataforma digital 
é o que se chama de aprendizagem 
adaptativa. O professor passa um 
exercício e, no momento que os 
estudantes concluem este exercício, 
o professor já tem um gráfico e já 
tem uma proposta de como intervir 
na sala, otimizando aqueles temas 
em que os alunos foram bem e 
retomando os assuntos em que eles 
tiveram dificuldade. 
O P+ é mais voltado para distribuição 
de material do Sistema Poliedro.  

Qual a diferença entre o aluno do 
passado e o da atualidade, com a 

utilização destas ferramentas? 
O aluno de hoje é muito diferente 
do aluno que nós fomos: a gente 
não tinha a expectativa de ser autor 
de nada. Nós estudávamos para 
sermos reprodutores de conteúdo. No 
caso do aluno de hoje, ele tem uma 
expectativa de ser autor, com certeza, 
e isso muda muito na sala de aula. 

Algumas pessoas têm resistência 
com relação à utilização das 
novas tecnologias em sala de aula 
como, por exemplo, os dispositivos 
móveis. A tecnologia é uma aliada 
do processo de educação?

O que acontece é que esta 
transformação foi muito veloz, não só 
na educação, mas em várias áreas. E 

essa velocidade criou inseguranças, 
mas isso é normal. O mundo hoje 
quer um outro aluno, um outro ser 
capaz de produzir com tecnologias, 
capaz de lidar com desafios, capaz de 
trabalhar de forma multidisciplinar, 
isso é uma demanda de mercado. 

Como é a formação de um 
professor da Escola Crescimento 
para trabalhar com estas novas 
ferramentas tecnológicas em sala 
de aula?

Aqui na Escola Crescimento, 
o professor tem um plano de 
formação realizado em conjunto 
com a equipe de Tecnologia 
Educacional, que se inicia com um 
estudo de ferramentas básicas, dos 
dispositivos, da lousa e dos iPads 
e passa por um acompanhamento 
contínuo e periódico, em que o 
professor tem alguém da equipe de 
TE que o acompanha nos momentos 
de planejamento pedagógico para 
auxiliar neste processo de pensar 
a aula com a utilização destas 
ferramentas. Então, a formação é 
continuada e os professores têm 
uma gradação, que vai acontecendo 
conforme o tempo. 
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A 
Escola Crescimento está completan-
do 30 anos. Além de celebrar esta 
importante data e o grande suces-
so do Grupo Crescimento, reconhe-

cemos neste aniversário a oportunidade para 
uma profunda reflexão sobre a necessidade 
de promover o resgate da memória da insti-
tuição. Este resgate tem um valor inestimável 
na vida das pessoas, bem como nas organiza-
ções e na sociedade. A relação com o passado 
nos dá a capacidade de estabelecermos nossa 
identidade, referenciando e contextualizando 
os fatos, para, assim, nos reconhecermos no 
decorrer do tempo. 

A memória é sempre permeada de emo-

ções. E as lembranças que surgem dentro da 
Escola Crescimento trazem consigo grandes 
emoções, como não poderia deixar de ser: su-
perações, conquistas, descobertas e amizades. 
Estes são alguns dos muitos sentimentos vi-
vidos no dia a dia da escola. Resgatar a me-
mória do Grupo Crescimento é reunir estes 
sentimentos para tecer um fio condutor que 
nos levará a conhecermos nossa própria iden-
tidade, sejamos nós estudantes, familiares ou 
colaboradores desta instituição. 

A Escola Crescimento completa 30 anos 
com plena consciência da responsabilidade 
que lhe é conferida. Da pequena casa no bair-
ro Olho d’Água, onde a escola surgiu no ano 

de 1985, nos tornamos um grupo educacional 
formado pelas Escolas Crescimento, unida-
des Renascença e Calhau, a Maple Bear São 
Luís e o Espaço +Crescimento, que têm, jun-
tas, cerca de 3.500 estudantes e mais de 500 
colaboradores. 

O olhar individualizado aos estudantes e 
suas famílias permanece inalterado e tem como 
aliadas tecnologias inovadoras como lousas 
interativas, iPads, plataformas educacionais, o 
novo portal do Grupo Crescimento e a presen-
ça nas redes sociais. Estas novas ferramentas 
transformam as relações entre pais, professores 
e alunos, colocando os estudantes na posição 
de protagonistas de suas próprias descobertas.  

30 anos: a importância de resgatar 
a memória, mantendo o futuro em foco

Maria Ariadine 
Bacelar de Castro,
Diretora Geral do 

Grupo Crescimento



Com projetos pautados em estimular o espírito crítico e reflexivo dos seus 
alunos, o Dom Bosco destaca-se com uma proposta educacional inovadora
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Proposta pedagógica arrojada

A 
educação constitui um 
compromisso social e, por 
entender a importância 
do processo educacional 

como agente de transformação so-
ciocultural dos indivíduos, o Colégio 
Dom Bosco desenvolve inúmeros 
projetos que instigam os alunos 
a pensar, enfrentar e solucionar 
problemas.

Estímulo às múltiplas inteligências

A escola apresenta um trabalho pedagogicamente 
pensado para o desenvolvimento integral dos estudan-
tes, estimulando a visão sob múltiplas perspectivas e opor-
tunizando ao aluno o desenvolvimento de talentos, habi-
lidades, valores e potencialidades. Na Educação Infantil, 
por exemplo, a escola utiliza o enfoque do Project Zero, 
desenvolvido na Faculdade de Educação da Universidade 
de Harvard. A experiência escolar dos alunos está funda-
mentada em inserção na realidade, que é propiciada pela 
vivência de atividades concretas, em um ambiente rico, 
criativo e desafiador. “A base pedagógica e o currículo da 
Educação Infantil do Colégio Dom Bosco enfocam as vá-
rias áreas da inteligência do aluno, a fim de impulsionar 
sua aprendizagem. O Project Zero da Universidade de Har-
vard busca “tornar o pensamento visível” para otimizar 
a compreensão, a criatividade e a expressão de ideias da 
criança. Desde a troca de fraldas até as brincadeiras, os 
princípios da psicologia contidos no projeto são aplicados 
em um ambiente de muito carinho, conforto e seguran-
ça”, explica a diretora da Educação Infantil, Raissa Murad.

A Ópera na Alfabetização 

Um exemplo exitoso adotado pela escola no segmento Infantil é o projeto 
“Ópera para todos”, realizado com as crianças da alfabetização. Por meio da lei-
tura, escrita, dança, música, artes e interpretação de grandes clássicos da ópe-
ra mundial, os alunos potencializam o processo de aprendizagem da leitura e 
escrita. A idealizadora do projeto, a professora doutora Ceres Murad, diretora 
do Colégio Dom Bosco, explica que o projeto utiliza as artes como porta de en-
trada para o desenvolvimento das crianças. “Ele possibilita o desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e motor dos alunos que estão em processo de alfabetização”.

Apresentado no Ginásio do Colégio Dom Bosco e com duas apresentações na Praça Maria 
Aragão, a montagem da ópera Aída foi uma releitura do clássico de Verdi, com adaptação 
e direção de Ceres Murad e amplo elenco infantil, composto por alunos das classes de 
alfabetização do Colégio Dom Bosco e das escolas municipais reunidas no projeto

Desde a Educação Infantil, as crianças são estimuladas pela vivência de atividades concretas
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Inglês todos os dias
Desde muito cedo, o inglês também está presente na experiência 

escolar dos alunos. A partir dos três anos de idade, os estudantes têm 
aulas diárias de inglês, com o Projeto Become, que incorpora a língua 

inglesa ao dia a dia dos alunos. “O Projeto Become insere o bilinguismo 
à vida escolar dos alunos e o resultado são, ao final do Ensino Médio, 

estudantes proficientes na língua inglesa e com ótimos desempenhos nos 
exames TOEFL (ETS) e Cambridge English.

No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, os alunos 
também são altamente estimulados por meio das artes. Um 
dos projetos mais bem-sucedidos da escola, a Semana de Arte 
e Literatura, é uma mostra da produção dos estudantes, em 
que declamam poesias escritas por eles, expõem telas que 
pintaram ao longo do ano e lançam livros que produziram 
com os mais variados gêneros textuais.

“O objetivo desse evento é propiciar o contato com a Arte e 

a Literatura por meio das diferentes linguagens. Por meio das 
atividades interdisciplinares desenvolvidas em Inglês, Arte, 
Literatura e Redação, os discentes percebem que os textos 
são capazes de dialogar entre si. Novos talentos são desco-
bertos em performances teatrais e musicais, todos os anos. 
Vive-se a arte, a cultura, a literatura de forma ampla, sain-
do das quatro paredes da sala de aula”, pontua a diretora do 
Ensino Fundamental 2 e Médio, Isabella Rodrigues Caracas.

O Estudo de Cases
A metodologia de cases é uma das principais inovações 

da escola, que é a única no estado a aplicar esse método 
com os alunos, desde o Ensino Fundamental. Estimulan-
do a produção científica e o pensamento crítico e reflexivo 
de seus alunos, todos os anos, o Dom Bosco elege temas 
de ampla relevância social para a discussão e produção 
de cases entre alunos do Fundamental e Médio. Em 2015, 
as problemáticas da Água e do Lixo Urbano, dois assun-
tos oportunos e de grande interesse social no momento, 
estão sendo analisadas desde o início do ano, envolven-
do teorias de linguagem, como artigos de opinião, textos 
dissertativos e argumentativos, pintura, música e teatro, 
e ainda disciplinas como Geografia e História.

IPADS: tecnologia em sala de aula
Outro diferencial da escola é a tecnologia. Da Educação Infantil ao Médio, o 

iPad é utilizado como ferramenta de apoio educacional durante as aulas. Os tablets 
são carregados com livros didáticos, exercícios para as aulas, vídeos e áudios. Tudo 
isso compõe o material de aula, podendo o aluno interagir a partir de seu próprio 
iPad. O trabalho é desenvolvido com um conteúdo digital totalmente integrado ao 
material impresso, contendo sequências didáticas e temáticas, trabalhadas com 

recursos que potencializam a forma de ensinar e aprender.

 Apresentações de alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio sobre temáticas 
de grande importância social fazem parte da metodologia de Cases ado-
tada pelo colégio

 As diretoras Elizabeth Rodrigues e Isabella Rodrigues Caracas premiam as alunas 
vencedoras do Festival de Poesias, que acontece tradicionalmente durante a 
Semana de Arte e Literatura

Teatro
A descoberta de 
talentos ocorre 
também no campo 
das artes cênicas. O 
Dom Bosco mantém 
o“Berimbau de 
Saturno”, grupo de 
teatro que anualmente 
apresenta um 
grande espetáculo 
teatral. Em 2014, 

os alunos encenaram “Shrek”, que ficou em cartaz durante dois 
dias no Teatro Arthur Azevedo. Este ano, eles se preparam para a 
apresentação do musical “Matilda”, que acontece nos dias 15 e 16 de 
outubro, novamente no Arthur Azevedo. “As artes cênicas propiciam 
a sensibilização, desinibição, desenvolvimento da capacidade criativa, 
da comunicação e expressão, a diminuição da ansiedade, flexibilidade, 
espontaneidade, a capacidade de raciocínio lógico, o contato com a 
cultura e a história”, acrescenta a diretora Elizabeth Rodrigues.

 Alunos do grupo teatral “Berimbau de Saturno” encenam o espetáculo 
musical Shrek, no Teatro Arthur Azevedo

Artes plásticas e Literatura
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Foco nos resultados
O foco nos resultados é também uma das premissas do trabalho desenvolvido pelos educadores do Dom Bos-

co. É por isso que a escola tem investido constantemente na preparação para o Vestibular. Acompanhamento psi-
copedagógico dos alunos da 3ª série do Ensino Médio, orientação profissional e aplicação de simulados no estilo do 
Enem, em formato on-line e impressos, são ferramentas que têm por finalidade obter um diagnóstico de forma mais 
precisa das deficiências de conteúdos de cada aluno, buscando-se, assim, ações que deverão ser desenvolvidas para 
atender e suprir as necessidades específicas de cada um.

Avaliação transparente

As diretoras Raissa, Rebeca e Ceres Murad com grupo de educadores brasileiros em 
visita à escola referência em educação em Xangai, China

Este ano, o Dom Bosco implementou um 
novo procedimento de avaliações e um manual 
de rubricas na escola. Com isso, o objetivo das 
diretoras é possibilitar que os professores de-
senvolvam e sistematizem critérios e indicadores 
de avaliação, buscando assim reduzir a subjeti-
vidade do processo de avaliação. “O manual de 
rubricas é uma ferramenta que serve para au-
xiliar o professor a construir critérios avaliati-
vos mais transparentes e coerentes em relação 
a objetivos de aprendizagem determinados”, ex-
plica Ceres Murad. 

A Direção constantemente realiza visitas a es-

colas no Brasil e no mundo, adquirindo conheci-
mento e vivências internacionais para a vida aca-
dêmica do aluno. O objetivo é buscar a construção 
de um pensamento conectado com práticas in-
ternacionais, fazendo com que o aluno reconheça 
seu papel na criação de um mundo melhor e mais 
pacífico por meio do entendimento e respeito a di-
ferentes culturas.

Todo esse escopo pedagógico proporciona aos 
alunos a ampliação do seu mundo de experiências, 
tornando-os criativos e capazes de uma constan-
te avaliação crítica, inseridos em um processo de 
aprendizagem permanente.

Gestores e professores reúnem-se anualmente para o planejamento de ações durante o 
Encontro Pedagógico do colégio

Planejamento estratégico

O IMPARCIAL
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O planejamento anual da escola é elaborado no início do ano por professores e gestores. A escola realiza 
encontros pedagógicos para alinhar o planejamento estratégico e aperfeiçoar as práticas pedagógicas. Os docentes 
realizam uma imersão total em todo o conteúdo, planejando antecipadamente todos os procedimentos, deveres 
de casa,  postagens e recursos tecnológicos que serão utilizados ao longo do ano.
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ESCOLA D. PEDRO II
O CAMINHO SEGURO PARA O CONHECIMENTO

A 
preparação do educan-
do se inicia na mais ten-
ra idade, nas classes de 
Educação Infantil, e se 

fortalece no Ensino Médio, com o 
foco no Enem e vestibulares. Por 
isso, o processo ensino-apren-
dizagem prioriza a contextuali-
zação, a aplicação de conceitos, 
o raciocínio lógico, a interpreta-
ção e a capacidade de solucio-
nar problemas.

Focada nas diretrizes curri-
culares nacionais e nos quatro 
pilares da educação – aprender 
a: conhecer, fazer, ser e convi-
ver –, a Escola desenvolve um 
trabalho pedagógico atualiza-

do, enriquecido de tecnologias 
e metodologias que favorecem o 
desenvolvimento de competên-
cias e habilidades, propiciando 
aos alunos bons resultados na 
vida acadêmica, pessoal e pro-
fissional.

Pensando na formação inte-
gral do ser, a Escola trabalha com 
uma proposta pedagógica que 
associa os conhecimentos teó-
ricos à prática. Os saberes éticos, 
bíblicos e morais possibilitam o 
crescimento e a formação de ci-
dadãos responsáveis, solidários 
e críticos, capazes de cultivar vir-
tudes, de amar a Deus, respeitar 
o próximo e cuidar de si mesmo 
e da natureza.

Trabalhando numa abordagem 
interdisciplinar, fundamentada 
em princípios bíblicos e na con-
cepção interacionista de apren-
dizagem, a Escola possibilita a 
aquisição do conhecimento de 
forma lúdica, prazerosa e cria-

tiva, por meio de aulas interati-
vas, atividades e projetos edu-
cacionais.

Fundada em 1972, a Escola D. 
Pedro II é referência de educação 
de qualidade e de formação de 
valores indispensáveis ao desen-
volvimento humano e social. Por 
trás de sua trajetória de sucesso, 
há o comprometimento de pro-
fissionais qualificados, excelen-
te infraestrutura, metodologias 
diversificadas e um conjunto de 
princípios que constituem a sua 
filosofia. Fortalecida nessa pro-
posta educacional de excelência, 
a Escola prossegue com sua mis-
são de educar com amor e com-
promisso pedagógico.

ESCOLA D. PEDRO II, UMA  
CAMINHADA SEGURA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL AO 

ENSINO MÉDIO

O IMPARCIAL
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Uma educação integral comprometida 
com os valores cristãos

U
m espaço voltado para uma 
educação de qualidade e 
focada na formação dos 
estudantes. Localizado no 

Jardim América, o Ágape é uma ins-
tituição escolar baseada nos prin-
cípios cristãos e com uma proposta 
moderna e contextualizada.

De acordo com a diretora peda-
gógica Lúcia Aragão, a proposta é 
também desenvolver um ambiente 
saudável aos alunos, trabalhando 
dentro de uma linha socioconstru-
tivista pela qual os educandos são 
levados a pensar, construir e desen-
volver habilidades cognitivas que tor-
nam o processo ensino-aprendiza-
gem mais eficaz.

“É com muito prazer que pro-
movemos diversas atividades que 
aproximam a família da escola, pois 
a educação se faz com confiança”, 
ressalta Lúcia Aragão. A diretora, 

ainda, enfatiza que a equipe de profissio-
nais é bastante engajada e comprometida 
com a educação, cuida com empenho e 
dedicação das atividades propostas pela 
instituição, visando ao sucesso pessoal e 
profissional de cada aluno.

Durante todo o ano são desenvolvidos 
projetos educacionais de diferentes me-
todologias, que proporcionam a identifi-
cação, análise e avaliação das potencia-
lidades e também limitações dos alunos.

Entre esses projetos existe o “Leitor do 
Mês”, que tem como proposta incentivar 
a leitura. Os alunos que mais se desta-
carem, lendo os livros da biblioteca, são 
premiados com medalhas. O aluno Thia-
go Henrique, de 10 anos, do 5º ano fun-
damental, já foi três vezes Leitor do Mês, 
motivo pelo qual se orgulha. “Pego livro 
na biblioteca, gosto muito de ler, fico feliz 
quando ganho medalhas e gosto muito 
das histórias. Gosto de estudar aqui, te-
nho muitos amigos, a educação é muito 
boa. Eu pretendo estudar nesta escola até 
ir para a faculdade. Sinto muito orgulho 
de estar nesta escola”, ressaltou.

A professora do fundamental, Elaine 
Nogueira, ressalta que o trabalho com a 
leitura vai aperfeiçoar tanto a escrita do 
estudante como a compreensão e interpre-
tação dos textos. A escola também traba-

lha com ferramentas tecnológicas, como 
“lousas interativas”, que possibilitam aulas 
mais dinâmicas e completamente digita-
lizadas. Tudo isso propicia uma aprendi-
zagem voltada para o lúdico, utilizando 
os recursos das imagens e histórias, tudo 
sob a orientação do professor.

A diretora-geral e idealizadora do Edu-
candário Ágape, Antônia Duarte, que tra-
balha com educação há mais de 50 anos, 
conta que é preciso acompanhar as mu-
danças na educação com a era digital. 
“Atualmente, sem tecnologia nada fun-
ciona, na medida que o mundo evolui, as 
técnicas educacionais se reformulam e, 
consequentemente, os métodos de ensi-
no também mudam”.

No Educandário Ágape muitos estu-
dantes iniciaram seus primeiros passos na 
unidade, elevando-se até as séries finais. 
No ensino médio, a preocupação dos pro-
fessores é direcionar os estudantes, faci-
litando na tomada de decisão sobre qual 
profissão eles querem seguir, além de dire-
cionar o conteúdo de forma mais aprofun-
dada com base nas leituras e na realização 
de seminários e pesquisas. “Tento mostrar 
para eles o mercado, quais os campos de 
trabalho eles podem se encaixar, para que 
busquem um foco, uma direção”, contou o 
professor de história Luís André.

O Ágape é uma instituição 

educacional muito significativa. Cuida 

da educação integral, 

promovendo conhecimento 

moral, espiritual e social.

Em 1991 iniciamos este trabalho 

no Jardim América, quando o conjunto era 

construído. Gostaríamos muito que os novos 

moradores da Cidade Operária e bairros próximos tivessem 

oportunidade de participar de uma boa escola e conhecer o 

Amor de Deus. 

Assim, surgiu o Ágape.

Com o passar do tempo, a escola cresceu, se 

desenvolveu e, assim, os sonhos se tornaram realidade.

Este é o colégio que cuida dos pequenos e jovens, desde a 

Creche até o Ensino Médio com o Amor de Deus, o amor Ágape.

A nossa missão é garantir uma educação 

comprometida com a formação completa dos alunos, 

capacitando-os à continuação dos estudos e ao desenvolvimento 

de uma postura ética e crítica da realidade.

Antônia Duarte da Silva 
Diretora-geral

Educando para vida
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O investimento 

permanente em Estrutura 

é um ponto forte em nossa 

política. Continuamos 

focados em tecnologia, a 

partir de lousas digitais, 

portal interativo e novas 

ferramentas de integração 

com plataformas inteligentes 

mediadas pelo Sistema 

Positivo. Acreditamos que os modais de tecnologia são 

potencializados pela atitude dos professores que se movem 

em direção ao aluno. É recontar cada história, descobrindo e 

redescobrindo com os alunos, novas e antigas possibilidades 

de conhecimento. Ser emocionado pela seriedade dos 

desafios, apropriando-se dos potenciais de cada ferramenta, ao 

confrontar-se como protagonista da vida. O segredo de nosso 

contínuo crescimento é o compromisso que temos com uma 

educação relevante. Seguimos firme, em nosso Projeto de 

Expansão. Implantando novos processos de profissionalização 

e modernização, buscamos as melhores práticas do ambiente 

corporativo. Desafiando os alunos a Dialogar/Pesquisar/

Interagir: Dialogar com professores e alunos, construindo 

uma relação de crítica e análise. Pesquisar novas leituras e 

possibilidades, na perspectiva inventiva e criativa. Interagir com a 

comunidade, conhecendo, provocando e estabelecendo novas 

parcerias com projetos inovadores. Fomentar desafios de respeito 

à natureza, e responder às demandas de responsabilidade social, 

seguindo num compromisso inequívoco com a qualidade do 

ensino que busca a excelência. Avançamos em direção a dois 

grandes desafios: (1) Ampliação do nosso Portfólio de Educação, 

atentos às demandas da comunidade; (2) Investimento 

importante e permanente nas áreas Esportiva e Cultural, que 

serão pilares na transversalidade com a Educação. Desafiar os 

alunos a construir uma atitude  vencedora, nas competições 

esportivas e práticas culturais. Protagonizar atividades que 

fortaleçam a mente realizadora e, por fim, seguir na busca 

incessante de ser uma instituição, cada vez melhor!!

Silas Duarte  
Sócio e Diretor Financeiro

Uma Educação inovadora

Conheça alguns projetos e trabalhos desenvolvidos pelo Educandário Ágape

Amostra de artes e história
Os professores das disciplinas de Artes 
e História, Arethusa Soares Silva e 
Luis André Medeiros, promovem todos 
os anos, junto aos alunos do Ensino 
Médio, a Mostra que movimenta os 
conteúdos estudados em sala de aula 
e exibe produções criadas a partir de 
pesquisas que buscam ampliar e fixar 
o conhecimento dos alunos sobre o 
contexto social, cultural, político e 
econômico de importantes momentos 
da civilização humana.

Oficina do texto
Em parceria com o Portal da 
escola, todos os alunos do 1º 
ao 5º ano escrevem e recebem 
um livro nesta Oficina virtual. 
O Educandário Ágape orgulha-
se dessa produção que enaltece 
o talento dos estudantes, 
privilegia o bom leitor, o leitor 
de mundo, o leitor da vida e 
estimula seu interesse pela 
escrita e pelo uso construtivo 
das ferramentas tecnológicas.

Projeto melhor idade
Com um grande número de animados e dispostos 
participantes, o Projeto Melhor Idade tem se revelado 
como a principal atividade de inclusão comunitária da 
escola. Por duas vezes na semana, o aluno tem acesso 
a um programa de atividades que contribuem com a 
melhoria de suas capacidades física e social de modo 
renovador e divertido. As aulas são um show!

Soletrando
Desenvolver a reflexão 
sobre a categorização 
gráfica e funcional das 
letras, incrementar o 
reconhecimento das 
unidades fonológicas, 
através do jogo, e ampliar 
a percepção entre os 
modos de falar e escrever 
são alguns objetivos trabalhados com os alunos do 4º 
ao 7º ano do Ensino Fundamental nesta empolgante 
competição.

A nossa equipe de profissionais é bastante engajada e comprometida com 
a educação, cuida com empenho e dedicação das atividades propostas pela 
instituição, visando o sucesso pessoal e profissional de cada aluno
Lúcia Aragão, 

diretora pedagógica

Acreditamos que os modais de 
tecnologia, são potencializados pela 
atitude dos professores que se movem 
em direção ao aluno

R. Silas Duarte, 
sócio e diretor financeiro
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Aulas de música
A linguagem musical está sempre presente na vida do ser humano, que tem a necessida-

de de desenvolver o senso de ritmo e de responder aos estímulos do meio ambiente. Por isso, 
o objetivo das aulas de música na escola é proporcionar caminhos para uma aprendizagem 
prazerosa e independente. A criança da Creche ao 5º ano aprende cantando ou tocando com 
noções de ritmo, harmonia, disciplina e criatividade. 

Do esporte à arte 
O ano letivo é repleto de 

projetos que desenvolvem a ca-
pacidade crítica e criativa em 
relação às áreas de conheci-
mento. Além disso, essas são 
atividades que visam garan-
tir aprendizagem de conhe-
cimentos culturais, sociais e 
científicos em todas as idades 
para provocar o exercício da cidadania de forma consciente e responsável.

O grande desempenho do Ágape nas competições esportivas regionais 
é resultado da boa preparação dos times. As equipes de Voleibol masculino 
e feminino já foram medalhistas de destaque nos principais campeonatos 
da modalidade como a Copa Escolar de Vôlei, Copa Master e o JEMs em 
2015. Além do Voleibol, os times de Futebol de Salão marcam presença 
nos torneios do esporte em diferentes categorias. O Ágape também ofe-
rece aulas de Balé para as alunas da escola e da comunidade. Vale muito 
praticar um esporte!
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Marista educando gerações há mais de um século
Às vésperas de celebrar o Bicentenário de existência, a Missão de Evangelização por meio da Educação permanece viva

A 
Educação Marista é presente 
em todos os continentes. Às 
vésperas de celebrar o Bi-
centenário de existência, a 

Missão de Evangelização por meio 
da Educação permanece viva, sig-
nificativa e atuante, pois o fundador 
São Marcelino Champagnat sonhou 
a educação para além das ciências. 

O Colégio Marista Araçagy atua há 
mais de um século no estado do Ma-

ranhão, conhecido como uma institui-
ção formadora de valores que educou 
e continua educando várias gerações 
de famílias. Após um centenário, a 
instituição proporciona aos estudan-
tes maranhenses uma educação que 
une tradição aos apelos do mundo 
contemporâneo.

A Educação Integral, a centrali-
dade nos sujeitos da ação educativa, 
o protagonismo dos educandos são 

assegurados no espaço Marista de 
Educação e fundamentam-se no re-
alismo pedagógico e na articulação 
entre cultura, movimento e valores, 
isto é, harmonia entre cultura, fé e 
vida. Ser estudante marista é estar 
em formação e constituição da inte-
gralidade e inteireza de si, nas suas 
formas de ser, aprender, conhecer,  
viver, conviver e fazer, atitudes funda-
mentais na educação do século XXI. Ir. Inácio Dantas, diretor-geral

Da aprendizagem aos valores sociais 

A proposta Marista de Educação vive 
o ambiente escolar como um espaço-
tempo de aprendizagem por meio da 
educação integral, educação de qua-
lidade como direito social fundamen-
tal, pela cultura da solidariedade e da 
paz e pelo protagonismo das infâncias 
e juventudes.

Conscientes de que o papel de edu-
car é um papel social, valorizamos a 
dimensão da pedagogia da família, 
asseguramos o diálogo como forma 
de construção conjunta, na aceitação do outro articulando cul-
tura, fé e vida.

Nossa prática pastoral e pedagógica valoriza o trabalho inte-
lectual, esportivo, artístico-cultural e espiritual, a fim de poten-
cializar as competências e habilidades oriundas do ser humano. 
Aqui, a aprendizagem é um processo que produz saberes, faze-
res e identidades considerando a pessoa como um sujeito ativo 
em interações complexas, bem como contextos sociais, culturais 
e experiência de vida. É um movimento dinâmico da aprendiza-
gem continuada, cooperativa, consciente, contextualizada, inter-
disciplinar e significativa.

Presente em terras maranhenses há 107 anos, o Colégio Maris-
ta fomenta a formação de estudantes críticos, atuantes e capazes 
de intervir em meio à sociedade de modo construtivo, valorizando 
o desenvolver humano, pois, assim como sonhou nosso fundador 
são Marcelino Champagnat, o Marista educa para a vida forman-
do “bons cristãos e virtuosos cidadãos”.

Saberes construídos 
no espaço escolar

Os estudantes maristas são sujeitos de sua 
aprendizagem e têm como uma de suas funções, 
articular os saberes construídos no espaço es-
colar com as experiências vividas, o que resulta 
na construção de novos conhecimentos e habi-
lidades que os colocam em condições de agir e 
interagir na sociedade e em suas distintas re-
alidades. Aqui o estudante pesquisa, trabalha 
com dados, analisa, lê, escreve, questiona, busca 
novas informações e desenvolve a capacidade de 
identificar e solucionar problemas. A Dimensão 
Acadêmica do Colégio Marista Araçagy perce-
be o estudante como atuante, portador de um 
ofício, um trabalho – saber fazer, pensar e agir, 
individual e coletivamente.

Arte: cultura, fé e vida...

Para a Educação Marista, cultura é um processo de 
construção humana que produz mundos-artefatos-su-
jeitos, gerado no complexo das relações cotidianas e se 
efetiva na superação do que é dado como natural. Sabe-
mos que todos os seres humanos existem em um mundo 
criado por eles mesmos.

Assim sendo, a Dimensão Artística do Colégio Ma-
rista Araçagy compreende o estudante como produtor 
cultural atuante no espaçotempo escolar e, por conse-
guinte, da sociedade. 

Dança, Teatro, Música, Poesia, Artes Visuais estão 
presentes no currículo escolar, valorizando a criação, 
o ser e estar no mundo, as intervenções. Ser Marista é 
compreender que a arte humaniza e transmite valores de 
integração do e no mundo, a arte pode significar a vida.
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O esporte: integração e valores...
O esporte é um fenômeno sociocultural de importante relevância para a socie-

dade. Possibilitadora de desenvolver competências e habilidades relevantes para 
o ser humano, a Dimensão Esportiva tem espaço garantido no currículo da Educa-
ção Marista. 

Sejam as modalidades individuais ou coletivas, o Marista percebe o esporte 
como integrador de uma educação de qualidade, pois, por meio dele, o estudante 
pode ampliar o convívio social, raciocinar, exercitar a memória, antecipar e resol-
ver situações-problemas.

Aqui no Marista Araçagy, o esporte permite a superação, autoconhecimento, resi-
liência e, por conseguinte, a formação do caráter e da personalidade.

Educação Evangelizadora: propagando valores

MARISTA: NOSSA TRADIÇÃO É INOVAR

Brasilidade, Arte e Cultura

Indicadores Sociais, Análise de Dados e Probabilidade

Sustentabilidade 

Cultura Contemporânea, Política e Economia

marista.edu.br

Faça acontecer.

Faça Marista.

INSCRIÇÕES ABERTAS  |  98 32330306

Conheça projetos que transformam conhecimento em atitude.

Intercâmbio Marista
Permite aos estudantes vivenciarem 

outras culturas e os convida a refl etir 

sobre os elementos comuns e 

integradores no Brasil e no Mundo Marista.

www.marista.edu.br/intercambio

Simulado Marista Enem
Avaliação que prepara os educandos

para o Exame Nacional do Ensino Médio

e estimula, com isso, saberes,

competências e habilidades.

Catequese
Inicia o processo de educação da fé 

cristã e contribui com a preparação de 

evangelizadores para o mundo.

Rede Marista de Bibliotecas
Reúne, virtualmente, as bibliotecas dos 

colégios,que atuam como centros de 

informação e cultura.

www.marista.edu.br/bibliotecas

Pastoral Juvenil Marista

e Infância Missionária
Espaço do protagonismo 

adolescente e jovem  por meio 

da socialização, da construção da 

consciência crítica e da vivência do 

carisma marista. Site do Ensino Médio
Ambiente virtual dedicado a estudantes, 

professores e profi ssionais de Educação com 

interesse em informações sobre o Enem e os 

principais vestibulares de todo o país. 

www.marista.edu.br/ensinomedio

COMPONENTES CURRICULARES QUE SÃO ESPECÍFICOS DA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO MARISTA

Iniciação científica

Educação Patrimonial

Ética Relacional e Urbanidade

Educação em Direitos Humanos

A Educação que evangeliza parte de 
uma visão cristã do ser humano. Compre-
ende-se na Dimensão Espiritual do Colégio 
Marista Araçagy a evangelização a partir 
da relação da pessoa consigo mesma, com 
os outros e com Deus. 

A pedagogia marista é, sobretudo, a 
pedagogia do amor, da dedicação, presença 
do respeito em meio às práticas cotidianas. 

Nosso jeito de educar fundamenta-se 
em uma formação integral. Investimos na 
observação, na investigação, na reflexão e 
abertura à realidade por meio de posicio-
namento crítico, de atitudes solidárias, no 
respeito e cuidado à natureza, na compre-
ensão e significação do mundo.
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“Os anos podem passar e posso alçar grandes vôos, mas sempre que eu ouvir esse 

nome ‘Nosso Mundo’, me lembrarei com carinho e gratidão da escola que estudei 

desde a 5ª série do Ensino Fundamental, e tive o privilégio de fazer parte da primeira 

turma de Ensino Médio. 

Foram sete anos de estudos em um lugar que além da formação pedagógica, se 

preocupa com uma educação holística, voltada para o aperfeiçoamento dos saberes 

do aluno, de maneira que ele seja orientado sobre a importância de descobrir e 

preservar os valores éticos e cristãos, que irão pautá-lo ao longo de sua vida. 

Uma escola não se faz apenas da estrutura física. Ela é refl exo da qualidade de 
seus recursos humanos e, nós sempre disposemos de uma equipe preparada, coerente, 

que soube identifi car as necessidades de seus alunos, interessou-se e acreditou em 
nossos sonhos, inclusive, para colaborar com a realização deles, orientou-nos sobre a 

vida após a escola. Participamos constantemente de fóruns que traziam para a escola 

a realidade das profi ssões, além de debater temas da atualidade que mereciam ser 
discutidos. Sem dúvidas, tudo que foi oportunizado durante a minha 

vida escolar, serviu para que eu fi zesse as minhas escolhas e hoje 
desfrute delas.

Agradeço muito aos meus pais, por terem me dado a 

honra de estudar na Escola Nosso Mundo, pois além de ter 

angariado conhecimento, tive a oportunidade de conhecer 

diretores, professores e alunos, que viraram amigos os 

quais preservo até hoje. Entendo que no mundo em que 

os relacionamentos são cada vez mais efêmeros, são 

privilegiados os que conservam os amigos dessa fase 

da vida. Saudosa época de escola.”

EDITORIAL

Por Patrícia Caldas • Coordenadora

A proposta pedagógica da Escola Nosso Mundo sustenta-se na   

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

Lei nº 9.394/96 e na visão de uma formação que visa ao pleno 

desenvolvimento do educando, ao seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualifi cação para o trabalho.
Essa proposta tem como pressuposto a compreensão de que a 

sala de aula não está restrita às paredes, mas ao mundo, que se 

transforma, através das linguagens midiáticas e da tecnologia 

da informação.

Compreende-se que toda aprendizagem é uma construção que o aluno 

realiza para atribuir signifi cado às novas informações que lhe são 
apresentadas; que o processo é uma ação do sujeito aprendente, mas 

se realiza com a ajuda de outros - os professores - os quais 

atuam como facilitadores e possibilita ao aluno não apenas 

interpretar a realidade, porém nela intervir, para aceitar, 

rejeitar ou transformá-la; que aprender é um fl uxo constante 
de interação com o outro e com o meio.

Desde a Educação Infantil as crianças são estimuladas por 

meio de atividades lúdicas, jogos, leituras, imagens, sons e  

conduzidas ao conhecimento do mundo pessoal, familiar 

e social. Faz parte da metodologia da Escola desenvolver 

projetos que estimulam a interação entre alunos, com foco 

prioritário no aprendizado.

Nessa direção, é importante ressaltar que a 

metodologia de trabalho adotada na prática 

pedagógica desta Instituição, define-se, 

nessa caminhada de 31 anos, de maneira 

ativa, variada e signif icativa, vai além da mera 

explanação oral do professor, emprega estratégias como 
trabalho dirigido, trabalhos em grupo, práticas dialógicas, 

debates, pesquisas escolares, vídeos, apresentações, produções 
de materiais (textos, painéis, cartazes...), atingindo sempre 

que possível a realidade através de pesquisas de campo, 

experimentações, aulas-passeio, visita a exposições 
entre outros procedimentos, isto porque a discussão em 

torno da formação de competências ou a construção de 

conceitos chama a atenção para o fato de que a transferência 

ou mobilização dos conhecimentos aprendidos não acontece 

automaticamente, contudo se dá “por meio do exercício 
e de uma prática refl exiva, em situações que possibilitem 

mobilizar saberes, transpô-los, combiná-los, inventar uma 

estratégia original a partir de recursos que não a contém e 

não a ditam”. (PERRENOUD, 2000, p. 17)

NÓS

Rua 51, No 21 - Bequimão 
www.escolanossomundo.com.br

98 3246-2437
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Enem, uma trajetória de 
valorização nos estudos
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GLAUCIONE PEDROZO

N
os últimos quatro anos 
consecutivos, o Centro 
Educacional Montesso-
riano Reino Infantil foi 

apontado, pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), como a 
escola campeã em notas no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
no Maranhão. O Enem foi criado em 
1998 com o objetivo de diagnosticar 
a qualidade do Ensino Médio no país. 
Em 2009, o exame ganhou uma nova 
função, a de selecionar ingressantes 
nos cursos superiores de faculdades 
e universidades federais, como uma 
espécie de vestibular em grande par-
te dos cursos superiores no Brasil. 

Com uma boa avaliação no Enem, 
é possível imaginar que o Reino In-
fantil tenha uma metodologia espe-
cificamente voltada para a aprovação 
em vestibulares. Mas, de acordo com 
o coordenador pedagógico Marcos 
Náufel, os bons resultados são con-
sequência da valorização dos estu-
dos. “A escola não tem uma meto-
dologia voltada só paravestibulares 
e concursos. É fruto de um trabalho 
contínuo, desde início, na Educação 
Infantil, passando pelo Ensino Fun-
damental até o Ensino Médio. Essa 
metodologia é a de valorização do 
estudo. Quando o aluno obtém esse 
sucesso, ele conseguiu assimilar es-
ses conceitos da escola, com uma 
disciplina de estudo que permitiu que 
ele chegasse até o Ensino Médio com 
uma boa base para que ele possa 
disputar os vestibulares”, afirmou.

Náufel também afirmou que a 
escola possui uma série de ativida-

des paralelas, como simulados, 
que propiciam revisão de conte-
údo, além de oportunizar que os 
alunos tracem estratégias para 
a realização dos testes. “A pro-
va do Enem não é uma prova de 
nível difícil, mas ela exige muito 
da resistência e da prontidão de 
raciocínio do candidato. Basica-
mente é uma luta contra o tempo. 
Os simulados ajudam muito os 
alunos nesse sentido”, destacou.

Preparação
O professor de História Janil-

son Santos, já habituado com a 
correria de preparação para ves-
tibulares, ressaltou que o Exa-
me requer resistência do aluno. 
“A preparação para o Enem é o 
desdobramento de toda a sua 
vida acadêmica. A gente costu-
ma dizer que, se o aluno pegasse 
essa prova e levasse para casa, 
ele simplesmente gabaritava. A 
questão é que a prova é extensa, 
com muito conteúdo. É preciso 
saber trabalhar”, defendeu.

Entre as dicas, Janilson desta-
cou que o candidato precisa estar 

bastante descansado. “É impor-
tante que no dia que anteceda à 
prova ele tenha uma boa noite de 
sono; ele se livre de toda a carga 
de estresse possível, nenhuma 
tensão ou briga; é importante que 
no dia anterior ele veja todo o ma-
terial que ele precisa levar, não 
esqueça identidade ou caneta; é 
necessário que ele saiba como 
vai chegar à prova, sabemos que, 
neste período, os engarrafamen-
tos são muito grandes. A alimen-
tação e a vestimenta são muito 
importantes também”, afirmou. 

A escola não tem uma metodologia 
voltada só para vestibular 
e concursos. É fruto de um 
trabalho contínuo, desde o Ensino 
Fundamental até o Ensino Médio. 
Essa metodologia é a de valorização 
do estudo

Marcos Náufel, coordenador 
pedagógico

A preparação para o Enem é o 
desdobramento de toda a sua vida 
acadêmica. A gente costuma dizer 
que, se o aluno pegasse essa prova e 
levasse para casa, ele simplesmente 
gabaritava. A questão é que a prova 
é extensa, com muito conteúdo. É 
preciso saber trabalhar

Janilson Santos,
professor de História
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Ao contrário dos outros 
anos que tentei, este ano 
estou me sentindo bem 
mais tranquilo, já pela 
experiência. Também 
por toda a confiança que 
nossos pais e professores 
nos passam, além do 
conteúdo já trabalhado 
também. Em geral, esses 
fatores nos fazem mais 
confiantes

Felipe Eloi Veras

Santos

A gente aprende dos 
próprios professores e 
dentro de casa, que a 
principal meta é se manter 
tranquila e com a menor 
ansiedade possível, porque 
tudo o que a gente tinha 
para aprender a gente já 
aprendeu nos três últimos 
anos. O emocional
faz parte da prova e 
conta muito

Maria Carolina 
Albuquerque

Alunos

Maria Carolina Albuquerque 
sonha em fazer Medicina. Além do 
Enem, ela vai prestar outros vesti-
bulares fora do estado e já se pre-
para, também, para fazer uma se-
gunda etapa de vestibular no Rio 
de Janeiro. Ela afirmou que o apoio 
dentro de casa e o suporte da escola 
são fundamentais. “A gente apren-
de dos próprios professores e den-
tro de casa, que a principal meta é 
se manter tranquila e com a menor 
ansiedade possível, porque tudo o 
que a gente tinha para aprender a 
gente já aprendeu nos três últimos 
anos. O emocional faz parte da pro-
va e conta muito”, disse. 

O jovem estudante Felipe Eloi 
Veras Santos almeja cursar Direito. 
Felipe já participou de outras edições 
do Enem para testar conhecimentos 
e também está se preparando para 
a terceira etapa da Universidade de 
Brasília (UnB). Ele destacou que este 
ano está se sentido mais confiante. 
“Ao contrário dos outros anos que 

tentei, este ano estou me sentindo 
bem mais tranquilo, já pela experi-
ência. Também por toda a confiança 
que nossos pais e professores nos 
passam, além do conteúdo já tra-

balhado também. Em geral, esses 
fatores nos fazem mais confiantes”, 
afirmou. 

Felipe Santos acredita que, para 
lograr êxito no Enem, é necessária 

uma rotina com disciplina e metas 
a serem superadas. “Acima de tudo 
a disciplina, o respeito que você tem 
consigo mesmo de perceber os seus 
limites e que você pode sempre su-

perá-los, estabelecendo metas cada 
vez maiores para sua vida. E o mais 
importante é colocar em prática. É 
preciso focar e colocar em prática”, 
aconselhou o estudante.
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Nossa forma de educar é educar para a ética, para o respeito, para a 
cidadania e solidariedade. Aqui na UIRB seu filho aprende a conhecer, 
aprende a fazer, aprende a conviver,  e,  principalmente, a ser

Educar é investir no futuro

N
ós, da família Universidade Infantil Rivanda Berenice (UIRB), há 21 anos, acredi-
tamos que, para se dedicar aos sonhos, é preciso investir no futuro. Por isso, cria-
mos um ambiente de descobertas e experiências para que nossos alunos tenham 
a base necessária para realizarem suas conquistas. Nosso compromisso é desen-

volver habilidades e competências que vão muito além da sala de aula, por meio de uma educação fundamentada nos 
bons valores. Aqui temos o compromisso de formar cidadãos íntegros, de integrar família e escola e de transformar 
realidades para a construção  de um mundo melhor. Na UIRB, da Educação Infantil ao Ensino Médio, proporciona-
mos aos nossos alunos uma formação plural, promovemos a sensibilidade através das artes, do esporte, da orienta-
ção e do trabalho em equipe. Nossa forma de educar é educar para a ética, para o respeito, para a cidadania e soli-
dariedade. Aqui na UIRB seu filho aprende a conhecer, aprende a fazer, aprende a conviver, e, principalmente, a ser.
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SIMULADOS:
Oferecemos simulados em todo o Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, durante o ano inteiro.

MÚSICA:
Autodisciplina, paciência, sensibilidade, coordenação, 
e a capacidade de memorização e de concentração são 
valorizadas com o estudo da música. Estas qualidades 
acompanharão os seus filhos em qualquer caminho que 
escolham para a sua vida. 

TECNOLOGIA:
Na UIRB, utilizamos lousas digitais, 
tablets, aplicativos de gerenciamento da 
aprendizagem, portais educacionais, livros 
digitais, entre outros. Tecnologia digital 
educacional como ferramenta pedagógica, 
personalizando a aprendizagem, de acordo 
com a necessidade de cada educando.

ESTIMULAÇÃO  NEUROCOGNITIVA:
Aplicação da neurociência à educação, 
por meio da estimulação sensorial e 
psicomotora e do treino cognitivo. Esse 
projeto estimula o desenvolvimento da 
linguagem, psicomotricidade, atenção, 
cognição, memória, habilidades sociais e 
habilidades emocionais.

Um mundo de descobertas e conquistas

JOVENS ESCRITORES:
Em parceria com autores renomados, como 
Ziraldo, Ilan Brenman e Luís Fernando 
Veríssimo, nossos alunos se interessam, ainda 
mais, pela arte da leitura e escrita.

PROJETO MASCOTE:
As crianças 
escolhem um 
animal pra ser 
a “mascote” 
da turma. 
Juntas, 
escolhem 
um nome, 
aprendem 
sobre os 
cuidados com 
os animais, 
suas características, habitat natural, alimentação... 
Toda semana, uma criança é sorteada e leva pra casa a 
mascote para cuidar junto com sua família. A experiência 
é registrada e enviada para a escola, onde professores 
e alunos compartilham com os colegas. As crianças 
aprendem sobre sustentabilidade, preservação ambiental, 
responsabilidade e muito mais. 

PROJETO FAMÍLIA:
2016 será o ano 
da FAMÍLIA na 
UIRB. Escolhemos 
esse tema para 
trabalhar valores 
e princípios como 
a solidariedade, 
respeito, 
honestidade, amor, 
responsabilidade... 
Entendemos que a 
família é o primeiro 
grupo social da criança e do adolescente, é com 
quem eles passam a maior parte do seu tempo, e 
onde aprendem os primeiros valores e princípios 
que nortearão sua vida. Acreditamos que escola e 
família devem ser parceiras. Ao longo do ano haverá 
palestras com o tema para pais e filhos, eventos de 
valorização e integração de gerações e muito mais! 

MOSTRA INTERDISCIPLINAR:
Desenvolvimento de projetos 
com fundamento científico, 
nas diferentes áreas das 
ciências. Incentivo à cultura 
investigativa, de inovação e 
empreendedorismo. A nossa 
Mostra Interdisciplinar estimula 
a pesquisa e produção científica, 
a construção de experimentos 
e a busca de soluções para 
problemas da sociedade. 
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INTERCLASSE:
Nosso evento esportivo interno promove a atividade física, 
o trabalho em equipe, a organização, a proatividade e 
melhora nas relações afetivas e sociais. EDUCAÇÃO FINANCEIRA:

Na UIRB, a Educação Financeira contribui para 
a formação de uma nova geração de pessoas 
independentes financeiramente, que aprendem 
a utilizar o dinheiro de maneira saudável e 
consciente para a realização de seus sonhos. Esse 
projeto cria condições para que nossos educandos 
reflitam a respeito da responsabilidade de cada 
um no planejamento e administração econômica, 
aprendendo a dar importância ao hábito de 
economizar e a consciência do investimento.

LABORATÓRIO DE REDAÇÃO:
Oferecido ao longo do Ensino Médio, é um espaço 
privilegiado para a discussão dos grandes temas da 
atualidade, enriquecendo as informações e a capacidade 
de argumentar. Durante o ano, o 1º e 2º ano produzem uma 
média de 100 redações e oTerceirão produz uma média 
de 200 redações. A partir de textos, vídeos, explanações e 
debates orientados pela professora, cria-se uma dinâmica 
de grupo e o educando é estimulado a escrever, sempre 
assistido pela professora.

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL:
Este projeto tem como 
objetivo promover 
o consumo de 
alimentos saudáveis 
e a consciência de sua 
contribuição para a 
promoção da saúde de 
uma forma atraente, 
lúdica e educativa.

SARAU LITERÁRIO:
Oportuniza o incentivo à leitura, à criatividade 
e valorização cultural. Durante o evento, os 
educandos mostram seus talentos por meio da 
dança, música, teatro e poesia. 

CAFÉ PROFISSIONAL:
Encontros destinados aos alunos do 3º ano do 
Ensino Médio com a presença de convidados 
especiais para partilharem suas experiências 
profissionais. São momentos inspiradores para 
os jovens que precisam perceber a importância do 
processo de escolha profissional, assim como o 
exercício de sua profissão.

SONDAGENS:
Realizamos sondagens bimestrais de Língua 
Portuguesa e Matemática com o intuito de 
conhecer o nível de conhecimento dos alunos 
nessas disciplinas. A realização periódica das 
sondagens fornece informações precisas para 
o planejamento pedagógico, uma vez que 
permite ao professor avaliar e acompanhar os 
avanços da turma.

AULAS DE CAMPO
As aulas de campo despertam no educando o interesse 
pelo estudo de forma agradável e prazerosa. Quando 
vivenciamos, na prática, o conteúdo dificilmente será 
esquecido, há uma aprendizagem significativa. As aulas de 
campo consolidam e concretizam os objetivos pedagógicos 
norteadores da aula. Criam-se oportunidades para o 
educando ser autor do próprio conhecimento. 

SEXTA TEATRAL :
Toda sexta-feira, uma sala da Educação 
Infantil apresenta uma encenação para 
as outras turmas, desenvolvendo assim 
a oratória, a criatividade, a comunicação, 
confiança e cooperação da criança.
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Educação pelo desenvolvimento do potencial 
criativo, da independência e do aprendizado do aluno

O 
Upaon-Açu prepara seus alu-
nos para os desafios da vida, 
incentivando a realização de 
atividades que desenvolvam 

valores e princípios que priorizam a co-
letividade, como prática da cidadania, 
por meio dos trabalhos em equipe, as-
sim como o exercício do protagonis-
mo, entendendo que cada experiência 
pedagógica é preparação para a vida. 
Fundamentada pelo método da Edu-
cação Montessori, que possui a tarefa 
de favorecer, no seu sentido mais com-
pleto, o desenvolvimento do potencial 
criativo, da iniciativa, da independência 
e da disciplina interna do indivíduo, a 
escola promove, ao longo do ano, pro-
jetos que estimulam o aprendizado, de 
forma direta e envolvente, proporcio-
nando a divisão de tarefas, a postura 
assertiva diante dos desafios propostos, 
como a Feira Cultural e a Mostra Geo-
tecnológica – que trazem incentivos à 
ciência, cultura e aquisição de conhe-
cimento quanto ao meio ambiente –, 
Turismo Educativo, Upaon In Concert 
e Upaon Mix (estímulo à língua inglesa 
e espanhola através de performances 
musicais e teatrais), além do estímulo à 
participação em olimpíadas internas e 
externas e em iniciativas, a exemplo do 
Upaon Ortográfico, Sou Fera e Café Lite-
rário, que exploram os conhecimentos 
em Língua Portuguesa, além dos de-
mais projetos nas diversas disciplinas.
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Desde pequeninos, os alunos da escola 
expõem em Feira Cultural

19ª edição da Caminhada da Paz do Upaon, realizada 
em agosto de 2015, um dos temas que são base da 
metodologia montessoriana da escola

GALERIA UPAON
GILSON TEIXEIRA

Alunas do Upaon são campeãs no JEMs 2015 na 
Ginástica Rítmica, categoria Infanto, esporte 
que está entre as modalidades incentivadas pela 
escola, como instrumento de formação cidadã

O Sistema Montessori – adota-
do integralmente pelos segmentos 
da Educação Infantil e Fundamen-
tal I (1º ao 5º ano), concebido pela 
pedagoga italiana Maria Montes-
sori, indicada ao Prêmio Nobel da 
Paz – defende, como princípio bási-
co da educação, o respeito ao ritmo, 
o ambiente preparado, a autoedu-
cação e a educação cósmica, como 

ser inserido no mundo. De acordo 
com esse modelo, é agindo, em mo-
vimento colaborativo, que a criança 
adquire conhecimentos. A educação, 
principalmente na primeira infância, 
deve privilegiar a aprendizagem pe-
las atividades motoras e sensoriais, 
pela forma de vivenciar a vida práti-
ca e pela dinâmica individual, con-
siderando o ritmo de cada um, sem 

descuidar do aspecto da socializa-
ção e da coletividade. Os princípios 
dessa prática educacional também 
são contemplados nos demais seg-
mentos da escola, Fundamental II (6º 
ao 9º ano) e Ensino Médio, nos quais 
são evidenciados o zelo pelo respeito 
mútuo e o desenvolvimento de uma 
cultura de paz, fortalecendo laços de 
solidariedade e convivência. O papel 

do educador no Upaon-Açu se esta-
belece ao criar condições didático-
pedagógicas para que o educando 
atinja essas metas e desenvolva sua 
personalidade integral, por meio de 
atividades prazerosas e da formação 
sociocultural, tornando a escola um 
local de instrução e de construção 
coletiva, um espaço de convivência 
e transformação.

Educação Infantil 
Criança como protagonista na Ciência

Alunos realizam experiência de ciência e aprendem na prática 
assuntos ensinados em sala de aula
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A Educação Infantil é uma etapa fundamental no desenvolvimento escolar. É 
a fase em que o aluno começa a fazer suas primeiras descobertas e deverá cons-
truir, de forma prazerosa, significativas aprendizagens. Tendo isso em mente, o 
Upaon desenvolve com os pequenos, entre outras iniciativas, o projeto “Pequeno 
Cientista”, cuja finalidade é aproximar a criança do conhecimento científico, que, 
através da vivência prática, possibilita a percepção dos fenômenos cotidianos e 
de suas explicações científicas. De acordo com a coordenadora pedagógica, Lu-
zia Carvalho, a iniciativa busca promover a observação, a curiosidade e a inte-
ração da criança com a ciência, levando-a a ser protagonista de suas criações, 
além de estimular o exercício de suas capacidades cognitivas, essenciais para o 
desenvolvimento de aspectos importantes, não só na escola, mas por toda a vida.

Fundamental I
Alunos aprendem valores por meio da arte

Valores são desenvolvidos pela arte

O “Salão Literário”, atividade realizada pelos alunos do 1º ao 5º ano do En-
sino Fundamental, atrela a literatura ao teatro, utilizando a arte como instru-
mento de promoção da criatividade e método para trabalhar valores. O projeto 
incentiva a autonomia e o gosto pela leitura, além de trabalhar a representação 
de peças em sala de aula, o que inclui uma série de vantagens para a formação 
integral, como o desenvolvimento da oralidade, expressão corporal, impostação 
de voz, ampliação do vocabulário, gosto pelas artes plásticas e visuais, além de 
proporcionar interação social. 
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Fundamental II
Em atividades divertidas, como a escalada, os alunos de diferentes turnos 
interagem e fortalecem vínculos entre eles e professores

Ensino Médio 
Alunos discutem temas de interesse internacional na 1ª UpaONU da escola

A equipe técnica do Upaon prepara a chegada no 6º ano de uma forma muito especial, desde o 
primeiro dia de aula, quando são recebidos os alunos com muita vibração e apresentação do novo 
momento escolar, celebrado também com o ACAMPAON, acampamento superdinâmico e interati-
vo, agregando alunos dos dois turnos. Essa fase também é delicada para os pais, e em atenção extra, 
realiza-se uma reunião específica para acolher a todos, explicando detalhadamente o início de uma 
nova jornada. O jovem como agente da construção e planejamento de seu futuro.

“Além do currículo regular, no intuito de ajudar o jovem do 7º ao 9º ano do Ensino Funda-
mental a construir seu futuro”, o Upaon-Açu, utilizando a Metodologia OPEE – Orientação Profis-
sional, Empregabilidade e Empreendedorismo –, disponibiliza oficinas sistematizadas, visando ao 
fortalecimento das bases cognitivas, comportamentais e emocionais necessárias para a constru-
ção de um projeto de vida sadio e eficaz de seus alunos. A iniciativa conta com uma equipe mul-
tidisciplinar e ocorre ao longo do ano letivo, com oficinas para os alunos, participação dos pais e 
responsáveis, utilizando, como material de apoio, o livro Empreendedor Júnior: Construindo seu 
Projeto de Vida - Metodologia OPEE. 

Turismo Educativo
Visando oportunizar uma aprendizagem significativa ultrapassando os muros da escola, o pro-

jeto, idealizado pelo Upaon-Açu, em parceria com a Gekos Receptivo, promove aos alunos do 7º e 8º 
ano o ‘Turismo Educativo’, uma proposta dinâmica que, de forma interdisciplinar, relaciona aspectos 
socioculturais da cidade, a História e Geografia do Maranhão. Além disso, a iniciativa propicia o con-
tato com espaços artísticos, a serem observados durante a visita ao Centro Histórico de São Luís e o 
enriquecimento cultural dos alunos, acompanhados de guias e professores, de informações acerca 
de locais de forte representatividade histórico-cultural, como o Cafua e Convento das Mercês, Praça 
Nauro Machado, Rua da Estrela e Portugal, Palácio dos Leões e Teatro Arthur Azevedo, entre outros.

Levar o tema ‘profissão’ para jovens estudantes é permitir a identificação de um perfil profissional 
independente e atual, para refletir sobre suas contribuições à sociedade, favorecendo a construção de 
uma identidade pessoal, com perspectivas futuras e de projetos de vida. Com esta intenção, o projeto 
“Profissões: um olhar para o futuro” foi construído pelo Upaon-Açu e desenvolvido com alunos da 3ª sé-
rie do Ensino Médio. Com atividades em sala de aula, debates, exibição de vídeos, exposições, palestras e 
mesas-redondas, em 2015, a iniciativa foi encerrada com a primeira edição do Workshop de Orientação 
Profissional, que levou, à escola, profissionais de diversas áreas, para falarem sobre suas ocupações, for-
mações, experiências de trabalho e sobre o mercado. Os profissionais convidados, Nilton Dias (Nutrição), 
Daniela Bandeira (Jornalismo), Daniela Sucupira (Medicina), Miguel Abdalla (Marketing e Publicidade), 
Ana Coeli Fontoura (Pedagogia), Valéria Rodrigues (Psicologia), Sérgio Matos (Administração) e Militão 
Gomes (Arquitetura e Urbanismo), demonstraram o zelo pela sua carreira, permitindo aos formandos 
perceberem a importância da formação contínua na construção de uma trajetória sólida.

A iniciativa permitiu ainda aos jovens estudantes conhecerem a diversidade das profissões e o va-
riado leque de possibilidades dentro de uma carreira, possibilitando a aproximação entre os alunos e 
o futuro profissional, oportunizando o esclarecimento de dúvidas e a apreciação de novas experiên-
cias, além de despertar nos jovens o interesse por uma melhor qualidade de vida, através da escolha 
consciente da profissão.

“Alunos praticam, na vida, conhecimentos 
adquiridos em palestras sobre nutrição, 
espiritualidade e respeito às diferenças   

Trabalhar a ética em sala de aula e no dia a dia escolar é uma prática regular no Upaon-Açu. 
Ao final da primeira etapa do Fundamental, ocorre o PROTEMES -“Programa de Temas Especiais” 
–, por meio do qual a escola oferece aos alunos oportunidades diversificadas de refletirem sobre 
questões éticas relevantes para este momento de suas vidas –importante transição para a segun-
da etapa do Ensino Fundamental. Muitas mudanças são percebidas, tanto no aspecto físico, quanto 
social, já que se aproxima a fase da adolescência.

Segundo Francinete Borba, diretora pedagógica do segmento, o projeto desenvolvido durante 
três meses oportuniza a vivência de valores universais, para que os jovens possam assumir atitudes 
positivas diante da vida social, e traz aos alunos o contato com temas atuais e relevantes, essenciais 
ao crescimento saudável, tais como: uso da tecnologia, fortalecimento da cultura de paz e respeito 
das diferenças para evitar o bullying, prática de hábitos saudáveis – evitar consumo de substâncias 
tóxicas, sexualidade, esporte, sustentabilidade, educação financeira, regras de etiqueta e convívio 
social. Para o encerramento do PROTEMES, a escola promove uma solenidade de formatura e uma 
‘balada’, sendo uma espécie de rito de passagem dos alunos à nova etapa escolar. Os estudantes 
aprovaram o programa ao afirmar que obtêm muito aprendizado com os assuntos tratados. “Pres-
to sempre atenção em todas as palestras, pois os temas são muito interessantes e tento praticar na 
vida real, por exemplo: que devemos ser educados e gentis com as pessoas”, exemplifica Giulliano 
Melo Teixeira, de 11 anos. Já para Cauã Evangelista Silva Correa, de 10 anos, o que mais gostou foi 
ter aprendido sobre como se alimentar bem e respeitar as diferenças entre as pessoas.

O “Upaon da Organização das Nações Unidas” - UPAONU é um projeto idealizado por alunos do Ensino 
Médio, realizado pela primeira vez este ano, na escola, que busca conhecer e vivenciar o funcionamento da 
Organização das Nações Unidas em que alunos representam a atuação dos Estados Nacionais diante dos 
problemas enfrentados na atualidade. Próximo de cem estudantes do Ensino Médio participaram da simu-
lação e foram convidados a seguir todos os protocolos da ONU para solucionar conflitos por meios diplo-
máticos. Sendo uma atividade complementar ao ensino regular da sala de aula, o projeto traz aos alunos do 
Upaon-Açu a oportunidade de discutir e refletir sobre diversos temas da agenda internacional, como Direi-
tos Humanos, Economia, Política, Segurança, Paz e Meio Ambiente. Ao buscarem soluções para tais proble-
mas internacionais, os alunos colocam em prática suas aptidões ao desenvolverem a oratória, capacidade 
de negociação, cooperação, tolerância e liderança, aspectos fundamentais ao exercício da vida profissional.

O projeto transformou a escola na sede nas Nações Unidas. Para Iago Amorim de Sousa, aluno do ter-
ceiro ano escolhido com secretário-geral, a experiência vivenciada será levada para toda a vida. “O UPAONU 
é uma experiência única, uma forma fantástica de obter conhecimentos essenciais na nossa formação. Tive-
mos a oportunidade de discutir temas atuais”, ressalta.

Diretora do segmento, Débora Puça, ladeada por alunos que participaram da 1ª edição da UPAONU da escola

“Profissões: um olhar para o futuro”
Alunos atuam como moderadores em Workshop de Orientação

Alunos-mediadores, anfitriões do Workshop, com os profissionais convidados

Fundamental 1

Encontro de formação consciente, entre pais e filhos, para o exercício da cidadania
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Bom resultado no Enem começa na educação de base

Sempre presente entre as melhores escolas no ranking do 
Enem, o Upaon-Açu destaca-se pela educação de base, assegu-
rando, desde os pequeninos, a aplicação da metodologia mon-
tessoriana, filosofia de ensino que perpassa todos os segmentos 
até chegar ao Ensino Médio, quando a preparação para os vesti-
bulares se intensifica, por meio de atividades diversificadas para 
o alcance da excelência. Neste método, o saber não é imposto 
compulsoriamente ao aprendiz, e sim construído por ele, esti-
mulado pelo ambiente preparado a desenvolver capacidades e 

competências próprias para encontrar suas formas de conhecer 
o mundo em que vive, amparado por professores qualificados. 

Na Educação Infantil, o Sistema Montessori propicia a apren-
dizagem, respeitando o ritmo de cada aluno, oferecendo um 
aparato de materiais riquíssimos em experiências concretas e 
sensoriais, permitindo ao educando o desenvolvimento de suas 
habilidades, o exercício de sua criatividade e, sobretudo, a cons-
trução de sua autonomia. Nessa perspectiva, são desenvolvidos 
vários projetos pedagógicos, com a participação efetiva dos es-
tudantes, garantindo a aquisição de conhecimentos relevantes e 
pertinentes, favorecendo as relações sociais e contribuindo para 
o desenvolvimento de suas identidades, nas dimensões cogni-
tivas e socioafetivas.

Em todo o Ensino Fundamental I, os alunos interagem em 
salas-ambientes, divididas por áreas de aprendizagem, Mate-
mática e Ciências; Português, História e Geografia, além dos es-
paços específicos de Arte, Informática, Biblioteca e laboratórios. 
Nesses ambientes, além da presença da professora titular e de 
sua assistente, as crianças têm ainda aulas de Ensino Religioso, 
Filosofia e Inglês. A partir do 5º ano, destacam-se os projetos de 
Empreendedorismo e o PROTEMES, balizados por temas relevan-
tes como Responsabilidade Social, Combate ao Bullying, Não às 
Drogas e Cidadania, todos de suma relevância para a formação 
da personalidade dos educandos. Não descuidamos também da 
prática da educação física, que prima pela cultura corporal, base 
importante para o desenvolvimento do corpo e mente sãos, seja 
pela escolha futura de uma modalidade esportiva, fundante de 

um processo de qualidade de vida.
Do 6º ao 9º ano, já no Ensino Fundamental II, o adolescen-

te passa a vivenciar práticas interdisciplinares, intensificando a 
discussão dos temas da atualidade, ampliando sua leitura de 
mundo, em busca da participação efetiva, por meio de estudo 
de complexos assuntos, para a melhoria da realidade em seu 
entorno. Neste segmento, uma nova ferramenta é oferecida, am-
pliando o programa curricular, através da inserção de Espanhol 
e do Empreendedorismo, este último com atividades práticas em 
oficinas que envolvem toda a família. Vale ressaltar ainda que o 
9º ano, última série deste segmento, já contempla uma extensa 
preparação para o que está por vir, inaugurando um novo ciclo 
de estudos, ampliando ainda mais o repertório das disciplinas. 
Implica dizer que novos projetos se configuram, envolvendo os 
alunos, desde a elaboração, a divisão de tarefas, assim como a 
apresentação, ferramentas estratégicas para o desenvolvimen-
to de habilidades e competências essenciais para toda a vida.

Neste momento, os alunos podem, ainda no contraturno, 
iniciar o HIGH SCHOOL UPAON, que este ano firmou convênio 
com a Universidade de Missouri, na Columbia, EUA. Esta parceria 
contempla os objetivos da escola para o alcance da internaciona-
lização do currículo, sendo o Upaon-Açu pioneiro neste progra-
ma no Maranhão, integrante de um seleto grupo de escolas de 
todo o país, credenciadas a formar turmas, no Brasil, com pro-
fessores nativos da língua inglesa. Ao concluir o HIGH SCHOOL 
UPAON, o aluno tem dupla certificação acadêmica, já que recebe 
o Certificado Brasileiro e o Certificado Norte-americano, com a 

chancela do governo dos EUA. A experiência neste programa já 
rendeu excelentes resultados, inclusive, na carreira profissional 
de nossos alunos, que já alçam voos em carreiras internacionais.

É chegada a hora de cursar o Ensino Médio, etapa final 
da vida escolar. A partir da 1ª série, o ritmo de estudos se in-
tensifica, considerando uma visão ampla do que será exigido 
no Enem e demais vestibulares do país. Além das atividades 
normais, com os horários e currículo regular, são oferecidos 
simulados por área de estudo, projetos diferenciados que es-
timulam ainda mais a preparação efetiva para os concursos, a 
exemplo do “Sou Fera em Português”, Upaon Mix, inclusive, na 
participação de desafios nacionais acadêmicos, onde sempre 
nos destacamos entre os dez melhores resultados. Vale frisar 
o importante acompanhamento da escola, junto aos alunos, 
convocando os pais a refletir sobre esta fase especial, prepa-
rando-os tanto para a escolha da carreira, por meio de ati-
vidades voltadas à orientação vocacional, como procurando 
revelar cada potencial, bem como os anseios e características 
próprios da idade, promovendo não só a preparação pedagó-
gica, mas, sobretudo, o preparo emocional dos estudantes, a 
fim de terem maior êxito nas seleções. 

É gratificante ver o quanto podemos fazer parte da histó-
ria dos nossos educandos, escrevendo, em parceria com seus 
pais, grandes cases de sucesso. A formação sólida, oferecida no 
cotidiano escolar do Upaon, respaldada pelos princípios e va-
lores cristãos, fazem toda a diferença! Nossos alunos, quando 
ingressos na vida adulta, estão prontos para encarar os desafios!

Camila Balluz, diretora administrativa
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Existem programas variados de acordo com a 
idade e o estilo de cada pessoa

Por que fazer um intercâmbio

J
á imaginou fazer um intercâmbio, 
viajar para outro país, conhecer 
pessoas de várias nacionalida-
des, aprender uma nova língua 

e admirar paisagens totalmente no-
vas e diferentes das que está acostu-
mada? O intercâmbio permite tudo 
isso durante as suas férias da escola, 
ou mesmo por um período maior de 
seis meses até um ano.

Existem programas variados de 
acordo com a idade e o estilo de cada 
pessoa. Se você não quer ficar muito 
tempo longe de casa e se essa for a 
sua primeira viagem sozinha, o ideal 
é fazer um curso de férias, com dura-
ção de um a dois meses. Esse pacote 
inclui o curso da língua que você es-

colheu para aprender, além dos pas-
seios turísticos pelo país. Pode pare-
cer pouco tempo, mas esse período é 
uma oportunidade de ter a primeira 
vivência fora do país. Ótimo caminho 
para se tornar preparada a encarar 
viagens mais longas na próxima vez.

 Já para quem pretende ficar mais 
tempo fora do país, existe a opção 
de estudar em um colégio estran-
geiro por um período de um a dois 
semestres letivo. Prepare-se, pois 
você vai estudar as mesmas maté-
rias do colégio com a língua do país 
em que estiver. Uma excelente al-
ternativa para fazer novas amizades 
e conhecer um país completamen-
te diferente!

 Ana Beatriz Faulhaber, direto-
ra da empresa CP4 Cursos no Ex-
terior, acredita que o intercâmbio 
é uma experiência fundamental 
para perceber outras culturas e se 
abrir para outras formas de pen-
sar. “É uma grande oportunidade 
de superar medos e ultrapassar li-
mites. O jovem aprende a resolver 
situações sem ajuda dos pais e se 
torna responsável por si mesmo”, 
diz. Para ela, o intercâmbio provoca 
uma grande transformação pessoal. 
“Essa experiência faz com que o es-
tudante perceba novos potenciais e 
adquira novas habilidades para en-
carar desafios não só no presente, 
mas também no futuro”, comenta.
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Escolhi o Yázigi porque 
me fascina, o método é 
interessante e os valores 
da escola são bastante 
significativos pra mim
Bianca Maranhão Vieira ,
estudante

A cidadania mundial 
significa, antes de 
tudo, saber viver em 
comunidade e com suas 
diversidades. É respeitar 
o direito do outro e saber 
defender, de maneira 
civilizada, o seu. É saber 
se comunicar bem tanto 
na língua materna quanto 
na estrangeira
Patrícia Brant, coordenadora 

do curso
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Quer ser cidadão do mundo? 

Q
uanto mais cedo aprender 
um idioma melhor será para 
seu desempenho, tanto no 
campo profissional como 

social. É estabelecer relações por 
meio de outras fronteiras é ser “Ci-
dadão do Mundo”. Essa é a mensa-
gem que a escola de inglês Yázigi 
traz, baseada em experiências de 
ensino-aprendizagem de idiomas 
no Brasil. Presente há mais de seis 
décadas no Brasil e 46 anos de São 
Luís, o destaque da escola é a me-
todologia moderna que é aplicada.

Mas, apesar de todo esse lastro 
histórico, a principal razão que leva 
as pessoas a estudarem na escola é 
o fato de que elas têm a garantia de 
que vão realmente aprender a se co-
municar efetivamente por meio de um 
idioma estrangeiro, de acordo com a 
coordenadora Patrícia Brant.

A ideia de ser Cidadão do Mundo 
antes de tudo é ser cidadão de sua 
cidade e do seu país, para depois se 

A ideia de ser Cidadão do Mundo, antes de tudo, é ser cidadão de sua cidade e do seu país, 
para depois se gabaritar a viver num mundo globalizado e sem fronteiras

gabaritar a viver num mundo glo-
balizado e sem fronteiras. “A cidada-
nia mundial significa, antes de tudo, 
saber viver em comunidade e com 
suas diversidades. É respeitar o di-
reito do outro e saber defender, de 
maneira civilizada, o seu. É saber 
se comunicar bem tanto na língua 
materna quanto na estrangeira. É 
não ter preconceitos e agir sempre 
somando, nunca subtraindo à vida”, 
explica Brant. Para isso, é neces-
sário estar preparado para atender 
às necessidades técnicas, sociais e 
estruturais da sociedade em que se 
vive. Neste contexto dominar um 
idioma, ou mais de um, é de funda-
mental importância. 

O Yázigi se caracteriza como uma 
escola que ensina com a vida. Por meio 
de vivências práticas, utilizando-se 
das habilidades de entender e se fa-
zer entendido (tanto por escrito como 
oralmente). “O aluno que passa por 
nosso método pratica em situações 
reais, ou em simulações, a compe-
tência e a habilidade para interagir 
socialmente”, reforça Brant. Desta for-
ma, o aprendizado flui naturalmente 
sem a necessidade de memorização 
ou de repetições mecânicas.  

A estudante, Bianca Maranhão 
Vieira, de 14 anos, sabe muito bem 
como funciona essa metodologia. “Es-
tudo inglês porque quero ver o mun-
do de uma maneira diferente e saber 

me comunicar com outras pessoas. 
Escolhi o Yázigi porque me fascina, 
o método é interessante e os valores 
da escola são bastante significativos 
pra mim”, afirma. 

A escola prima pela qualidade 
no ensino, na estrutura e no material 
didático aliando tecnologia à apren-
dizagem. Além dos livros e dos work-
books (cadernos de exercícios), há o 
material virtual com lousas eletrôni-
cas em sala de aula, tudo para deixar 
a aula mais atraente e o aprendizado 
fácil. Os profissionais capacitados são 
escolhidos criteriosamente e, mesmo 
passando por um denso treinamen-
to inicial, mantém-se em educação 
continuada sempre.  

Aula dinâmica tanto para crianças, jovens e adultos, material atualizado diversificado e cheio 
de novas tecnologias, tudo isso para garantir aprendizagem de verdade...
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