
MAIO
2022

Relatório Mensal



  A inovação tecnológica permeia o novo
tempo, transformando gradativamente o
mercado de trabalho, os meios de
comunicação e as formas de conviver e
se relacionar na nossa época. Aprimorar
nossas ferramentas de trabalho
pedagógico se faz necessário frente aos
desafios de colaborar na formação de
seres humanos capazes de ser
protagonistas de suas vidas, diante de
cenário cada vez mais competitivo, que
exige profissionais alinhados com as
novas tecnologias e inovações.

Currículo de Tecnologias

    Ampliando o olhar para o futuro, frente a realidade
que nos cerca, nos deparamos com a necessidade
iminente de estruturar novas formas de favorecer a
aprendizagem. Por isso, a Rede Calábria se dedicou
nas últimas décadas a estudar com profundidade a
natureza fenomenológica do desenvolvimento
humano e as potencialidades que se apresentam em
cada fase da vida. A partir desse olhar cuidadoso, e
referenciada em modelos educacionais inovadores
ao redor do mundo, a Pedagogia Calabriana busca
remontar a evolução tecnológica da humanidade,
trabalhando no percurso escolar do ensino
fundamental, a trajetória humana na elaboração das
tecnologias através dos tempos até os dias atuais.

https://blog.aevo.com.br/horizontes-de-inovacao-seu-negocio-precisa-sobreviver/


   Nos primeiros anos de vida, nossa estrutura humana ainda é muito simples, o que
pode ser observado analogamente à aurora de nossa existência enquanto espécie
humana. Tal elemento de trabalhado pedagogicamente neste período, revisitando a
época da história onde fomos basicamente caçadores e coletores. Nossa
abordagem tecnológica reanima nossas habilidades desbravadoras e seletoras,
criando espaço e possibilidades de exploração e a relação de cada criança com o
entorno natural que a cerca. As ferramentas mais rudimentares são produzidas a
partir da necessidade de sua utilização nas diversas vivências e estímulos
engendrados por espaços circunscritos nos diferentes ambientes do entorno
pedagógico.
    Avançando no tempo e nos anos escolares, o segundo ciclo remonta a transição
para as civilizações antigas, com as culturas Romana e Grega, adentramos
elaborações mais complexa de tecnologias. A produção de ferramentas para
utilização nas feituras de carpintaria, agricultura, forja, olaria, costuraria, tecelagem.
Trabalho com materiais diversos e complexificação engenhosa que envolva soluções
ainda simples para as diferentes necessidades da época, como moinhos, rede de
irrigação simples, estruturas com roldanas e sistemas de automação básicos. Além
da finalização estética atribuída a partir da Grécia como elemento constituinte dos
trabalhos e elaborações desta fase.
    Os anos finais do ensino fundamental, marcam a transição para o mundo das
pesquisas e a possibilidade das crianças compreenderem as relações de
causalidade. O tempo da Renascença e a História Contemporânea são
materializados nos fazeres de marcenaria e trabalhos com diferentes materiais para
elaboração de ferramentas complexas na solução de problemáticas da vida real. A
compreensão e a construção de motores a vapor, redes elétricas, circuitos,
automatização de processos e objetos e lógica de programação começam a se
destacar nas atividades através do Currículo de Tecnologias. 
    Tal currículo materializa o esforço de compreender as necessidades e melhores
oportunidades para o desenvolvimento dos sujeitos de aprendizagem, oferecendo
aos mesmos as oportunidades para que se desenvolvam de forma saudável
consolidando progressivamente habilidades e competências que os permitirão
compreender e criar soluções no universo da tecnologias.

Currículo de Tecnologias
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"A interação harmoniosa das energias de vida cria a base para saúde
psíquica do ser humano. Essa harmonia também é a base para
atividades artísticas, como euritimia, música, trabalho com cores e
formas. Todas as artes são absorvidas e vivenciadas pelo sentir do ser
humano. Os exercícios artísticos servem ao cultivo de tais experiências
e estimulam os sentidos e a motricidade. Qualquer atividade artística
apela para a atividade interior. No processo artístico podem
desabrochar forças criativas que, por sua vez,se manifestam de modo
fortalecedor e vitalizante no dia a dia " p. 269-270.

Ruf, Bernard. Destroços e Traumas, 2021
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Letramento“Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores.”

A famosa obra do escritor
francês Antoine de Saint-
Exupéry, o Pequeno Príncipe,
conta a linda história de um
piloto que cai num deserto e
encontra uma criança, que diz
viver num planeta distante.
Ambos vivem momentos
repletos de reflexão sobre os
valores e sentido da vida. 
A beleza da história encanta
todas as idades, trazendo
inúmeras mensagens
reflexivas. Guiados por esta
história, todos os dias os
educandos da escola Érico
Veríssimo eram recebidos em
sala com alguma mensagem
do livro, os convidando para a
atividade do dia. 
Durante o mês, as atividades
pedagógicas buscaram
ampliar o repertório literário e
letrado das crianças, bem
como propor experiências
com letras, palavras e poesia,
colaborando de forma lúdica e
divertida na elaboração das
competências do eixo de
Letramento. 

O Pequeno Príncipe: 

literatura e poesia



Numeramento

Um dos assuntos abordados no letramento numérico é
a proporção e semelhança. Um assunto que pode ser
complexo, pois é a base para a compreensão das
formas geométricas e suas semelhanças. Entretanto,
nossa pedagogia promove abordar estes temas de
forma com que o educando atue diretamente com as
atividades pedagógicas, podendo utilizar alguns
elementos que nos cercam. Através das sombras
criadas por alguns objetos, os educandos puderam
reproduzir, num papel, a imagem criada, comparando
com o objeto original. Um trabalho que requer
capacidade analitica de comparação, ordenação e
diferenciação. Cálculos de distância de ângulo também
foram trabalhados com essa atividade.



Inovação

Utilizando o uso da metodologia ativa
da aprendizagem baseada em projetos,
os educandos foram organizados em
grupo, cada estação fica responsável
por uma etapa do projeto: Construção
da maquete, através da utilização de
materiais recicláveis e a impressora 3D
e a elaboração da iluminação da Igreja,
através do uso de leds e programação
do arduíno.
O projeto ainda está em processo e, ao
ser finalizado, os educandos terão um
novo desafio: Construir um projeto de
iluminação para o Bairro Navegantes
da cidade. 

A cidade de Encantado tem como um dos
pontos turísticos a Igreja Matriz São Pedro,
localizada no centro da cidade. Neste local, é
possível encontrar o Memorial Santo Sudário, o
pano de linho que envolveu o corpo de Jesus
Cristo. A imagem reproduz a réplica do Sudário
original que está em Turim, na Itália.
Este ponto turístico da cidade apresenta uma
linda iluminação, principalmente à noite.
Motivados pela história da Igreja, os educandos
da Escola Érico Veríssimo foram desafiados a
reproduzir, através de uma maquete, este local
que traz muito orgulho para a cidade e sua
iluminação, através do uso de arduíno e leds.

Minha 
cidade 
iluminada 



O Pequeno Príncipe: 

literatura e poesia

Educação para
o Sensível

O mesmo projeto contemplou os estudos
acerca do cuidado com o outro. A
sensibilidade e noções estéticas com trabalho
manual e artesanal.
Dando seguimento no projeto, apresentaram
os países visitados pelo Pequeno Príncipe com
maquete, feita de papelão e materiais
recicláveis.
Os educandos demonstraram muito interesse,
participação e principalmente nas atividades
que envolveram manualidades. Para encerrar
o projeto, foi feita uma exposição dos
trabalhos realizados no decorrer do mês e os
alunos assistiram ao filme e escutaram uma
música referente ao Pequeno Príncipe.

“Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores.”



Da observação à experiência

Iniciação
Científica

Com o fogo, foram utilizados uma vela e colher para
compreender suas propriedades. Conforme os
educandos aproximavam a colher no fogo,
observaram resultados diferentes, como aproximar
a colher na ponta do fogo, ela ficava preta pois
ocorria a liberação de carbono, ao aproximar a
colher na base do fogo, foi observado que ela ficava
branca, devido à parafina da vela. 
Com a água, os educandos realizaram um estudo
sobre pressão. Parecendo uma mágica, os
educandos encheram um copo de água e colocaram
um papel em cima. Ao virar o copo, puderam
constatar que o papel ficava no copo, impedindo que
a água saísse. 

Através dos quatro elementos da Natureza: Terra,
fogo, água e ar, da teoria do filósofo Aristóteles, os
educandos puderam observar alguns fenômenos
da natureza. Instigados pela curiosidade, cada
semana os educandos puderam realizar
experimentos científicos voltados aos elementos e
compreender suas propriedades químicas e
físicas.Para compreender o estudo do ar, os
educandos realizaram um processo químico com
fermento, açúcar, água morna e farinha, pois
através desta reação, é liberado gás. Para provar
esta reação onde um gás é liberado, foi colocado
um balão em cima deste processo e foi possível
observar que o balão inflava conforme a reação
acontecia. 



"No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e
cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto
ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito
mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de
competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação
cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade
nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver
problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para
identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e
aprender com as diferenças e as diversidades."

Base Nacional Curricular Comum
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O eixo de letramento trabalha
competências fundamentais para o
desenvolvimento cognitivo das crianças.
Propor a elaboração destas
competências exige que transitemos nos
mais diversos assuntos. Através de
elementos da história, encontramos
subsídios para produções atravessadas
de saberes e conhecimento.

O Cilindro do Ciro é um cilindro de barro,
contendo uma declaração do rei persa
Ciro II e foi traduzida pela ONU em 1971
para todos os idiomas oficiais, sendo
considerada a primeira declaração dos
Direitos Humanos, pois permitia que os
povos exilados da Babilônia retornassem
às suas terras de origem. 

Estimulados pela história, os educandos
da escola Batista Castoldi tiveram que
reproduzir o cilindro de Ciro com argila e
palitos de picolé, escrevendo palavras e
mensagens para os povos do futuro.
Muitos educandos tentaram reproduzir a
escrita de acordo com o cilindro original.

Letramento



Numeramento

      A roda é uma das principais invenções da sociedade. Através dela, os povos

primitivos puderam transformar a forma de transportar alimentos e objetos mais rápido.

Sendo esta forma geométrica extremamente importante, os educandos da escola

Batista Castoldi puderam recriar algumas formas de transporte utilizando a roda.

      Utilizando argilas e palitos de picolé e churrasco, os educandos recriaram diversas

áreas circulares e conheceram um pouco mais sobre esta forma geométrica muito

presente no nosso dia a dia. Além disso, os educandos tiveram que procurar diversos

elementos com o mesmo formato, percebendo que as formas geométricas estão

presentes em todo o lugar



Há dois anos, a horta da E.M.E.F Batista
Castoldi não recebi cuidados e atenção devido
a pandemia. As turmas fizeram a reativação da
mesma, limpando e organizando o espaço,
posteriormente foram plantadas algumas
mudas, tais como: alface, beterraba, repolho, e
foram semeados: rúcula, salsa, radiche,
almeirão, e também diversas mudas de chás
que foram trazidas de casa pelos educando. No
entorno do espaço foram plantadas mudas de
suculentas, rosas e ora-pro-nóbis, a maioria
das mudas foram doadas pelo Núcleo Santa
Dulce/POA, o trabalho será constante com a
colheita e cultivo de novas mudas.

Educação Ambiental

Educação para
o Sensível

afagar a terra, conhecer os desejos da terra... 



Experimentações

com feijões

Iniciação
Científica

A agricultura está presente em nossas
vidas desde os tempos mais antigos.
Nossa experiência com feijões buscou
mostrar os fatores necessários para o
crescimento e desenvolvimento de uma
planta. 
A turma foi dividida em 4 grupos, cada
grupo recebeu 3 copos plásticos, algodão
e feijões. Um copo foi regado com água, o
outro com água salgada e o último com
vinagre. Todos os copos foram
identificados com qual líquido foram
regados e seus respectivos grupos.

Todos foram deixados perto da
claridade. Foi feita a observação e
registro da germinação dos feijões.
Percebemos em conjunto que o solo e
ambiente eram os mesmos para todos
os feijões, porém o líquido que foram
regados não eram ideais para as
sementes, muito ácido ou salgado.
Assim, somente os feijões que foram
molhados com água germinaram, pois
a água é essencial para o
desenvolvimento das sementes.



"A nossa mais elevada tarefa
deve ser a de formar seres
humanos livres que sejam
capazes de, por si mesmos,
encontrar propósito e direção
para suas vidas."

Rudolf Steiner
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 O teatro é uma arte que consiste em
representar uma situação e estimular
sentimentos, desenvolvendo
habilidades socioemocionais e
competências estéticas, cinestésicas e
espaciais.
Neste mês de Maio estamos
desenvolvendo atividades artísticas
com os educandos e o desafio da
turma está sendo apresentar uma peça
teatral.
Durante este mês a turma conheceu a
história do surgimento do teatro, onde
aprendeu algumas estratégias de
concentração através de brincadeiras
como telefone sem fio corporal
(mímica), exercícios de coordenação
motora, noção espacial e temporal,
além de desenvolver os diferentes
tipos de linguagens e a criatividade,
desenvolvimento corporal, olhar
sensível ao colocar se no lugar do
outro, respeito, empatia e paciência.
Onde a turma junto da educadora
escolheu apresentar a peça Mágico de
Oz (L.Frank Baum) e a música tema do
filme Além do Arco Íris (interpretada
por Luiza Posso) foram dias de ensaio
e muita dedicação.

Letramento



Numeramento
      A conhecida obra de Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano, tem uma relação com a
matemática, pois toda a proporção do seu corpo é baseada na proporção geométrica. O
número phi ou também conhecido como número áureo, é um número relacionado com a
Natureza, o encontramos em diversas formas: flores de girassol, população de abelhas,
escamas de peixes, etc. Na matemática, este número é encontrado nas relações
geométricas. Transformando a obra do Homem Vitruviano cheia de significados e
simbologias.
    Aprendendo sobre estas formas geométricas e proporção, em grupos os educandos
tiveram que reproduzir o Homem Vitruviano moderno, adicionando algumas características,
roupas diferentes, cores, etc. Para iniciar a releitura, alguns educandos serviram de modelo,
pois tiveram que deitar em cima do papelão para servir de contorno para a arte. Através
desta atividade, podemos perceber que a Matemática pode ser divertida e inspiradora, além
de ter relação com a arte.



Inovação

    O container Maker da escola foi
inaugurado neste mês, assim
nosso trabalho será potencializado
no próximo mês com olhar
completamente voltado para as
técnicas e ferramentas de
utilização das instalações e
equipamentos do espaço. 

Noções de proporção,
interdependência e causalidade são
bases do pensamento lógico de
programação. Dessa forma, o
trabalho do educador maker da
escola Centro Municipal de
Encantado, vem se desenvolvendo
através dos trabalhos manuais com
materiais diversos, buscando
explorar fazeres que exercitem
noções de distância, volume, escala.  

 Através do currículo de tecnologias, propomos
uma transição gradativa e saudável desde as
técnicas mais simples e rudimentares até as
lógica de pensamento de programação e a
elaboração de ferramentas tecnológicas
complexas que solucionem problemas reais no
mundo moderno.  

Vamos construir? 



 Não se sabe exatamente quando as lentes
foram desenvolvidas, sabemos que desde
VII a.C, já havia um cristal de rocha onde
uma de suas propriedades era de ampliar
imagens, este cristal, futuramente, seria
utilizado nos primeiros óculos, No geral, as
lentes servem para ampliar ou diminuir
imagens, alterando a forma com que
enxergamos.
Na escola Centro Municipal de Educação
Encantado, as crianças puderam produzir a
sua própria forma de ver o mundo. Com
muita criatividade, os educandos criaram
sua própria lente, que foi uma borboleta e
saíram pelo espaço escolar desbravando
uma nova forma de enxergar o entorno.

Educação para
o Sensível

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do jardim para que elas v
enham ...



      A curiosidade está no momento em que os
adolescentes foram desafiados a entender os
conceitos de período e frequência, através desta
atividade. Pois, para que o pêndulo girasse mais
rápido, era necessário dar mais impulso e deixar o
barbante menor. Vários testes foram realizados, com
vários tamanhos de barbantes e furos na tampa da
garrafa, até chegar no objetivo final.
     Durante a atividade, os educandos tiveram que
desenvolver estratégias de como usar o pêndulo,
sendo necessário também o trabalho em grupo.
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Iniciação
Científica

 A iniciação científica auxilia no
desenvolvimento do pensamento crítico nas
crianças e adolescentes. A criança desde cedo
já tem o despertar para a curiosidade sobre
tudo que está ao seu redor e cabe a nós
continuar este estímulo da exploração e
descoberta. Na adolescência, a curiosidade
ainda persiste, mas de uma forma mais
realista. Os adolescentes querem descobrir o
mundo e verificar a veracidade das situações. 
  Através do pêndulo artístico, os adolescentes
puderam explorar a arte de uma forma mais
ampla, onde utilizaram barbantes, garrafas pet
e muitas tintas. A garrafa, com a ponta furada,
serve para colocar a tinta colorida e o barbante
é o suporte, onde dará o movimento para a
garrafa percorrer num papel pardo, criando
inúmeras formas enquanto a tinta sai. 





  Encerrado o segundo mês de exercício de nossa parceria, vislumbramos um
caminho muito promissor pela frente, em vias de um preciso encantamento nos
fazeres e labores implicados no desenvolvimento saudável de nossas crianças.
Com o quadro de colaboradores ajustado, qualificamos nosso atendimento na
busca por um serviço cada dia mais alinhado às necessidades de cada
comunidade escolar. As articulações, que vem se tornando rotineiras com as
Direções, buscam a colaboração constante na resolução dos contratempos que
surgem no exercício diário de transição e cooperação entre as escolas parceiras e
Rede Calábria.
    Alguns pontos ainda podem ser aprimorados, com a colaboração das diversas
forças que compõe esse cenário educativo pleno e em constante
aperfeiçoamento, e que serão de suma importância para o desenvolvimento do
trabalho em nível de excelência. Um olhar especial para os colaboradores das
cozinhas e seu horário de intervalo, que coincide em alguns momentos com o
horário reservado para o amoço no entre turnos, esse ajuste poderia ampliar os
turnos de almoços, trazendo maior tranquilidade e organização para o momento
inicial do turno e delineando um atendimento mais calmo e coeso ao longo da
tarde. 
   Enquanto organização parceira, seguimos buscando sempre uma comunicação
efetiva e clara com a Secretaria de Educação de encantado, no sentido de afinar
encaminhamentos e cooperações para um atendimento congruente e qualificado
no propósito de promover vidas através de uma educação salutar e inovadora. 
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