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   Na descoberta de um mundo belo, as crianças entre os 07
e 14 anos estão basiladas pelo aspecto rítmico e dinâmico
da vida. Na trajetória dos primeiros 21 anos de vida, período
de formação do ser em sua integralidade, o segundo
setênio é o tempo do sentir, o elemento intermediador e
rítmico do ser. A busca pelo equilíbrio entre pensar e querer
(vontade) é conduzida pelo ritmo do sentir, materializado
na vida através dos ritmos aos quais somos impelidos ao
decorrer de nosso desenvolvimento.
 O Ritmo regula nosso ser, trazendo estabilidade e
segurança para que possamos alçar nossos vôos na vida
adulta. Diástole e sístole, inspirar e expirar, dormir e
acordar, movimentos orgânicos que traduzem nossa
natureza dinâmica e ritmada. Somos ritmo, somos pausa e
ação, som e silêncio, e entender as possibilidades que
emergem dessa compreensão é o principal elemento para
uma ação pedagógica saudável no segundo setênio. A busca
pelo equilíbrio dinâmico entre as polaridades, é o motor do
desenvolvimento das crianças nesta fase, mediando todas
as experiências individuais e coletivas. 



   Nesta perspectiva, o esquecer se torna tão importante quanto lembrar.
Por isso, nossas atividades pedagógicas trabalham com o tempo de
descanso de uma boa noite de sono, com os ritmos naturais das estações
do ano e das fases da lua. Deixam-se as ideias e imagens repousarem,
para então serem retomadas em outra alvorada ou na outra estação,
sempre trazidas e trabalhadas de modo artístico, constante e ritmado.
Vitaliza-se a aprendizagem, respeitando e vivenciando os processos. 
  Buscando materializar essa organização saudável de vivências, nossa
proposta vislumbra que as aprendizagens emerjam a partir de um período
de profunda imersão em imagens, sons, hist́órias, referências, fazeres,
exercícios e  experimentações acerca de uma temática de estudos onde
são trabalhadas diferentes competências em um intervalo de tempo que
varia de quatro a cinco semanas: chamamos esses períodos de épocas.
Podemos ter uma época de letramento e outra de numeramento por
exemplo, que será repetida, aprofundada e ampliada em uma segunda e,
talvez, terceira época de letramento em uma outra estação do ano, após
repousar.
   Além disso, dentro das épocas, temos um ritmo semanal, marcado por
atividades específicas para cada dia da semana. E o ritmo diário, por onde 
 perpassam momentos alternados de calmaria e extroversão,
concentração e expansão. Ainda, como ferramenta, os exercícios de ritmo
harmonizam as transições de um momento para outro ao decorrer do dia,
colaborando na modulação anímica das crianças para iniciar a próxima
atividade. Canções, jogos corporais, poemas realizados por toda turma,
disposta em roda promovem um afinamento entre os pares e colaboram
na condução de todo o trabalho pedagógico. A atividade ritmica
acompanha a época de aprendizagem, sendo repetida ao decorrer de toda
uma época sempre alinhada à atividade principal.
  Enquanto parceiros da escola na tarefa fundamental de educar, nosso
papel é indeclinável enquanto organismo social na formação de seres
humanos saudáveis, moralmente responsáveis e protagonistas no futuro
desafiador que os espera. Cremos que, enquanto educadores, tenhamos o
dever de espelhar o percurso da cultura humana trilhado através dos
tempos, registrando na memória da criança de forma viva, coerente,
equilibrada e corajosa. De modo que, no setênio do sentir, a arte se torna
ferramenta metodológica imprescindível à ação pedagógica, transforma-
se assim a sala de atividades em um ateliê ao longo de todo ensino
fundamental.  
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LETRAMENTO

CONSTRUINDO
HISTÓRIAS

O mundo da fantasia ainda é elemento fundamental nos processo de
aprendizagem dos anos iniciais. O encantamento e a imaginação
conduzem as vivências, produzindo interesse e envolvimento para
que as competências possam ser conquistadas organica e
significativamente pelas crianças. Entrelaçar as aprendizagens com
a ludicidade das histórias e contos de fadas é uma ferramenta
importante para o trabalho de letramento e alfabetização. 
Uma das histórias trabalhadas com a turma foi “ Panelinha de Ferro”.
As histórias ajudam a desenvolver a escuta atenta, atenção e
possibilitam  espaço para a contrução de narrativas imagéticas da
perspectiva da criança.



 A Música carrega, em suas entrelinhas, a matemática e o ritmo em si. Ritmo é a
frequência de intervalos e sons que são transmitidos através de vibrações. Ele
pode ser reproduzido com o corpo ou objetos. Para trabalhar a contagem do
ritmo através da música e uso de copos, a turma do 7º, 8º e 9º ano realizou uma
atividade para vivenciarem o ritmo. De forma lúdica, os educandos aprenderam
a música “ Escravos de Jó” com a qual vivenciaram junto com passagem dos
copos em duplas e em grupo. Essa atividade exige concentração, contagem do
ritmo da música para que não se erre a sequência de gestos ao passar para os
colegas.
Nessa atividade, os educandos trabalham concentração, escuta, ritmo,
organização mental, coordenação, coletividade, cooperação. Ao passo que, se
alguém não estiver em uníssono com o grupo nos gestos com o copo , em
alguma parte da roda há erro. O desafio é que todos consigam realizar a
atividade, que façam a contagem do ritmo da música em voz alta ou
internamente. A turma fez a atividade algumas vezes até que conseguissem a
harmonia de passar o copo no ritmo de todos. 

NUMERAMENTO

MATEMÁTICA COM RITMO:
SEQUÊNCIA,

LATERALIDADE,
CONCENTRAÇÃO



FESTA JULINA:
CELEBRAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA

A tão esperada Festa Julina com a dança Quadrilha, que é realizada no Brasil
neste periodo, teve origem nos bailes franceses do século XVIII que por sua
vez tiveram origem na cultura inglesa. A dança foi trazida ao nosso país
pelos portugueses. A partir do trabalho nas salas de atividades do turno
integral, articulado às épocas de aprendizagem de cada turma, as
apresentações foram organizadas junto a toda comunidade escolar.
Contamos com a Dança da Fita, a Quadrilha com o Prés, uma coreografia com
uma música de Forró e o Casamento Caipira feito pelos adolescentes. 
Os educadores e colaboradores da Educação Integral, integrados ao
movimento da escola, compuseram suas tematicas julinas e articularam os
saberes a fim de trabalhar elementos das diferentes culturas em parceria e
colaboração com o corpo escolar e a Direção. 
Para as brincar, tivemos um tobogã e um Pula-Pula. Percebemos, através
das apresentações, o quanto todos se dedicaram para que o local ficasse
bonito, enfeitado e alegre. A ornamentação e limpeza antes da festa foi
realizada com a ajuda dos jovens que não pouparam energia e esforços para
embelezar a quadra e os ambientes da escola.Assim, após dois anos sem
festas devido às restrições de encontros coletivos, pudemos ver o quanto é
importante, também, podermos celebrar de modo coletivo a vida, a alegria, a
tradição. Celebramos juntos as belezas da cultura brasileira ainda que de
modo interno, já pensando em uma possível Festa das Etnias (ideia da
Coordenação e Direção) e uma Festa Junina aberta para a Comunidade para o
ano de 2023.

EDUCAÇÃO PARA O SENSÍVEL



SÓLIDOS
DE
PLATÃO

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A cultura da antiga Grécia contribuiu de
forma muito peculiar sobre o
desenvolvimento da tradição ocidental. Há
muitos aspectos dessa que encontramos
em nossa sociedade atual como as
concepções de belo, de política, de
organização social, de matemática, de
astronomia, filosofia etc.

No mês de Julho, foram realizadas
atividades referentes a Platão que foi um
dos pensadores mais importantes na Grécia
antiga. Os educandos investigaram, a cerca
de sua biografia, e construiram releituras
da antiga Atenas.

Para Platão, os elementos terra, água, fogo
e ar compõem o cosmos que seria
considerado por ele o quinto elemento.
Assim, eles poderiam ser representados por
formas geométricas que, segundo o filósofo
e matemático, são formas perfeitas. São
elas: tetraedro, hexaedro, octaedro,
icosaedro e dodecaedro.

Para essa atividade, os educandos
precisavam calcular e pensar em como
usariam o material disponível para
construir a proposta do sólido. Eles se
dedicaram à atividade e o resultado foram
sólidos de variados tamanhos.



TECNOLOGIAS E
DESENVOLVIMENTO DA

APRENDIZAGEM

INOVAÇÃO

Durante o mês de julho trabalhamos a
comemoração do São João, às turmas do turno
estiveram envolvidas com a decoração da
festa por alguns dias. Os alunos da T3 fizeram
bandeiras para decorar e muitas "plaquinhas"
para tirarmos fotos no dia da festa. Alguns
participaram do ensaio para o casamento e
diante do sucesso ajudaram compor e
dançaram uma música "mix", que também fez
parte das atrações no dia. 
Neste mês, com os adolescentes, as atividades
foram realizadas de forma que os educandos
pudessem aprender a configurar o arduino
com servo motores para a lixeira no mês de
Agosto. Os educandos conseguiram entender
muito rapidamente o funcionamento.
Simultaneamente, outra parte dos educandos
com o drone e com a impressora de filamento
com os quais puderam testar e entender a
mecânica dos aparelhos.
Com a turma dos educandos menores, foi feita
uma iniciação no uso dos computadores em
que brincaram com jogos da memória, quebra -
cabeças e o Jogo da Forca. Esses jogos
estimulam o raciocínio e a concentração, além
do Jogo da Forca estimular o aprendizado e
fixação das letras do nosso alfabeto. Os olhos
estiveram atentos e curiosos diante das
novidades das brincadeiras virtuais.
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LETRAMENTO

O CORPO E SUAS
INTERPRETAÇÕES 

O alfabeto é o legado de várias culturas, que surgiu a partir da
necessidade do registro dos sons das palavras. Entre muitas formas de
se comunicar, o corpo assim como o alfabeto é um dos mais antigos
símbolos para representar uma linguagem, mesmo sendo  não-verbal,
utiliza-se de gestos, posturas e movimentos. A partir da postura
adotada, nosso corpo pode expressar diferentes recados a quem está
atento…. Com essa ideia, os estudantes dos anos finais foram
desafiados durante as oficinas de artes a representar com o seu próprio
corpo as diferentes letras do alfabeto com a colaboração dos colegas, a
fim de experimentar a sensação de comunicar-se de uma maneira
diferente da convencional. 

Esse momento propiciou o trabalho de percepção corporal, noções de 
 espaço e limites corporais, respeito so corpo e espaço do outro, além
dasociabilidade ao construir a proposta e a atenção. O que gerou muitos
momentos de animação e desafiou o imaginário dos educandos que
precisavam contar com a ajuda mútua para transformar seu corpo em
uma letra do alfabeto. A partir das letras foram surgindo palavras
enigmáticas que posteriormente tornaram-se um atrativo recheado de
curiosidades, hipóteses e descobertas. Será que você descobre a palavra
secreta?



NUMERAMENTO

No primeiro setênio, as crianças aprendem pela imitação e pela ação.
O contato com a natureza e com o meio social engendram todas as 
 vivências pedagógicas necessárias para esse período do
desenvolvimento. A relação com os reinos naturais (mineral, vegetal e
animal) propõe aprendizagens individuais valiosissimas para as
crianças sobre um mundo real, palpável e observável pela lente delas.
A introdução dos fazeres primordiais nas rotinas das crianças
colabora na ampliação das experimentações e possibilidade de
aprendizagens acerca do convívio social para um mundo bom.
Na proposta da Rede Calábria, os primeiros brinquedos pedagógicos
são pensados para que a própria criança possa elaborar, com
materiais simples e naturais uma arquitetura especial para a
realização de uma brincadeira livre e descontraída no espaço. Nessa
proposta com as turmas dos prés, as crianças experimentaram utlizar
cordas com outros materiais para criar outras possibilidades.

BRINCANDO E APRENDENDO



O final do inverno chega acompanhado pelos ventos. Ventos que sopram
de várias maneiras, vão marcando a transição desta estação, prenunciando
a primavera que em breve vai chegar! Como uma cantiga, “o ar em
movimento nos lembra o brincar dos pássaros, o embalo das folhas nas
árvores e o sorriso das crianças entre os cabelos desembaraçados…”
A partir do pressuposto que o brincar é o momento que mais favorece as
relações cognitivas, afetivas, sociais e motoras entre as crianças. Foi
proposto durante a oficina de artes, que as mesmas criassem um
brinquedo simples, porém muito convidativo que fomenta a criatividade e o
exercício físico, a partir de fitas de cetim presas a um palito de churrasco.
Posteriormente foram convidadas a habitar o entorno da escola com o
brinquedo, onde realizaram brincadeiras orientadas pelos professores,
além de criar e recriar brincadeiras a partir do próprio repertório. No
momento, as crianças puderam sentir o impulso por movimentar-se,
correr, dançar e saltar, observando as fitas que se movem em função do
vento e do movimento.

EDUCAÇÃO PARA O SENSÍVEL

CIRANDA
DO CORPO



INTRODUÇÃO
AO CULTIVO E A
RELAÇÃO COM
A TERRA

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O cultivo e domesticação das plantas nos
acompanha há milhares de anos e está
intimamente ligado ao desenvolvimento da
humanidade. A forma como lidamos com a
alimentação foi responsável por várias
revoluções culturais através dos tempos.
Observar o crescimento das plantas faz
parte da compreensão de um dos pilares
básicos que sustentam a nossa vida.
Desta forma, através da contação da
história "João pé de feijão", que aborda as
necessidades das plantas, os educandos do
primeiro ciclo foram instigados a plantar
uma sementinha de feijão e a analisar os
fatores que permitem a sobrevivência da
mudinha, bem como a observarem todo o
seu processo de desenvolvimento.



INOVAÇÃO

OLIMPÍADAS
CALABRIANAS

NO MAKER SPACE

As Olimpíadas Calabrianas é um dos
eventos que ocorrem anualmente na
Rede Calábria que busca a promoção
dos valores calabrianos assim como
o desenvolvimento do espírito de
cooperação entre os educandos
através de jogos esportivos
utilizando o fair play. 
Dessa forma, o destaque das
Olimpíadas foi a realização das
medalhas calabrianas, confeccionada
pelos educandos do ciclo III.
Inicialmente, os educandos tiveram
que produzir o desenho da medalha
utilizando modelagem 3D, até chegar
no modelo ideal da medalha (forma,
tamanho, escrita em relevo) para
depois realiazar a impressão 3D na
impressora disponível no contêiner
Maker da escola CMEE.  
Através da abordagem baseada em
projeto, cada turma do ciclo III ficou
responsável por uma etapa do
processo da confecção. 



BATISTA CASTOLDI



Com o intuito de motivar os
educandos a trabalhar em equipe, e
a testar seu conhecimento acerca
das atividades trabalhadas ao
longo da semana, foi proposto um
Quiz com pergunta sobre jogos
Olímpicos. Além de estimular o
pensar, a oralidade e a escrita de
forma prazerosa, a atividade foi
realizada dias após os educandos
terem aprofundado um pouco mais
seus conhecimentos em relação aos
jogos, eles descobriram que os
jogos na antiguidade tinham como
objetivo estimular a competição
sadia entre os povos.
                                     
Foram realizadas 15 perguntas
sobre as olímpiadas, quando um
grupo errava a pergunta, um
integrante do mesmo levava uma
torta na cara. Os educandos se
divertiram muito, nunca tiveram
realizado uma atividade com torta
na cara, percebi o quão grande foi o
interesse deles na realização desta
atividade se tornando muito
gratificante ver a alegria deles.

LETRAMENTO

QUIZ 
CALABRIANO



Propor jogos lúdicos e divertidos que impulsionam e reforçam a
aquisição de competências importantes para as crianças é uma das
formas que a Rede Calabria contribui para o desenvolvimento
saudável de seus beneficários.
Respeitando a natureza criativa e inventiva da criança,
colaboramos para o crescimento cognitivo de forma adequada e
afetiva. Assim, as vivências e fazeres práticos são nossa forma
primordial de pensar-fazer educação. 
Enquanto ferramenta, os jogos e brincadeiras são a base para o
envolvimento e a atenção das crianças, passo que produz a real
aprendizagem,  significativa e de fato pensada, sentida e
experienciada pela criança em sua integralidade. 
Nesta atividade, cada um pode particpar e colaborar coletivamente
para as contagens e organização dos ordenamentos das plaquinhas
de acordo com os números nas latinhas.

NUMERAMENTO

O JOGO
DOS NÚMEROS



As  atividades artísticas fomentam nosso ritmo interno, criam a
possibilidade de nos conectarmos com nossas emoções e sentimentos
através de atividades e vivências. No ensino fundamental, nosso ser está
na esfera do sentir e busca experienciar um mundo belo.

A turma Terra experimentou o trabalho com aquarela, inspirados pela
música intitulada Aquarela de Toquinho e ao ar livre. A cada pincelada uma
nova descoberta e novas possibilidades surgem, a cada olhar na folha em
branco, as gotas caindo e as cores mostrando seu potencial, sua
propriedade e suas possibilidades. 

Olhos brilhantes e sorrisos espontâneos... As sensações envolvidas nessa
atividade fez com que por alguns minutos pudessem deixar fluir seu
sentir, fortalecendo seu autoconhecimento e as habilidades sócio
emocionais. 
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AQUARELAR



AS ÁGUAS
QUE ANDAM

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O mundo da ciência é desvendado a
medida que as crianças vão
avançando no ensino fundamental.
Dar vazão a estas descobertas é
papel do educador calabriano,
colaborando para que o próximo
passo seja dado com cuidado e
coerência.

Nesta experiência as crianças
puderam observar através de um
experimento simples como a água
colorida  migra de um recipiente a
outro e perceber como existem
forças invisíveis que agem sobre
todas as coisas. Uma introdução ao
ciclo da água que será trabalhado a
seguir com os peqeunos. 

Para as crianças é fundamental
observar o mundo e os fenômenos
com atenção, para assim começar a
engendrar seu olhar para esse
mundo todo novo que a cerca. 



DESENHO DIGITAL

Tendo presente a necessidade de diálogo constante com tecnologia na sala
de aula, a turma teve como tarefa, a realização de um desenho digital
utilizando o tablet e um aplicativo chamado KRITA. O formato de gincana
envolveu os educandos e potencializou o trabalho em equipe, contribuindo
para as aprendizagens de forma muito orgânica e colegiada.

Os educandos foram divididos em quatro equipes, onde cada uma
representou uma cor. Após um instrução sobre a utilização do aplicativo, o
desafio foi utilizar a sua cor na proposta de um desenho digital original. Os
grupos utilizaram um tablet e o aplicativo que foi indicado para esta
atividade, Um dos aplicativos conhecidos através do curso Maker
disponibilizado pela Prefeitura de Encantado nesta semana.                                   

Ao final, todo apresentaram seus trabalhos finalizados aos colegas.
Superados os desafios, puderam partilhar detalhes das dificuldades e dos
avanços no processo do trabalho cooperativo com o grande grupo.

INOVAÇÃO



Recebemos o Professor
Peter Bierckark

(Jaguariúna/SP) para
Seminário aos

educadores.

Em julho, realizamos mais um
impulso pedagógico, um
momento formativo e de
alinhamento com as equipes,
onde avaliamos os primeiros
meses de trabalho e
estabelecemos estratégias para
uma ação cada vez mais
colaborativa com as escolas,
mais saudável para as
aprendizagens das crianças e
mais coesa com nosso
propósito de acolher
promovendo vidas.

IMPULSOS PEDAGÓGICOS:
UMA MARCA DA REDE CALÁBRIA

Oportunidade única para
impulsionamento dos nossos educadores.
Além de diferentes momentos de
espiritualidade, atividades artísticas,
estudos e planejamentos ao decorrer de
cinco dias de formações.
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"O jovem traz escrito
em sua fronte: 
sou de quem me conquistar!"

São João Calábria 


