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Conheça a solução  educacional 
desenvolvida para professores 
e alunos que realmente trans-
forma o ambiente escolar.

Venha conhecer mais sobre as soluções educacionais da 
Google no Circuito Inovação em Educação - XXII Encontro 
Nacional do PEA - UNESCO. 

contato@mestra.org 
www.mestra.org

A Nuvem Mestra pode auxiliar no processo adoção do Google Apps for Education.

• Formação de professores em Google for Education
• Montagem de projeto para adoção do Google for Education
• Desenvolvimento e adaptação a processos com metodologias ativas
• Prova Mestra: plataforma para realizar

provas on-line em ambiente seguro
• Integrações de sistemas
• Consultoria em tecnologia para o segmento educacional
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Quando o Encontro Nacional rea-
lizado em Curitiba, no ano passado, 
terminou, a coordenadora nacional 
do PEA, Myriam Tricate, já tinha um 
objetivo traçado: fazer do Encontro 
seguinte, em Natal, o maior de todos. 

Razões não faltavam para esse oti-
mismo. Aliás, nem a crise vivida pelo 
país vem se mostrando forte o sufi-
ciente para abater as escolas associa-
das. O evento do Paraná já havia sido o 
maior até então, com quase 400 inscri-
tos. Mas o PEA podia mais: a crescente 
motivação da rede, a chegada de novas 
associadas e o interesse de dezenas de 
escolas para fazer parte do Programa 
fizeram nascer a meta de realizar um 
evento com 450 educadores.

Como sonhos não se transformam 
em realidade por acaso, ainda em 
2015, começou a busca por um lugar 
que pudesse abrigar muitas pessoas 
ao mesmo tempo, de forma que pu-
dessem usufruir juntas da experiência 
de “ser PEA”, compartilhando projetos 
e, mais do que tudo, tornando-se ami-
gas. Depois de muita procura, o Resort 
Serhs, bem localizado e com excelente 
infraestrutura, foi o escolhido.

É preciso que o lugar seja bom e 
viável. Por isso, intensas negocia-
ções se seguiram para tornar mais 
acessíveis os preços de hospedagem 
e transporte aéreo. Descontos da or-

dem de 25% a 30% foram assegurados 
para os participantes do Encontro 
Nacional de Natal.

Um evento não acontece apenas 
com boa infraestrutura: os encon-
tros do PEA sempre foram marcados 
pela qualidade técnica. É uma deci-
são difícil, porque um bom congres-
so pressupõe uma linha coerente que 
organize as falas, a escolha de pales-
trantes que sejam ao mesmo tempo 
consistentes e motivadores e aceitem 
participar dentro da realidade limi-
tada de recursos do PEA. São meses 
de discussões, de procura de novos 
nomes que tragam outras ideias até o 
fechamento da programação.

Até porque um encontro do PEA 
torna-se marcante pela incorporação 

da cultura regional. Os congressistas 
submergem na cultura local, conhe-
cendo a música, as tradições, o pa-
trimônio cultural e artístico de cada 
sede do evento. Um evento do PEA 
não deve ser apenas bom tecnicamen-
te: deve ser belo, deve ser verdadeiro 
e coerente com o lugar escolhido.

Cada momento é cuidado nos míni-
mos detalhes: a recepção, a solenidade 
de abertura, o coquetel de boas-vin-
das, a confraternização tradicional 
que celebra nossa convivência, os 
materiais de trabalho (pastas, blocos 
etc.), as lembranças que cada congres-
sista levará, a logística da alimentação 
e dos traslados... são mil detalhes que 
podem escapar aos olhos de quem 
chega quando está tudo pronto.

Reunindo 450 educadores vindos de todas 
as partes do país, autoridades, imprensa, 
coordenadores de outros países, o 
Encontro Nacional do PEA bate todas as 
suas metas e alcança seus objetivos, no 
20º aniversário do Programa no Brasil

do PEA
encontro

O maior

Encontro Nacional
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Relações institucionais

Acabou? Nada disso. O Encontro 
Nacional também abre a oportuni-
dade para que o PEA Brasil construa 
as relações institucionais que o sus-
tentam. É tempo de conversar com as 
autoridades públicas do Estado e do 
Município – governadores, prefeitos, 
secretários e representantes de orga-
nizações educacionais diversas. 

O PEA se constrói no diálogo. É 
preciso mostrar o que é o Programa, 
convidar as escolas públicas e incen-
tivar seus gestores a integrar a rede 
de associadas.

É preciso ter sempre em mente 
que o PEA é uma organização global 
e, assim, precisa agir internacional-

mente. Por isso, a celebração dos 20 
anos do PEA acontecerá com a maior 
presença de coordenadores de outros 
países (veja matéria nesta edição). 
Tão importante quanto a presença 
efetiva dos representantes é a possi-
bilidade de estabelecer diálogo com 
as redes do PEA em diversos países. 
E essa oportunidade é muito valori-
zada pela rede brasileira.

Neste ano, a complexidade do 
evento exigiu da organização grande 
antecipação. Até abril, as principais 
decisões já estavam tomadas. Com 
isso, foi possível dedicar mais tem-
po à busca de uma possível rede de 
patrocinadores, pois sem eles nada 
aconteceria. O Encontro Nacional 
envolve grandes despesas, que não 

são cobertas pelas inscrições – até 
porque boa parte delas é subsidiada 
em até 100%, no caso das escolas pú-
blicas.

Em um ano de dificuldades em 
todos os setores, o PEA mostrou sua 
força, construindo a maior rede de 
apoio de sua história. Com os patroci-
nadores, atraiu mais do que recursos 
financeiros, mas garantiu benefícios 
para as escolas associadas na forma 
de projetos de grande interesse, no 
campo da tecnologia e da formação.

Por isso, o PEA tem tudo para ce-
lebrar seus 20 anos, em Natal. Con-
solidando, unindo, vibrante, interna-
cional, nosso Programa tem muito a 
comemorar. Afinal, temos todo um 
futuro pela frente.
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Encontro Nacional

5 DE outubro 
15h: reunião eXecutiva de 
coordenadores reGionais
do pea 

19h30:

Abertura oficial:
• Execução do Hino Nacional 

pelos alunos da Escola Anfitriã 
CEI Unidade Romualdo Galvão

• Mesa de abertura com 
autoridades do governo 
e da UNESCO

• Apresentação do grupo de dança 
Diocecena – Colégio Diocesano 
Santa Luzia de Mossoró-RN

• Apresentação da Banda de 
Pífanos de Caruaru-PE

21h: coquetel de recepção, 
oferecido pela escola 
anfitriã cei — unidade 
romualdo Galvão

6 DE outubro 
7h30: credenciamento

8h30: inÍcio dos trabalhos 
9h00: diÁloGo A Rede PEA 
e a construção do amanhã

Por SABINE DETZEL, respondendo 
a perguntas diretas do público 
sobre o trabalho do PEA. 
Coordenadora internacional 
da Rede PEA, tem mestrado em 
Economia Social pela Universidade 
de Erlangen Nürnberg, na 
Alemanha, e pós-graduação 
em Educação e Planejamento 
de Emprego da Universidade 
Sorbonne, em Paris, França.

10h: coffee breaK

10h30: palestra: Falar de 
futuro é falar de valores. 
Mas que valores?

Por TELMA VINHA
Pedagoga, doutora em educação na 
área de Psicologia, Desenvolvimento 
Humano e Educação pela Faculdade 
de Educação da Unicamp e professora 
do departamento de Psicologia 
Educacional da mesma instituição.

11h30: palestra: O futuro 
das tecnologias educativas

Por VANDERLEI MARTINIANOS
Tem MBA na Escola de Negócios da 
PUC-Rio e especialização na Fordham 
University e no Florida Community 
College, em Jacksonvile, nos Estados 
Unidos, e graduação em Análise de 
Sistemas nas Faculdades Integradas 
Anglo-Americanas no Brasil.

12h30: almoço

14h30: vivências e 
eXperiências

• Case 1: O Brasil na Conferência 
do Clima, na França. Por 
Luís Cruz, Escola Municipal 
Alcina Dantas Feijão.

• Case 2: Relato da missão 
pedagógica à França e 
à Finlândia 2016

• Case 3: Fundação Siemens

15h30: coffee BreaK

16h: palestra: Formação 
científica para os 
desafios deste século

Por LUIZ CARLOS DE MENEZES
Professor sênior do Instituto de Física 
da USP e Coordenador Acadêmico da 
Faculdade SESI-SP de Educação. No 
Ministério da Educação, é assessor da 
preparação da Base Nacional Comum 
Curricular para a Educação Básica.

17h: palestra: Tempo 
de inovação

Por ALEXANDRE CAMPOS
Atua como Education Partner 
Manager no Google for Education. É 
graduado em Ciência da Computação 
pela PUC-SP, pós-graduado em 
Advanced Soft ware Technologies 
pela Universidade da California de 
Irvine e doutor em Comunicação 
e Semiótica pela PUC-SP.

17h45: encerramento 
do 2º dia e avisos

18h: noite livre

7 DE outubro 
8h30: palestra: A educação 
humanista inovadora

Por JOSÉ MANUEL MORAN
Doutor em Comunicação, professor 
aposentado de Novas Tecnologias na 
USP e um dos fundadores da Escola 
do Futuro daquela universidade. 
Gerencia pesquisas e projetos 
de inovação, com metodologias 
ativas e tecnologias digitais na 
educação presencial e on-line

9h30: vivências e 
eXperiências

• Mauricio Herculano
de Oliveira Filho
Colégio Master-RN
Robótica Educacional 
ou Pedagógica

• Sueli Schabbach Matos da Silva
Colégio Maria Auxiliador-RS
Treinamento do protocolo 
da Comunidade Martinho de 
aprendizagem com Portugal

• Kátia Marinho
Colégio Magister-SP
Triangulação de saberes: 
engajamento entre escolas 
da rede pública e privada

10h30: coffee breaK

11h: palestra: A gestão 
no PEA: liderando a 
educação em valores

Por ANDRÉ GUADALUPE
Palestra oferecida pelo 
Colégio Amadeus (SE).
Tem MBA em Gestão Estratégica 
de Negócios – ESPM, e é graduado 
em Engenharia Aeronáutica – ITA. 
É cofundador do Sistema de Ensino 
Poliedro e fundador e CEO da 
AOG Consultoria Educacional.

12h: almoço

14h: momento pea
O PEA em 2017

Por SABINE DETZEL, 
Coordenadora Internacional 
do PEA, e MYRIAM TRICATE, 
Coordenadora Nacional do PEA

14h30: Entrega dos 
certificados aos participantes 
no Seminário Internacional 
da UNESCO sobre a 
Mudança Climática na 
Educação em Paris.

15h: Visita ao Colégio CEI

21h: festa de encerramento: 
Forró com Turista

Programação
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Depois de 8 anos, as escolas associadas bra-
sileiras têm, em 2016, novamente a honra de 
receber uma Coordenadora Internacional da 
Rede PEA: a francesa Sabine Detzel estará pre-
sente no Encontro Nacional, durante todo o 
período do evento.

A presença foi confirmada ainda no primeiro 
semestre. Desde que assumiu o posto, substi-
tuindo a Lívia Saldari, Sabine vem acompanhan-
do de perto o desenvolvimento do Programa 
brasileiro. Por isso, sua presença era mais do 
que aguardada entre as escolas do PEA.

A última vez em que uma coordenadora in-
ternacional esteve no país foi em 2008, quan-
do Lívia participou do Encontro Nacional do 
Costão do Santinho, em Florianópolis-SC.

A Coordenação Internacional encontrará o 
PEA em um momento bem distinto, e é funda-
mental que veja o trabalho realizado pessoal-
mente, compreendendo os desafios e as possi-
bilidades que a rede brasileira enfrenta.

Coordenadores internacionais

O Encontro Nacional de Natal terá um cará-
ter efetivamente internacional. Além de Sabi-
ne Detzel, já haviam confirmado presença as 
coordenadoras do PEA Rufina Moreno (Espa-
nha), Fátima Claudino (Portugal) e Rocío Solís 
(presidente da Comissão de Cooperação com a 
UNESCO da Costa Rica).

Como uma rede internacional que tem na 
cidadania global um dos seus eixos centrais, o 
PEA precisa estar articulado com organizações 
de nações amigas – até mesmo para o desen-
volvimento de projetos e intercâmbios.

Da mesma forma, a troca de experiências 
entre as redes é fundamental para alinhar os 
princípios e os objetivos do PEA, pois guardam 
semelhanças entre si. A aproximação entre as 
coordenações nacionais é um caminho impor-
tante, que abre portas para muitas ações con-
juntas. Essa é uma tendência que deve crescer 
cada vez mais – e por isso o Brasil tem se em-
penhado muito em estar presente nos eventos 
promovidos por outros países.

Apenas neste ano, por exemplo, a Coor-
denadora brasileira Myriam Tricate já este-
ve presente em encontros na Costa Rica e no 
México, além de ter visitado a sede da UNES-
CO em Paris, representando o PEA e o Brasil.  
“Estes laços são fundamentais para a busca 
de uma identidade global para a nossa rede. 
Quando converso com nossos amigos de ou-
tros países, vejo como a troca de experiências 
pode ser importante para nós”, diz Myriam.

Encontro Nacional

Coordenadora Internacional 
PEA recebe

e representantes de diversos países

Na Missão Pedagógica à Finlândia 
e à França, educadores do PEA 
conheceram Sabine Detzel. 
Veja na matéria da página 38. 
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A presença da rede pública nos En-
contros Nacionais é um indicador 
importante dos rumos tomados 
pelo Programa. Afinal, há um esfor-
ço concentrado para manter e atrair 
novas escolas públicas entre as as-
sociadas. Nesse quesito, o Encontro 
de Natal mostra que esse desafio 
começa a ser vencido: até o final de 
agosto, estavam inscritas no evento 
37 escolas públicas, além de secretá-
rios e representantes de redes muni-
cipais e estaduais.

Tão importante quanto a pre-
sença das escolas públicas é a sua 

Natal receberá, com o PEA, 
uma vasta diversidade de es-
colas e perfis pedagógicos. Pela 
primeira vez, poderá participar, 
por exemplo, a Escola Indígena 
Tenente Antônio João, de São 
Gabriel da Cachoeira, do Ama-
zonas. O gestor, Carlos Sávio 
Gonçalves Gaspar, tem se esfor-
çado para estar presente. 

A educação indígena é fun-
damental na Educação brasi-
leira, e tem hoje cerca de 240 
mil alunos matriculados, em 
todo o país. O Amazonas rea-
liza um trabalho importante, 
com equipes da Secretaria da 
Educação que viajam cente-
nas de quilômetros em áreas 
de difícil acesso, muitas ve-
zes por barco, para garantir a 
qualidade do trabalho de es-
colas como a ativa e compro-
missada Antônio João – que 
orgulha e honra muito o PEA 
com sua presença.

representatividade. E isso também 
é um aspecto favorável. Participam 
instituições urbanas e também ru-
rais, como uma quilombola de Per-
nambuco. Aguardamos a confirma-
ção de uma das escolas indígenas do 
Amazonas.

Para estimular a presença de repre-
sentantes das instituições públicas, 
a Coordenação Nacional entrou em 
contato com todas as se cretarias para 
pedir apoio às escolas associadas lo-
cais. É justamente esse apoio que tor-
na efetiva a participação das escolas 
no Programa.

Rede pública marca presença 
no Encontro de Natal

Escola 
indígena 
participa pela 
primeira vez

PEA é Brasil
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PARCEIROS

Parcerias
O ano era de uma crise inédita no 

país – alguns dizem ser a maior de 
todas. Por isso, quando a Coordena-
ção Nacional começou a organizar 
o Encontro de Natal, a preocupa-
ção era grande. Mas foi aí que o PEA 
mostrou, na prática, a sua força. Um 
a um, os parceiros dos anos anterio-
res foram renovando suas participa-
ções. Este foi o caso da Itaipu Bina-
cional, da Geekie e da Pais Atentos. 

Ao mesmo tempo, novos apoiado-
res se aproximaram, notadamente os 
que atuam na área das novas tecno-
logias – a Nuvem Mestra, represen-
tante da Google, que também trouxe 
as Faculdades Eniac, a Guten e a Fun-
dação Siemens. Por fim, já quase na 
fase final da organização, demons-
traram interesse a Nestlé, o Grupo A 
e, por fim, a Editora Moderna.

Com isso, o evento do PEA não 
apenas se tornou viável, como mos-
trou a relevância das parcerias. É 
evidente que os recursos financeiros 
são importantes para viabilizar um 
evento da proporção do Encontro 
de Natal. Contudo, a principal preo-
cupação da Coordenação Nacional 
é sempre a de encontrar parceiros 
de ideias, que possam trazer con-
tribuições efetivas para as escolas 
associadas, dentro de suas próprias 
possibilidades. São serviços, proje-
tos e até mesmo sorteios que podem 
beneficiar as participantes.

Essa tendência começou a se for-
talecer no ano passado. Nesse espíri-
to, a Geekie disponibilizou o acesso à 
sua plataforma de ensino adaptativo 

para escolas da rede pública de São 
Paulo – proposta que será renovada, 
em 2017, com outras características. 

No mesmo espírito, a agência  
Study Vacation sorteou uma viagem 
de intercâmbio para a California 
University – campus de Fullerton 
– e beneficiou a Escola Terra Ma-
ter, que destinou o prêmio ao aluno 
Guilherme Silva Pinheiro. Guilher-
me viajou em julho deste ano e se 
emocionou ao receber seu certifi-
cado de conclusão da temporada de 
estudos (foto).

Além de todas as parcerias fir-
madas, a Coordenação Nacional ob-
teve acordos com a TAM e o Resort 
Serhs, que ofereceram descontos 
substanciais e se tornaram, assim, 
apoiadores do evento. A todos, o 
obrigado da Rede PEA!

fortalecem PEA

Parceiros PEA

ESPECIAL PARA ASSOCIADAS
Veja as contribuições trazidas por alguns parceiros do PEA, em 2016:

*Grupo A: durante o evento, fará 
sorteio de livros da Artmed, 
uma das editoras de livros 
pedagógicos mais respeitadas.

*Pais Atentos: cada escola que 
estiver presente no Encontro 
Nacional receberá uma revista 
dirigida às famílias, com uma capa 
customizada para a instituição.

*Nuvem Mestra: elaborou um 
aplicativo para smartphone 

com informações do Encontro 
Nacional e vai desenvolver 
uma plataforma digital para 
todas as escolas associadas 
apresentarem seus projetos.

*Geekie: oferecerá licenças para 
atender até 1.300 alunos da 3ª série 
do Ensino Médio da rede pública 
em 2017. As escolas que receberem 
a licença terão direito, também, 
a um seminário via internet.
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PARCEIROS

Nas parcerias fechadas pelo PEA, as escolas públicas sem-
pre representam o público central. É o caso de um promissor 
projeto que acaba de ser fechado com a Fundação Siemens, 
no Projeto Experimento. Trata-se de uma iniciativa de educa-
ção científica, internacionalmente reconhecida, que leva a es-
colas públicas, professores e alunos kits especiais de Ciências.

O projeto atua capacitando professores com métodos, ins-
truções e materiais que encorajam crianças a pensarem de 
forma independente e criativa sobre problemas científicos e 
suas soluções. A metodologia facilita aos professores traduzir 
o princípio do aprendizado por descoberta em práticas de en-
sino. (Veja mais informações sobre o Projeto Experimento no 
site www.siemens-fundacao.org).

A educação científica é um tema crucial para a UNESCO. 
Afinal, no século 21, exercer plenamente a cidadania requer o 
domínio de conhecimentos básicos das ciências, presentes na 
vida cotidiana de todos.

Para que esse projeto aconteça, o papel dos coordenadores 
regionais será fundamental. Ocorre que a parceria com a Sie-
mens depende de uma formação dos professores das escolas 
públicas, que acontecerá no final de outubro, no Colégio Vis-
conde de Porto Seguro, em São Paulo — que apresentou o PEA 
à Fundação Siemens.

Os educadores das escolas dos coordenadores regionais 
terão a responsabilidade de multiplicar a formação recebida 
para as escolas públicas de sua região. Em um primeiro mo-
mento serão disponibilizados 300 kits para beneficiar 64 ins-
tituições da rede pública. 

Siemens
kit de Ciências da

Escolas públicas receberão 
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Colégio Master

Conseguir a atenção e interesse 
dos alunos de uma geração ligada em 
tecnologia, novidades e velocidade é 
um grande desafio para todas as es-
colas e professores. Alguns projetos 
têm se mostrado eficazes ao aplicar a 
tecnologia na esfera pedagógica uti-
lizando uma linguagem lúdica e em 
consonância com a proposta da esco-
la, transformando, assim, o universo 
dessa geração em excelente aliado.

Promovendo o trabalho em gru-
po, que envolve cooperação, plane-
jamento e organização, pesquisando 
e discutindo conceitos de Matemáti-

ca, Química, Informática, Física, en-
tre outros, a Robótica Educacional, 
desenvolvida com todos os alunos 
de Fundamental e Médio do Colégio 
Master de Natal-RN, é um exemplo 
desse tipo de projeto.

Em equipes de quatro alunos que 
investigam, planejam, programam 
e, por fim, constroem protótipos nas 
aulas de Robótica, os alunos têm 
comprovado que o aprendizado é 
muito mais eficaz quando tem sig-
nificado, é estimulante e apresenta 
desafios com gradações possíveis de 
serem ultrapassadas, de acordo com 
cada faixa etária.

A lixeira eletrônica, por exemplo, 
foi pensada por um desses grupos, 
depois de discutirem como melhorar 
a vida das pessoas que sofrem com 
dores na coluna ou, por qualquer 
outro motivo, não podem se abaixar. 
Quando alguém se aproxima, um dis-
positivo instalado na frente da lixeira 
é acionado, abrindo automaticamen-
te a tampa. Assim, além de resolver o 
desafio lançado, a equipe ainda con-
seguiu trazer uma solução mais higiê-
nica, que evita o contato com as bac-
térias presentes no lixo, colaborando 
com a saúde e o bem-estar de todos.

Outro desafio lançado, desta vez 
pelos organizadores da Olimpíada 
Brasileira de Robótica, é construir 
um robô que consiga resgatar uma 

“vítima”, representada por uma bola 
de isopor, em uma mesa que apre-
senta diversas dificuldades, repre-
sentando a vida real: buracos, ram-
pas e terreno irregular.

Depois de passarem o ano todo 
“quebrando a cabeça” para construir 
e programar um robô que conseguis-
se superar todos esses desafios, uma 
das equipes que representaram o 
Master na OBR conquistou a medalha 
de prata na competição e o direito de 
representar o Rio Grande do Norte na 
etapa final. 

No Colégio Master, a Robótica Edu-
cacional tem como objetivo favorecer 
a interdisciplinaridade, promovendo 
a integração de conceitos de diversas 
áreas, como: Linguagem, Matemática, 
Física, Eletricidade, Eletrônica, Mecâ-
nica, Arquitetura, Ciências, História, 
Geografia, Artes etc. Desenvolve tam-
bém aspectos ligados ao planejamento 
e organização de projetos, assim como 
motiva o estudo e a análise de máqui-
nas e mecanismos existentes no coti-
diano do aluno, de modo que reprodu-
zem o seu funcionamento. Percebe-se 
que esse tipo de atividade estimula a 
criatividade tanto na concepção das 
maquetes, como no aproveitamento 
de materiais reciclados, e desenvolve o 
raciocínio e a lógica na construção de 
maquetes e de programas para con-
trole de mecanismos.

Vivências e Experiências
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O ano de 2016 iniciou com um de-
safio: dar prosseguimento no Colé-
gio Magister à formação de crianças 
e jovens conscientes de seu papel na 
sociedade e que se reconheçam como 
cidadãos globais. A escola abraçou 
imediatamente os temas dos Anos 
Internacionais do Entendimento Glo-
bal, dos Camelídeos e das Legumino-
sas, propostos pela UNESCO.

Para que as proposições pudes-
sem ser vividas concretamente, sen-
tiu-se que era preciso ultrapassar os 
muros da escola e buscar diálogos 
com instituições da rede pública de 
ensino. Também, em atendimento à 
solicitação da Rede PEA-UNESCO, 
para apoiar as escolas públicas a se 
integrarem ao grupo de escolas filia-
das e, assim, contribuir com a melho-
ria da qualidade da Educação e com 
a inclusão social dos grupos menos 
favorecidos, o Magister se compro-
meteu a promover uma parceria com 
uma escola da Rede Municipal de 
Ensino de São Paulo. 

Houve imediato apoio da direção 
da Escola Municipal de Ensino Fun-
damental Infante Dom Henrique. A 

instituição, localizada no centro da 
cidade de São Paulo, tem uma ca-
racterística muito peculiar e uma 
riqueza cultural encontrada em 
poucas escolas da rede pública ou 
privada em nossa cidade: concen-
tra em seus bancos escolares alunos 
imigrantes de diversos países do 
mundo, que chegam ao Brasil com 
a expectativa de uma vida melhor, 
na esperança de viver em uma ter-
ra sem guerras ou na busca de uma 
economia mais estável. 

Percebemos que nossos estudan-
tes teriam muito a aprender com a 
parceria, pois nós mesmos temos 
dificuldade em reconhecer esses 
atributos em nossa cidade ou país.  
Encontramos naquela realidade imi-
grantes originários de Bolívia, Egito, 
Angola, África do Sul, Coreia e tam-
bém os recém-refugiados da Síria, 
caracterizando na realidade local a 
diversidade da experiência global.

A aproximação entre as duas es-
colas (Colégio Magister e EMEF In-
fante Dom Henrique) se deu pelo 
compromisso de ambas com uma 
formação que extrapola o currículo 

formal e permite a crianças e jovens 
construir novos saberes a partir do 
(re)conhecimento do outro e da re-
lação dialética entre diversidade e 
identidade, ressignificando, assim, 
o sentido de cidadania e compreen-
dendo o singular presente em cada 
contexto sócio-histórico.

A partir do compromisso da ges-
tão das duas escolas e após alguns 
encontros entre os educadores, ini-
cialmente de sensibilização, empatia 
e conhecimento, o Magister identi-
ficou que seria necessário promo-
ver um espaço de trocas constantes 
de experiências para viabilizar mais 
oportunidades de aproximação entre 
os estudantes. 

Decidiu-se que deveríamos ter 
um espaço eletrônico que possibi-
litasse a troca de informações e o 
compartilhamento das produções 
dos alunos de forma mais ampla e 
dinâmica. Foi criado, então, o blog 
entendimento-global.blogspot.com.br. 

Propusemo-nos a alargar as fron-
teiras; contudo, não nos contentamos 
em olhar somente para o que estava 
no nosso entorno, na nossa cidade. 

engajamento entre escolas 
da rede pública e privada
EMEF Casa Meio Norte, Colégio Magister, EMEF Infante Dom Henrique

de saberes: 

Vivências e Experiências
Colégio Magister

Triangulação 
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Nosso olhar foi mais longe e se em-
brenhou pelo sertão do nosso país, na 
perspectiva de tornar mais próximo 
aquilo que parecia distante e promo-
ver um novo olhar também para o que 
é essencialmente brasileiro. Portanto, 
a partir de contatos que se iniciaram 
com viagens anteriores de Estudo 
do Meio para o sertão nordestino, 
retomamos nossas conversas com a 
Escola Municipal Casa Meio Norte, 
localizada na periferia da cidade de 
Teresina, no Piauí, para, a partir daí, 
oportunizar uma triangulação para o 
intercâmbio de culturas juvenis. 

Considerada uma das melhores do 
país nos principais comparativos de 
desempenho, como o IDEB, a Escola 
Municipal Casa Meio Norte conse-
gue tais resultados por meio de uma 
gestão altamente comprometida com 
uma Educação de qualidade. Traz 
para o seu fazer a pedagogia do amor 
para resgatar a autoestima de inúme-

ras crianças que vivem em uma das 
comunidades mais vulneráveis eco-
nomicamente e com altos índices de 
violência. 

Iniciamos com a defesa de que as 
crianças e os jovens dessas três esco-
las vivessem conjuntamente os temas 
da Rede PEA-UNESCO, e, a partir daí, 
propusemos projetos que permitis-
sem a triangulação de saberes, com a 
participação ativa dos estudantes.

Essa vivência nos mostrou que 
a palavra de ordem para o sucesso 
dessa parceria foi “engajamento”. Ini-
cialmente, engajar cada membro da 
nossa escola com o fazer coletivo e, 
então, buscar o engajamento da ges-
tão das outras escolas. Foi fundamen-
tal o cuidado com a identidade da es-
cola pública e a compreensão de cada 
contexto, para valorizar os saberes e 
as experiências de cada um dos sujei-
tos envolvidos nessa parceria. 

Muitos movimentos surgiram a 

partir do intercâmbio desse primei-
ro espaço eletrônico, mostrando que 
essa parceria tem ressignificado o 
conceito de fazer colaborativo, apren-
dizagem em rede e, mais importante 
que tudo, tem favorecido que todos 
os envolvidos ampliem sua visão de 
mundo.

Katia Martinho Rabelo
Diretora Pedagógica
Colégio Magister 

Cantigas de roda: vídeos com crian-
ças de 1º e 2º anos cantando cantigas 
que marcam sua infância.

Cartas: por meio do gênero Carta, 
crianças de 3º ano trocaram correspon-
dência com relatos sobre sua escola e 
seu bairro.

Autorretrato: estudantes do Fun-
damental II fizeram representações 
da percepção de sua imagem para 
apresentar a outros jovens, a fim de se 
discutir identidade, imagem pessoal e 
respeito às diferenças.

Danças regionais: por meio de ví-
deos, as crianças partilharam as dan-
ças típicas com as quais se identificam.

Produção de postais: estudantes 
do 9º ano enviaram postais produzidos 
por eles a partir de pesquisas de obras 
de artistas cujas nacionalidades con-
templam o país de origem dos estudan-
tes da EMEF Infante Dom Henrique-SP. 

Projeto Triângulo da Leitura:  
o Projeto nasceu da intenção de com-
partilhar a leitura do livro Malala, a 
menina que queria ir para a escola, 
realizada pelos estudantes dos 6º 
anos com as outras duas escolas do 
referido intercâmbio. 

Após a leitura, nossos estudantes 
enviaram seus exemplares para os alu-
nos das duas escolas, que durante o 
mês de agosto tiveram a oportunidade 
de ler a obra e trocar informações pos-
teriormente, por meio do blog.

Na sequência, abrimos um fórum de 
discussão para que as comunidades 
das três escolas debatessem sobre as 
questões de gênero, Educação, extre-
mismo religioso e sobre a vida dessa 
personagem que, além de ganhadora 
do prêmio Nobel da Paz, tem defendi-
do a Educação como possibilidade de 
libertação e dignidade humana.

Coroando esse projeto, no dia 26/09, 
o Colégio Magister recebeu a autora 
do livro, a jornalista Adriana Carranca, 
para um bate-papo literário com os alu-
nos dos 6º anos. 

Nesse dia, por videoconferência, os 
estudantes das escolas participaram da 
palestra e ouviram diretamente da es-
critora as respostas a respeito da obra.

Fórum: “Do global para o local”: 
o objetivo é promover uma reflexão 
sobre os impactos sociais, políticos 
e econômicos entre as comunidades 
das três escolas, analisando “— Os 
principais problemas observados por 
cada uma no ambiente em que vi-
vem — De que forma o sistema global 
influencia em nosso cotidiano — Que 
contribuição cada pessoa ou grupo 
poderia dar para qualificar as relações 
no local onde vive”.

PROJETOS EM ANDAMENTO NO BLOG:

“Cada lugar é, ao mesmo 
tempo, objeto de uma razão 
global e de uma razão local, 
convivendo dialeticamente” 
(Santos, 1996:273).
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No dia 9 de maio, quase cem pes-
soas estiveram presentes no Colégio 
Magno para uma reunião direta com 
a Coordenadora Nacional do Pro-
grama das Escolas Associadas da 
UNESCO, Myriam Tricate. 

O objetivo foi discutir formas de 
aproximar as escolas públicas, supe-
rar obstáculos e ampliar em tama-
nho e força a participação da rede de 
ensino dos estados e dos municípios 
no PEA. Essa é uma demanda in-
ternacional do PEA, que vem sendo 
perseguida pelo Brasil.

O Encontro começou com uma 

apresentação geral da UNESCO e 
do PEA no mundo, contextualizan-
do a chegada das escolas associa-
das no Brasil. Em seguida, Myriam 
apresentou o momento atual vivido 
pelo Programa e o destaque que 
vem sendo alcançado, até mesmo 
no plano internacional. 

Por fim, os educadores presentes 
puderam conhecer o trabalho realiza-
do e como a participação no Programa 
pode ser transformadora para a esco-
la. No site www.peaunesco.org.br, pode 
ser acessada a apresentação completa 
utilizada no evento.

O Encontro foi planejado pela 
Coordenação Nacional para ouvir as 
escolas públicas já associadas, apre-
sentar o Programa para outras indi-
cadas por elas e encontrar formas 
de aprimorar o trabalho realizado. 
Contudo, o interesse despertado foi 
tamanho que estiveram presentes 
não apenas as escolas convidadas, 
mas também diversas outras – in-
cluindo representantes da Secretaria 
de Estado da Educação.

O evento acabou sendo, dessa 
maneira, um termômetro das boas 
expectativas despertadas pelo PEA.

Escolas públicas no PEA

Casa cheia
querem participar do PEA

escolas públicas paulistas
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As escolas associadas podem co-
meçar a se preparar: 2017 será o Ano 
Internacional do Turismo Sustentá-
vel. A Assembleia Geral da ONU edi-
tou a nova resolução que cria essa 
data no calendário no Sistema das 
Nações Unidas e, assim, orienta um 
vasto conjunto de ações ligadas ao 
tema, até mesmo no âmbito do PEA.

A resolução da ONU relembra 
outras datas internacionais defini-
das por esse organismo, como o Ano 
Internacional do Turismo (1966) e 
o Ano Internacional do Ecoturismo 
(2002). Segue também o histórico de 
anos internacionais anteriormente 
proclamados, relaciona-se a docu-
mentos orientadores da organização, 
como a Agenda do Desenvolvimento 
Sustentável, e parte do princípio de 
que o turismo bem planejado pode 
trazer uma contribuição significati-
va ao desenvolvimento sustentável, 
gerando oportunidades econômicas 
e permitindo uma ação intersetorial. 
Essa concepção do turismo estimu-
la também a compreensão entre as 
pessoas, valoriza o patrimônio his-
tórico da civilização e contribui para 
a construção da cultura de paz.

A ONU vê o turismo sustentável 
também como um instrumento po-
sitivo para a erradicação da pobreza 
e a proteção do meio ambiente, con-
tribuindo para a qualidade de vida.

Ano Internacional 
do Turismo 
Sustentável para o 
Desenvolvimento 

Nas escolas

Para as escolas associadas, o Tu-
rismo Sustentável pode ser a porta 
de entrada para uma grande diversi-
dade de ações, a começar das chama-
das de aulas-passeio, saídas pedagó-
gicas ou estudos do meio. Planejar 
ações com essa perspectiva pode ge-
rar um fio condutor importante para 
as viagens realizadas pelos alunos.

Da mesma forma, a prática do tu-
rismo remete ao intercâmbio entre 
diferentes culturas, e essa pode ser 
também uma boa oportunidade para 
projetos em comum com escolas do 
Brasil e de outros países, até com o 
bom uso da tecnologia.

É importante lembrar também 
que a orientação do calendário dos 
anos internacionais é um entre ou-
tros caminhos de participação nos 
temas da UNESCO. Nos últimos 
anos, a Coordenação Internacional 
vem procurando enfatizar a impor-
tância de se trabalhar sobre os temas 
estratégicos, especialmente a Apren-
dizagem Intercultural, a Sustentabili-
dade e a Cultura da Paz – em síntese, 
a Cidadania Planetária. Neste ano, o 
tema do Ano Internacional está dire-
tamente ligado a esses eixos e é um 
estímulo a mais para que as escolas 
associadas se alinhem aos objetivos 
estratégicos atuais do PEA.

2017

Calendário UNESCO
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O PEA é uma rede. O.k., todos sabem. Mas poucas 
vezes as escolas se dão conta de que podem agir como 
uma grande rede internacional. Foi isso que aconte-
ceu neste ano, quando o PEA brasileiro integrou um 
movimento internacional para a plantação de árvo-
res, denominado Green Wave. A Onda Verde, celebra-
da em todo o mundo no dia 22 de maio, Dia Interna-
cional da Diversidade Biológica, é uma campanha da 
Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade 
Biológica (CDB).

O projeto aconteceu em maio. A Rede PEA Brasil 
convidou todas as escolas associadas a participarem 
e divulgarem, em suas comunidades e redes sociais, 
a campanha internacional. Escolas, grupos de jo-

vens, ONGs, empresas, instituições e comunidades 
plantaram mudas de árvores de qualquer espécie, 
preferencialmente nativas, criando uma verdadeira 
onda verde. 

A adesão das escolas do PEA foi maciça. Desde a 
conscientização dos alunos e pais, divulgação da cam-
panha e participação no plantio, a Rede PEA se uniu 
para, mais uma vez, agir de acordo com os princípios 
e ideais que defende e nos quais acredita. Ao final do 
dia, um mapa interativo entrou no site do Green Wave 
(greenwave.cbd.int/en/map_2016), criando uma segunda 
onda. Assim, cada plantação foi localizada no mapa 
com o nome da instituição ou grupo. 

Veja algumas das ações das Escolas do PEA:

Campanha internacional
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ESPÉCIE DO MAR 
MEDITERRÂNEO ADAPTADA 
AO CLIMA DE CURITIBA: 
O Colégio Saint Germain, de Curitiba, 
escolheu uma jabuticabeira 
(Myrciaria cauliflora), espécie nativa 
da Mata Atlântica, e uma oliveira 
(Olea europaea), espécie nativa 
do Mar Mediterrâneo, para que os 
alunos plantassem na escola.

A ARTE DE 
CONTRIBUIR: 
Além do plantio de mudas de 
ipê-amarelo e ficus, e das indígenas 
boldo, ixora e erva-cidreira, os 
alunos do Colégio Magno/Mágico 
de Oz, de São Paulo, usaram a arte 
para sensibilizar a comunidade, 
em uma exposição para apreciar e, 
principalmente, refletir sobre o real 
significado da sustentabilidade.

GREEN WAVE NO DIA SOLIDÁRIO:  
O Liceu Jardim, de Santo André-SP, aproveitou o Dia Solidário, evento 
que serve para conscientizar a comunidade sobre a importância da 
preocupação com o bem-estar humano, para disseminar a ideia da Onda 
Verde, estendendo essa preocupação às outras formas de vida que habitam 
o planeta, gerando ações de preservação das muitas espécies que compõem 
os diversos ecossistemas da Terra. Assim, os alunos de Fundamental I 
plantaram ipê-amarelo, fruta-do-conde, acerola, mexerica e alguns pés 
de café trazidos pelos alunos do 4º ano após viagem a uma fazenda.

MAIS FORTE QUE O DISCURSO É O EXEMPLO: 
Aluno do Colégio Franco-Brasileiro, do Rio de Janeiro, é o mais jovem 
colunista do site Green Nation (www.greennation.com.br): Johann 
Neves, de 10 anos, acredita na filosofia do Green Nation, que propõe um 
olhar sobre a sustentabilidade, engajando pessoas por meio da emoção 
e de novos formatos de capitais econômico, social e natural. 
Entendendo que quem sente não esquece e muda seus hábitos, pois 
sua vida e a de outros depende disso, Johann tornou-se um forte 
ativista nas questões ambientais e, assim como milhares de outras 
crianças ao redor do mundo, participou da Onda Verde.
"Fiquei muito feliz de ser convidado para participar desse evento que está 
envolvendo pessoas do mundo todo! Escolhi plantar exatamente às 10h 
do horário local uma pitangueira (família Myrtaceae), em inglês, Brazilian 
Cherry. É nativa da Mata Atlântica e seu nome, de origem tupi-guarani, 
quer dizer vermelho, a principal cor da fruta", disse Johann Neves.
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"Se você quer ajudar alguém, fique quieto e escute." 
Ouvi a frase quando encontrei o TED Talk de Ernes-
to Sirolli, um especialista em crescimento sustentável 
que impulsiona projetos em comunidades carentes ao 
redor do globo. Ele conta que, em suas primeiras ini-
ciativas como membro de uma organização sem fins 
lucrativos na África, passou pela seguinte situação: a 
organização, italiana, decidiu que o projeto seria ensi-
nar uma comunidade em Zâmbia a cultivar alimentos 
— trouxeram da Europa sementes de tomates, abobri-
nhas e assim por diante. Tudo cresceu rapidamente e 
eles lá, orgulhosos por terem "salvado a população da 
fome", mostrando como a agricultura era simples. Po-
rém, assim que os legumes estavam prontos para se-
rem colhidos, cerca de 200 hipopótamos saíram do rio 
e devoraram tudo. E os zambianos riram e disseram: 
“Bem, é por isso que não temos agricultura.”

A lição de Ernesto é que, se ao menos houvesse 
ocorrido a eles perguntar primeiro, a equipe de benfei-

tores teria poupado o tempo e os esforços que desper-
diçaram com a solução ideal, e, em vez disso, poderiam 
ir atrás de algo que de fato funcionasse para aquelas 
pessoas, sob aquelas circunstâncias. Antes de ajudar, é 
preciso ouvir. E o mesmo vale para a educação.

Qual será o papel da educação no século 21 tem sido 
o grande debate dos últimos anos. O caminho é a edu-
cação democrática, a por projetos, com base em habi-
lidades? A resposta pode ser sim para qualquer uma 
delas. Não existe solução mágica; o que existe é conhe-
cer seus alunos, suas famílias, seus objetivos, suas rea-
lidades, seus desafios... E empregar essas informações 
com sabedoria. 

A tecnologia tem muito a oferecer dessa perspecti-
va: com ferramentas digitais, é possível reunir, organi-
zar e inter-relacionar dados com mais facilidade que 
nunca, mapeando cada um dos alunos individualmen-
te ou a turma como um todo. Já existe uma expressão 
em inglês para isso, data-driven education, ou "educa-

Artigo

O futuro da educação 
está em entender antes de agir 
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ção orientada por dados". Ela consis-
te em analisar criticamente forças e 
fraquezas dos estudantes para traçar 
planos de estudos e práticas pedagó-
gicas que se adequem a seu desem-
penho. Ou seja, o educador é capaz 
de atuar segundo dados concretos, 
acompanhando constantemente a 
evolução da turma conforme atua.

"Tudo pode ser um 
indicador": o uso de 
dados na escola

Na Geekie, apostamos nesse cami-
nho, desenvolvendo plataformas que 
informam gestor, professor e aluno. 
Por meio de um algoritmo que analisa 
erros e acertos, são gerados planos de 
estudos personalizados — uma trilha 
de aprendizagem que inclui videoau-
las, resumos e exercícios sobre os 
temas que precisam ser fixados, por 
exemplo —, assim como uma série de 
dados cuja função é orientar o traba-
lho em sala de aula. 

Qual questão teve mais erros e 
qual a alternativa errada mais as-
sinalada? Quais habilidades estão 
sendo exigidas para solucionar cada 
questão? Em qual nível de proficiên-
cia se encontra um aluno em deter-
minada área de conhecimento? As 
possibilidades são inúmeras e vão 
além da avaliação somativa, aplicada 
somente ao final de um ciclo. Quan-
do a avaliação é periódica, a escola 
tem tempo hábil para redirecionar 
estratégias sem deixar pelo caminho 
grandes lacunas de aprendizado; o 
foco passa do produto final para o 
processo até ele.

Entretanto, o educador, determi-
nado a ter seu aluno como ponto de 
partida, pode ir além dos relatórios, 
caso se disponha a encarar tudo 
como indicador. O professor Frederi-
co Azevedo, diretor do Colégio Sërios, 
em Brasília, está cultivando essa 
mentalidade entre a equipe. A escola 

é uma parceira da Geekie, e, em uma 
visita recente a São Paulo, Frederico 
contou que vem buscando caminhos 
para enriquecer ainda mais os dados 
fornecidos pela plataforma: vale re-
parar se os alunos parecem interes-
sados ou não; prestar atenção aos 
horários em que estão mais focados 
ou sonolentos; pedir que levantem 
as mãos para eleger um tema. Esses 
dados são compilados e combinados 
aos resultados de avaliações para ge-
rar insights mais apurados sobre os 
estudantes.

Não demorou para que algo inusi-
tado surgisse da observação cuidado-
sa. Durante o período de seca na capi-
tal, o diretor percebeu que os alunos 
do Ensino Médio apresentavam mais 
dificuldade de concentração nas aulas 
de Matemática, logo após o almoço. O 
calor estava interferindo na aprendi-
zagem. Bastou que o horário da aula 
fosse trocado para que os resultados 
melhorassem — algumas vezes, o pro-
blema está tão escancarado quanto 
hipopótamos saindo do rio, mas é 
preciso disciplina para percebê-lo.

 "Eu estou no controle 
do meu aprendizado": 
a autonomia do aluno

É essencial que os estudantes não 
sejam excluídos dessa etapa de or-
ganização e análise de desenvolvi-
mento. Pelo contrário, estabelecer 
objetivos claros em parceria com o 
educador aumenta o engajamento do 
aluno. A autoavaliação de seus proje-
tos, tarefas e resultados é muito mais 
enriquecedora que uma nota cinco ou 
dez em uma prova, pois aponta cami-
nhos a seguir.

Ao reconhecer aquilo que con-
quistou e o que ainda está por apren-
der, o aluno ganha um senso de valor 
que o impulsiona pelo restante da tra-
jetória escolar. É assim que acontece 
o tão famoso "aprender a aprender", 

em que, conhecendo suas lacunas de 
aprendizagem, assim como os con-
teúdos e habilidades que já domina, o 
aluno é capaz de tomar decisões por 
conta própria. Ele está desenvolvendo 
habilidades do século 21: autonomia, 
auto-organização, trabalho orientado 
por metas e resiliência.

Incluir o aluno na educação com 
base em dados possibilita ainda que 
ele tenha uma visão a longo prazo de 
sua própria aprendizagem. Cria-se 
uma visão mais abrangente do papel 
da escola em sua vida, e, por meio 
dessa visão, uma mentalidade mais 
aberta a aceitar o erro como parte do 
processo; fazendo isso, ele aumenta 
suas chances de sucesso não apenas 
acadêmicas, mas até a vida adulta.

Outra escola parceira da Gee-
kie, o Colégio Salesiano Dom Bosco, 
vem cumprindo essa tarefa de ma-
neira admirável. Em conjunto com 
o diretor pedagógico, cada aluno do 
Ensino Médio elabora um plano de 
estudos personalizado; depois, reali-
zam encontros periódicos para con-
ferir o que foi alcançado e o que não 
está funcionando e deve ser revisto. 
As turmas também foram orientadas 
quanto à gestão do tempo e a como 
relacionar os estudos on-line, indi-
viduais, com o conteúdo trabalhado 
em sala de aula. "A gente se sente 
mais seguro, vê que a escola está 
acreditando na gente”, resumiu Luís 
Gabriel Ruffino, do 1ª série.

Seja para alimentar uma comuni-
dade carente, seja para ensinar Mate-
mática a adolescentes: ouse escutar. 
Aí então, verdadeiramente, a educa-
ção estará pensando no aluno como 
centro do processo de aprendizagem.

Por Claudio 
SaSSaki, 
CEo da GEEkiE
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Cicloviagem

Um grupo de 22 alunos da 2ª série do Ensino Médio da 
Escola Waldorf Aitiara de Botucatu-SP, percorreu cerca de 
300 km da Serra do Mar, no litoral sul de São Paulo e litoral 
norte do Paraná, usando como transporte a bicicleta.

A Viagem Pedagógica, que foi acompanhada por 12 pro-
fessores e ciclistas membros do projeto CicloAitiara, co-
meçou em Botucatu para chegar em Paranaguá, conhecida 
como a capital paranaense da bicicleta, passando ainda por 
Iguape, Ilha Comprida e Cananeia. 

Durante 11 dias, os alunos tiveram a oportunidade de vi-
venciar na prática disciplinas como Biologia, Física, Geo-
grafia e História. E, muito além disso, puderam se relacionar 
de forma diferente com o meio ambiente e com os colegas e 
perceber as diversas possibilidades de intercâmbio cultural 
que o cicloturismo proporciona, de forma mais ecológica e 
por meio de tecnologia sustentável.

Relatos diários da experiência em forma de texto, ex-
pressões artísticas e fotos foram compartilhados em um 
blog, que traz a dimensão exata da bagagem cultural, social 
e emocional que os alunos trouxeram ao final da viagem.

Colégio Aitiara

turismo

Escolas podem 
explorar de 
muitas formas 
possibilidades do 
turismo sustentável. 
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http://cicloaviagemdo11.blogspot.com.br/

“Começamos a pedalar muito antes de sair de viagem. Algumas 
alunas nem sabiam andar de bicicleta, aprenderam especialmente 
para a viagem, com o apoio de toda a turma. O espírito de união 
da turma foi essencial para conquistarmos confiança...
... E a bicicleta tornou-se o nosso principal meio de transporte para ir 
à escola, passear pelo lindos bosques demetrianos ou até ir à cidade.”

“A turma se dividiu em grupos e cada um fez um pouco 
na produção dos alforjes: cortar os tecidos, costurar na 
máquina e à mão. Precisamos de dois dias inteiros para 
terminar tudo, com muita dedicação e capricho.”
“Também fizemos nossas próprias barrinhas 
de cereal... Ficaram deliciosas!”

“Saímos pedalando seguindo o rio Despraiado, vimos paisagens 
incríveis! Paramos as bicicletas numa ponte e seguimos andando 
para uma cachoeira que é um dos afluentes do rio. Pudemos observar 
uma fauna muito característica da Mata Atlântica, porém recente, 
com árvores de troncos mais finos, muitos cipós e umidade.”

“Aprendemos que Iguape foi uma das primeiras cidades 
do Brasil, fundada em 1538 pelos portugueses, mas que 
muito antes já havia sido habitada por povos pré-históricos 
(contendo 286 sítios arqueológicos detectados na região).” 

“Ao chegar em nossa pousada em Cananeia, descansamos 
um pouco e fizemos uma dinâmica profunda de reflexão 
individual e coletiva sobre a viagem até hoje.
O grupo está cada vez mais unido e corajoso!”

Os relatos mostram a dedicação, persistência e 
força de vontade que acompanharam os alunos 
durante todo o percurso, além das lições 
aprendidas e incorporadas no dia a dia da turma:
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Para traduzir em imagens a preocupação e as refle-
xões sobre os temas luz e solo, propostos em 2015, os 
alunos do Colégio Miguel de Cervantes, de São Paulo, 
produziram um vídeo conceitual sobre a relação ho-
mem e natureza, que foi apresentado na abertura de um 
evento, com diversas atividades sobre os mesmos temas. 
(https://www.youtube.com/watch?v=zmStpr-Y-B8)

Divididos em salas com sete diferentes temas relacio-
nados às Ciências Naturais, à Física e à Química, os alu-
nos de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, sob a orientação 
dos professores das áreas, desenvolveram aulas e expe-
rimentos para os alunos do 9º ano do Fundamental e da 
1ª série do Médio em que, após a introdução e concei-
tuação do tema, os alunos/professores propunham um 
experimento do qual todos participavam. 

Foi uma proposta que resultou em aprendizado sig-
nificativo para todos: os que ensinaram tiveram que 
estudar e pesquisar muito, superando dificuldades e 
desafios, e os que assistiram às oficinas aprenderam, de 
forma interativa, com os próprios colegas, recebendo os 
conceitos em uma linguagem bem próxima à deles. 

Dentre as muitas oficinas interessantes, estava a de 
Quimiluminescência — emissão de luz pela Química. 
Depois da explicação teórica, a oficina simulava a cena 
de um crime com o preparado luminol, substância mui-
to usada na polícia científica e que reage ao ferro en-
contrado em superfícies onde há presença de sangue, 
mesmo depois de limpas. Após assistir a tantos filmes e 
séries que trazem essa técnica, os alunos puderam vê-la 
ao vivo e em cores.

Era consenso entre os alunos que a experiência deixa 
a aula mais dinâmica, e sair do abstrato é importante para 
esclarecer qualquer dúvida. Assim, ao final do evento, as 
discussões teóricas sobre a importância de conservação 
dos solos e os efeitos da luz na vida do homem ficaram 
mais próximas da realidade e, por consequência, mais 
bem assimiladas para ser realmente utilizadas, principal 
objetivo de todo o projeto.

Rock’n Roll
Das nuvens ao 

Miguel de Cervantes
Luz e Solo
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Monteiro Lobato
Luz
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A influência da luz na vida do ser 
humano, seus benefícios e os cuida-
dos necessários no manejo e na pre-
servação dos recursos naturais foram 
os temas estudados por todos os alu-
nos da Escola Monteiro Lobato, de 
São José dos Campos-SP, em 2015. 

Seja natural ou artificial, a utiliza-
ção da luz mudou o modo de viver e 
pensar desde os tempos do fogo, até 
a ampla utilização do LED. Na arqui-
tetura antiga, o estudo da luz natural 
era fundamental para definir melho-
res locais para a construção de por-
tas, janelas e vitrais, pois era utilizada 
pouca luz artificial. 

Através da confecção de vitrais 
com referência na Idade Média, os 
alunos experimentaram os melho-
res ângulos e cores que refletissem 
essa luz natural. Para isso, o estudo 
das cores, suas mudanças e nuanças 
através da exposição a diferentes co-
res também foram tema de pesquisa e 
experimentação.

A interferência da luz na composi-
ção de fotos, a influência da poluição 
luminosa na interferência da beleza 
do céu e a evolução da lâmpada, da 
incandescente à fluorescente e tam-

bém a de LED, fizeram parte da pes-
quisa realizada durante todo o ano. A 
economia de energia proporcionada 
pelo uso das lâmpadas de LED, que 
podem ser descartadas no lixo co-
mum, trouxe à tona a reflexão sobre 
o consumo e sobre a importância da 
economia de água, grande fonte ge-
radora de energia no Brasil. 

Outro enfoque dado foi à relevân-
cia da luz para a fotossíntese. Fazen-
do o plantio de hortaliças, no mesmo 
tipo de solo, com a luminosidade do 
Sol e sem ela, os alunos perceberam a 
impossibilidade de cultivar sem luz.

Aproveitando o tema plantio, o 
estudo dos solos, também proposto 
como tema anual da UNESCO, foi 
tratado pelos alunos do 2º ano do 
Ensino Médio, com participação dos 
alunos do 9º ano e do 1º do Ensino 
Médio, em formato de workshop, sob 
orientação da professora de Geo-
grafia. Apresentação de vídeos, pe-
quenas palestras e debates compu-
seram o dia, que recebeu também a 
especialista em meio ambiente Profª 
doutora Marília Cunha Lignon, com 
o tema "Solos saudáveis para uma 
vida saudável".
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O Observando os Rios é um projeto que 
muitas escolas do PEA, em parceria com a 
ONG SOS Mata Atlântica, vêm desenvol-
vendo há alguns anos. Esse projeto visa 
monitorar a qualidade das águas dos rios e 
córregos próximos às escolas.

Munidos de kits desenvolvidos pelo 
programa Rede das Águas e acompanha-
dos por profissionais da ONG, os alunos 
coletam a água, que é avaliada a partir de 
16 parâmetros que incluem níveis de oxi-
gênio, fósforo, PH, odor, aspectos visuais, 
entre outros, e classifica a qualidade das 
águas em cinco níveis de pontuação, de 
acordo com a legislação: péssimo (de 14 
a 20 pontos), ruim (de 21 a 26 pontos), re-
gular (de 27 a 35 pontos), bom (de 36 a 40 
pontos) e ótimo (acima de 40 pontos).

O Rio Tamanduateí, que corta a região 
metropolitana de São Paulo, é constante-
mente monitorado pelos alunos da Escola 
Municipal Cora Coralina, de Mauá-SP, que 
observam as características da água, a qual 
muda de acordo com a época do ano em 

que foi coletada. A Escola Parque, do Rio de 
Janeiro, que monitora o Rio Rainha, na Gá-
vea, registra a atividade em um relatório, 
que serve de incentivo para outras ações 
de economia e reutilização das águas den-
tro da escola. 

O Colégio Pentágono, de São Paulo, 
faz do trabalho de monitoramento dos 
rios uma integração entre os alunos de 
5º e 6º anos, que trabalham juntos ana-
lisando os gráficos e montando relatórios 
para apresentar aos demais colegas no 
Dia Mundial da Água. Essa apresentação 
também mobiliza os pequenos, que, pen-
sando em melhorar a relação do homem 
com a natureza, compuseram um poema 
intitulado “Você Troca?”

Essa metodologia, desenvolvida espe-
cialmente para a Fundação por Samuel 
Murgel Branco e Aristides Almeida Rocha, 
com a contribuição de muitos especialistas, 
se vale da percepção e dos kits de análise 
para aferir o Índice de Qualidade da Água 
(IQA – baseado na resolução Conama 357).

Parceria
Escola Municipal Cora Coralina, Escola Parque e Colégio Pentágono

Observando

Um projeto que não pode acabar
os Rios

26



VOCÊ TROCA?

Você troca? 
Um mundo em risco 
Por um monte de chuvisco?

Você troca?
Uma gota de água
Por um pouco de mágoa?

Você troca?
Um barril de água boa
Por uma vida à toa?

Você troca?
Um planeta para salvar
Por um bom lar?

Você troca?
Um rio de patos
Por um rio de ratos?

Poema criado pelos alunos do 

2º ano A, unidade Morumbi, em 

comemoração ao Dia Mundial da Água. 
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Rosa Perrone Scavone
Etec

Colete
Sinalizador 

Smart 
Brailler

e

Rosa Perrone Scavone
Etec
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Com dois projetos voltados para 
a inclusão de pessoas com deficiên-
cia visual, a ETEC Rosa Perrone Sca-
vone, de Itatiba-SP, tem conquistado 
prêmios e reconhecimento da co-
munidade acadêmica e tecnológica.

A discussão sobre inclusão so-
cial, educacional e também no mer-
cado de trabalho, de maneira dig-
na e autônoma, tem gerado alguns 
avanços, mas muita preocupação. A 
questão da acessibilidade está lon-
ge de ser definitivamente resolvida. 
A falta de estrutura física, incluindo 
acesso à escola e a materiais didáti-
cos adaptados, ainda está longe de 
ser solucionada.

Pensando nisso, um grupo de 
alunos desenvolveu, como trabalho 
de conclusão do curso técnico, dois 
projetos para auxiliar um colega de 
17 anos, com cegueira recente, a se 
adaptar a uma realidade mais som-

bria e difícil que da grande maioria 
dos jovens dessa idade. O primeiro, 
que visa acessibilidade, oferece a 
oportunidade de deslocamento sem 
auxílio de um colega ou professor.

Leve e prático de colocar, o Co-
lete Sinalizador emitirá vibrações 
ao aproximar-se de um objeto ou 
pessoa através de sensores de pre-
sença com regulagem de distância, 
que transporta um sinal para o 
sistema de vibrar do equipamento. 
Assim, ao sentir a vibração no cole-
te, o deficiente visual perceberá que 
há algo próximo e desviará. Para 
alcançar as pessoas com nível so-
cioeconômico baixo, o equipamen-
to será feito com peças que seriam 
descartadas, como os sistemas de 
vibra dos aparelhos celulares. Com 
isso, é possível, além de atender 
essa população, ajudar na susten-
tabilidade do meio ambiente.

O segundo projeto tem como ob-
jetivo facilitar a vida acadêmica e 
profissional, traduzindo textos do 
alfabeto latino, de diferentes línguas 
e extensões, ao formato braile, com 
o uso de uma impressora matricial 
controlada pela plataforma Arduino, 
batizada de Smart Brailler. Os dois 
projetos foram testados e tiveram, 
também, sugestão de melhorias pelo 
usuário, como a construção de uma 
tornozeleira sinalizadora, para iden-
tificar objetos que estejam próximos 
ao solo.

Esses projetos foram apresenta-
dos e ganharam prêmios na FETESP 
– Feira Tecnológica do Centro Paula 
Souza —, no 6º Encontro Internacio-
nal de Tecnologia e inovação para 
Pessoas com Deficiência, além de 
ser o campeão da categoria Ensino 
Técnico do Prêmio Construindo a 
Nação, em 2014.
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Aliar a preservação do solo com a produção saudá-
vel de alimentos, importantes para a lucratividade da 
agricultura familiar, tema estudado em 2014, foi a pro-
posta de trabalho dos alunos da Escola Germinare, de 
São Paulo.

Partindo de pesquisas sobre gestão ambiental, saú-
de e segurança do trabalhador rural, bem como da im-
portância da análise e preservação do solo, os alunos 
elaboraram um Manual de Gestão de Negócios para o 
Agricultor Familiar e colocaram em prática os conceitos 
aprendidos em uma pequena propriedade rural em Ita-
pevi, município de São Paulo.

O sítio, de onde partiram as pesquisas sobre a agri-
cultura familiar no ano anterior, serviu de base de estudo 
de amostras do solo, bem como para a observação do 
manejo do plantio de hortaliças e verduras, transporte e 
comercialização dos produtos ao consumidor final.

Após análise detalhada do solo, as propostas apresen-
tadas pelos alunos para aliar preservação e rendimento 
foram permacultura, uma cultura que visa a exploração 
da terra partindo de métodos ecologicamente saudáveis, 
e a hidroponia, técnica de cultivar as plantas sem solo, 
onde as raízes recebem uma solução nutritiva balan-
ceada e que, por consequência, não agride ou desgasta 
o solo.

E, ainda preocupados com a lucratividade da proprie-
dade, estudos sobre gestão de tempo, logística, marketing 
digital e até a criação de uma cooperativa foram deba-
tidos e organizados, para apresentação às proprietárias, 
podendo ficar à disposição de outros interessados.

e lucratividade
Preservação

O grande desafio dos novos gestores

Projeto Solos 
Colégio Germinare
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Electro

Produzir energia limpa e renová-
vel, contribuindo para a saúde física 
e o bem-estar, além de queimar calo-
rias, é uma ideia genial!

E foi com essa ideia que os alunos 
da Escola Mundo Infantil/Campus 
de Educação Integrada de Jequié-BA, 
desenvolveram o projeto de uma bi-
cicleta ergométrica que transforma 
a energia mecânica, gerada pelas 
pedaladas através de um sistema de 
engrenagens, em energia elétrica.

A ideia não é exatamente nova, já 
aconteceram experiências em algu-
mas cidades do mundo onde as pes-
soas pedalavam e acendiam filetes 
luminosos, formando imagens em 
muros e paredes. Mas o que essa ini-
ciativa traz de inovador é o reapro-
veitamento de materiais descartados, 
iniciando aí a preservação do meio 
ambiente e dos recursos naturais.

Foram utilizados, além de uma 
bicicleta ergométrica sucateada, ma-
teriais recicláveis, a fim de produzir 
uma energia limpa e renovável, que 
possa minimizar os desafios ener-
géticos da atualidade. Peças de des-
cartes de bicicletarias, alternador 
adquirido no ferro velho, entre ou-
tros materiais, fizeram parte do ex-
perimento, que foi capaz de acender 
uma lâmpada de farol de moto de 12 
V. O próximo passo é promover a ins-
talação de baterias que armazenem a 
energia gerada.

Assim, aliar a prática de exercícios 
físicos, essenciais para a saúde, com a 
produção e, consequentemente, econo-
mia de energia mostrou-se um negócio 
muito promissor. Tanto que o projeto 
já ultrapassou os muros da escola e foi 
apresentado no Instituto Federal da 
Bahia (IFBA), campus de Jequié.

gerando energia

Escola Mundo Infantil
Campus de Educação Integrada

B I K E
e queimando calorias
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Conhecer a região do Seridó, no Rio Grande 
do Norte, foi muito importante para colocar 
em prática conceitos estudados em sala de aula 
pelos alunos do Centro de Educação Integrada, 
colégio da capital, Natal, mas também foi um 
presente aos moradores daquela comunidade.

Mesmo após um estudo detalhado do assun-
to, com leitura de textos, observação de fotos e 
vídeos, discussões, reflexões sobre o problema 
da água no planeta, as causas e consequências 
do uso abusivo e sem planejamento desse re-
curso tão essencial, o impacto causado pela 
realidade de muitas famílias que quase não têm 
acesso à agua foi muito impactante, trazendo à 
tona a necessidade de ação imediata.

Assim, os alunos do 5º ano do Fundamental 
iniciaram, em 2013, campanhas dentro e fora 
da escola para a construção de cisternas para 
aquelas famílias. Com itens doados por todos, 
foram produzidas e rifadas cestas e, com essa 
arrecadação, cinco cisternas foram construí-

CEI Natal

das em Seridó, ajudando em torno de quinze famílias que 
puderam armazenar água, minimizando assim o sofrimento 
causado por sua falta.

Depois dessa primeira etapa, mais campanhas foram or-
ganizadas e, até hoje, doze cisternas foram construídas. A 
intenção é continuar ajudando o maior número de pessoas 
possível, além de disseminar a cultura da economia e do não 
desperdício de água, um bem tão precioso e raro nos sertões 
do Rio Grande do Norte.

Vale lembrar que o CEI vem se destacando no tema da 
água desde que a escola participou de uma formação com 
uma especialista do México, há três anos, promovida pela 
Coordenação Nacional. O CEI se tornou um dos principais 
multiplicadores do projeto, disseminando a cultura da ges-
tão da água e se tornando um exemplo nacional.

Doação de 
para amenizar a escassez de água 

cisternas 

Escola-Anfitriã 2016
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olhar especial 
Novos coordenadores

para a rede pública

Coordenadores regionais

Em Pernambuco, a Coordenação Nacio-
nal do PEA acaba de convidar a antropóloga 
Giovanna de Melo. Como gerente de relações 
internacionais do município de Jaboatão dos 
Guararapes, na Grande Recife, Giovanna deu 
um apoio fundamental para a certificação das 
escolas pernambucanas e vem acompanhan-
do de perto o trabalho desenvolvido pelas 
instituições. Doutoranda em Antropologia na 
França, Giovanna atuou na ONU e em ou-
tras instâncias diplomáticas e vem dando um 
apoio importante à Coordenação Nacional.

O PEA cresce também em Natal, no Rio 
Grande do Norte. Diretora da escola anfitriã do 
Encontro Nacional, o CEI – Centro de Educa-
ção Integrada –, Maria Lúcia Andrade de Aze-
vedo é formada em Letras e tem pós-gradua-
ção em Educação. O CEI desenvolve diversos 
projetos em parceria com a rede pública e foi 
muito importante na multiplicação do curso 
sobre o uso sustentável da água.

trazem 

Por fim, em São Paulo, o dire-
tor da Escola Alcina Dantas Feijão, 
Luiz Cruz, foi chamado para ocupar 
um cargo inédito, o de Articulador 
de Redes Públicas. Luiz vem dan-
do contribuições importantes para 
o PEA, como aconteceu durante 
a Conferência Mundial do Clima, 
em Paris, no final de 2015, quando 
apresentou o projeto desenvolvido 
com alunos de sua escola e impres-
sionou o público. Posteriormente, 
ele foi fundamental também em 
reu nião do PEA que contou com 
cem educadores de escolas públicas 
que vieram ao Colégio Magno co-
nhecer o programa.
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PROFESSORES E ALUNOS

Entendimento
desenvolvem jogo que versa sobre o 

tema de 2016 da UNESCO
Global,

Magnum Agostiniano
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Professores e alunos envolvidos no projeto “Os Males 
da Humanidade”: – Unesco Card Game Project.

Imagem da carta que representa o Pecado Capital 

“Gula”, desenvolvida pelo aluno Gabriel Ávila.

Imagem da carta que representa o Cavaleiro do Apocalipse 

“Guerra”, desenvolvida pelo aluno Pedro Cervinho.

Contando com muitas variáveis estratégicas, “Os Males da 
Humanidade” é jogado por seis pessoas. Dessas, cinco são lí-
deres mundiais que precisam fazer escolhas para atenuar os 
seus problemas no campo da consciência ambiental, da ética 
e política, da diversidade cultural e da economia. Esses cinco 
jogadores participam de uma disputa colaborativa, mas com-
petitiva num plano oculto. Outro jogador, chamado de “Mal 
da Humanidade”, joga somente competitivamente, tentando 
impedir que os demais competidores atinjam o seu objetivo. 
O jogo apresenta forte viés da filosofia Hobbesiana na medida 
em que o mal representado por um dos jogadores não é uma 
entidade em si, sendo entendido como um espectro ineren-
te ao próprio comportamento humano, revelando os desejos 
mais primitivos e suprimidos pelo contrato social da vida em 
sociedade. Assim, as ameaças ao triunfo da proposta coope-
rativa entre os líderes mundiais serão sintetizadas por meio 
dos Cavaleiros do Apocalipse e dos Sete Pecados Capitais, e 
a dinâmica do jogo premia o conjunto de jogadores que me-
lhor propuser a solução cooperativa ao longo do desenrolar 
de suas dez rodadas.

Em suma, o jogo “Os Males da Humanidade” objetiva de-
senvolver nos jogadores a importância da cooperação para a 
resolução de conflitos, bem como propor a reflexão sobre as 
nossas próprias fragilidades enquanto indivíduos e o impacto 
delas sobre a vida em sociedade. 
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Artigo

Presenciamos uma mudança de 
era: novas formas de perceber o 
mundo, de interagir e de se relacio-
nar com os outros, mediadas pelas 
tecnologias e por suportes digitais. 
Novas formas também de produzir 
e disseminar informações e conheci-
mentos num mundo hiperconectado. 
Os arquivos, assim como as formas 
de resolver problemas, deixaram de 
ser produzidos individualmente e 
enviados para serem compartilhados 
(e armazenados na nuvem!). Nesse 
novo cenário, todos têm a possibili-
dade de editar e colaborar, isto é, de 
elaborar juntos. Evidentemente, to-
dos esses avanços introduziram no-
vas formas de produzir e divulgar in-
formações e conhecimentos, ou seja, 
deram lugar a novas práticas. 

A geração jovem de hoje é nativa 
em celular, não se relaciona mais — 
como faziam seus pais e avós — com 
o conteúdo programado de TV. Nem 
mesmo a relação com os computa-
dores de mesa é a mesma. O celular 
passa a ser o dispositivo primário 
de comunicação, entretenimento e 
aprendizado. Os alunos não mais 
reconhecem a ferramenta de e-mail, 
a consideram lenta e uma comuni-
cação muito formal; os aplicativos e 
suas notificações instantâneas são as 
referências da nova era. 

Inovadoras na sociedade e no 

mercado de trabalho, tais práticas 
também constituem um desafio 
para a escola, cuja estrutura, em 
maior ou menor medida, se vê toma-
da por aparatos tecnológicos: com-
putadores, lousas digitais, e-books, 
celulares, tablets e informatização 
de processos. Todavia, a essência 
da transformação não está apenas 
em equipar os espaços educacio-
nais com parafernálias tecnológi-
cas. A grande questão está em saber 
extrair dos recursos as melhores 
formas de oportunizar situações 
de aprendizagem significativa para 
cada sujeito aprendiz.

E sobre os recursos, são muitos! 
Disponíveis off-line, isto é, sem in-
ternet — a exemplo do vídeo e da 
fotografia — ou on-line — como apli-
cativos que permitem a criação de 
storyboards, storytelling, de anima-
ções, de clipes, etc. —, esses recursos 
podem permitir uma sala de aula 
mais criativa e divertida. Um exem-
plo significativo pode ser buscado 
no uso do smartphone. Embora ain-
da seja considerado o grande vilão 
em algumas instituições escolares 
— sendo até confinado em sacos de 
pano, uma regra vinda de uma gera-
ção que possui outro relacionamen-
to, talvez mais recreativo e menos 
útil, com os dispositivos — em razão 
de seu apelo interativo e por ser acu-

sado de dispersar a atenção do aluno, 
o smartphone tem sido cada vez mais 
incluído em projetos pedagógicos. 
Em virtude do relativo baixo custo, 
do alto poder de processamento, da 
facilidade de conexão à internet e da 
possibilidade de educação assíncro-
na, os smartphones podem propiciar 
momentos únicos de criação e par-
ticipação ativa dos alunos, conver-
tendo-os em protagonistas de suas 
aprendizagens, em sujeitos aptos a 
usar de maneira apropriada, crítica 
e criativa os diferentes meios de co-
municação.

Entre os recursos on-line, alavan-
cados pelo armazenamento na nu-
vem, podemos citar a mudança na 
prática introduzida por aplicativos 
de celulares destinados à Educação, 
por cadernos digitais, anotações 
compartilhadas entre colegas, nar-
rativas produzidas on-line e a mui-
tas mãos, trabalhos de grupo feitos 
a distância, mas em colaboração em 
tempo real. Para citar apenas mais 
um exemplo, podemos pensar no 
caso de um aluno hospitalizado e 
ausente fisicamente das aulas, mas 
que consegue participar de uma ati-
vidade de escrita colaborativa e ter 
acesso ao que seu colega está escre-
vendo em tempo real e na mesma 
tela, que pode conversar por áudio e 
vídeo e ver o conteúdo que o profes-

integrar a 
Os desafios de 

na escola e transformar a sala de aula
tecnologia
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sor está projetando e compartilhan-
do com a turma. Esse breve exemplo 
nos faz questionar o próprio concei-
to de presença: o aluno não está na 
escola, porém está participando ati-
vamente do aprendizado proporcio-
nado pelo professor e pelos colegas. 

Em nossa trajetória como educa-
dores e/ou como formadores de pro-
fessores, todas essas experiências 
têm sido realizadas por meio do pa-
cote de ferramentas Google Apps for 
Education. Trata-se de uma solução 
que oportuniza comunicação fácil e 
rápida, compartilhamento e arma-
zenamento gratuitos e seguros, co-
laboração e interatividade. Ou seja, 
uma abertura da sala de aula para o 
mundo, no qual se apresentam pro-
blemas e temas que demandam dos 
alunos espírito crítico para analisá-
-los e habilidades para resolvê-los 
ou modificá-los. 

Assim, para além dos usos das 
tecnologias digitais, off-line e on-
-line, precisamos, sobretudo, como 
educadores, oportunizar situações 
em que os alunos possam confron-
tar os saberes aprendidos e apli-
cá-los realmente na resolução de 
problemas do cotidiano. O que cha-
mamos de educar por competências 
— mobilizando conhecimentos, ha-
bilidades e atitudes — cada vez mais 
se conecta ao modo de viver na con-
temporaneidade. Precisamos pen-
sar e criar metodologias adequadas 
para isso. Temos realmente de colo-
car os alunos no centro do proces-
so de ensino-aprendizagem. Não é 
mais possível pensar numa Educa-
ção em que o professor é o trans-
missor de informação. Precisamos 
que o professor assuma um novo 
papel — o de designer ou estrategista 
de experiências de aprendizagem. 

Diante desse novo papel solicita-
do ao professor em um contexto de 
intenso avanço tecnológico, as me-

todologias ativas de ensino e apren-
dizagem podem constituir ferra-
mentas interessantes para conduzir, 
estimular e, principalmente, desafiar 
os alunos, de modo que eles mes-
mos construam seus conhecimentos 
de forma mais autônoma. O grande 
objetivo das metodologias ativas é 
desenvolver estudantes autônomos, 
que aprendem a aprender por si, e 
prepará-los para usar tecnologias 
que ainda não foram desenvolvidas e 
a resolver problemas que ainda não 
existem, ou seja, prepará-los para a 
vida real.

Assim como as tecnologias, as 
metodologias ativas não são pa-
naceias, não são a solução mágica 
para todos os problemas da Edu-
cação; elas devem ser usadas com 
propósito pedagógico. Existem dois 
grandes problemas da adoção tanto 
das tecnologias quanto das meto-
dologias ativas por algumas escolas 
e instituições no Brasil: I) introduzir 
a tecnologia a despeito do contexto 
e sem refletir sobre as mudanças de 
práticas e/ou importar a metodo-
logia e usá-la de forma rígida, sem 
considerar a cultura e as particula-
ridades dos estudantes brasileiros; 
II) exigir institucionalmente que os 

professores comecem a utilizar tec-
nologias e/ou metodologias ativas, 
sem nenhum preparo prévio, ou 
apenas com um entendimento mui-
to superficial da estratégia, da con-
dução, dos objetivos e do propósito 
do método. Sala de aula invertida, 
instrução por pares, ensino baseado 
em equipes, estudos de casos, ensino 
baseado em problemas ou projetos. 
Cada metodologia tem seu propósi-
to. Cada metodologia tem suas parti-
cularidades, a forma correta de con-
duzir a turma, mas, principalmente, 
precisa ser adequada à turma e ao 
perfil do professor que conduzirá a 
experiência de aprendizagem ativa, 
para cumprir um objetivo didático e 
de aprendizagem.

Garantindo que tecnologias di-
gitais e metodologias propulsoras 
de aprendizagem estejam alinhadas, 
é preciso pensar em  formação de 
professores, aqueles sujeitos-chave 
no processo, capazes de atuar como 
facilitadores de aprendizagem. Des-
sa forma, acreditamos no poder de 
transformação que a tríade tecno-
logias educacionais, metodologias 
com foco em aprendizagem e forma-
ção de professores pode provocar na 
sala de aula. 

Bruno Tomé (b@mestra.org)
Daiane Grassi (d@mestra.org)
Fernanda Alves (f@mestra.org)
Paulo Tomazinho (p@mestra.org)
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Foi a quarta missão internacional do PEA brasi-
leiro e, certamente, uma das mais ricas e instigantes. 
No início de setembro, um grupo com 30 educadores 
brasileiros partiu em direção à Finlândia para co-
nhecer em detalhes o trabalho realizado por um dos 
sistemas educacionais mais respeitados em todo o 
mundo.

 O grupo teve o privilégio de visitar escolas pú-
blicas e privadas finlandesas, acompanhar o trabalho 
realizado em sala de aula e conversar com diretores, 
professores e membros do Ministério da Educação 
finlandês. Foram dias de muito aprendizado, que 
abriram novas portas para a ação internacional do 
PEA brasileiro.

 As visitas puderam esclarecer aspectos sob múl-
tiplas perspectivas: o funcionamento do sistema 
educacional, a estrutura de ensino, as práticas pe-
dagógicas, a relação com a comunidade, projetos 
desenvolvidos, valorização dos professores, gestão, 
entre outras dimensões.

 As escolas selecionadas são 
consideradas exemplares na 
Finlândia — e foi um privilégio 
do grupo brasileiro poder vi-

sitá-las, acompanhado da educadora Eeva Penttila, 
Ex-Secretária de Educação de Helsinque. Esse foi o 
caso da Saunalahti Multipurpose School.

A agenda era intensa: foram estudadas quatro 
escolas e um centro de formação de professores da 
Universidade de Helsinque. Além disso, acontece-
ram encontros com especialistas do governo. A re-
forma curricular, que começa a ser implantada na 
Finlândia, foi explicada em detalhes pelo diretor da 
área de Educação Infantil, Jorma Kauppinen.

 A missão incluiu, por fim, visitas culturais, bem 
como jantares de confraternização, o que forta-
leceu o sentido de grupo, que agora traz na ba-
gagem novos conhecimentos sobre a educação  
do século 21.

Finlândia

França
A missão pedagógica não se resumiu à Finlândia. O gru-

po, ainda, foi recebido na própria UNESCO, em Paris, pela 
atual Coordenadora Internacional do PEA, Sabine Detzel, e 
pela ex-coordenadora Sigrid Niedermayer, que fez questão 
de estar com o PEA brasileiro nesse momento histórico.

Além de visitar as instalações da UNESCO e conhecer 
obras de arte que fazem parte do acervo da organização, 
todos puderam ter uma conversa direta com Sabine, em 
um encontro de fato emocionante.

O relato da viagem será feito neste Encontro Nacional. 
Está sendo verificada, também, a viabilidade de uma pos-
sível edição especial da revista com detalhes do Encontro.
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Escolas2016Candidatas
AL
• EM Paulo Henrique Costa Bandeira

MACEIÓ

• Escola Professora 
Maria José Clemente Rocha
MACEIÓ

• Escola Dra Elizabeth 
Anne Lyra Lopes De Farias
MACEIÓ

• EM Silvestre Péricles
MACEIÓ

CE
• EE Manoel Rocha

CAUCAIA

PE
• Centro Municipal de Educação 

Infantil 08 De Março
RECIFE

• Centro Municipal de Educação 
Infantil Nosso Sr. Jesus do Bonfim
RECIFE

• Foco Educação Colégio e Curso
RECIFE

• Escola Estadual José Mário Alves Da Silva
PORTO DE GALINHAS

• Escola Estadual Professor 
Antônio Carneiro Leão
CAMARAGIBE

• Escola Ministro Jarbas Passarinho
CAMARAGIBE

• Escola Municipal Ana Farias De Souza
JABOATÃO DOS GUARARAPES

• Escola Municipal Arraial 
Novo De Bom Jesus
RECIFE

• Escola Municipal Da Iputinga
IPUTINGA

• Escola Municipal Octávio De Meira Lins
RECIFE

• Escola Municipal Professor 
Antônio De Brito Alves
RECIFE

• Escola Municipal Professor 
Florestan Fernandes
RECIFE

• Escola Municipal Professor 
José Da Costa Porto
RECIFE

• Escola Municipal Quilombola 
Águas Do Velho Chico
OROCÓ

• Escola Estadual Domingos Albuquerque
IPOJUCA

• Escola Professor Agamenon Magalhães
SÃO LOURENÇO DA MATA

• Escola Técnica Estadual Epitácio Pessoa
CABO DE SANTO AGOSTINHO

• Erem Alzira Da Fonseca Breuel
JABOATÃO DOS GUARARAPES

• Erem Deputado Oscar Carneiro
CAMARAGIBE

• Erem Professor Epitácio André Dias
JABOATÃO DOS GUARARAPES

• Erem Simon Bolívar
JABOATÃO DOS GUARARAPES

• Erem Sofrônio Portela
MORENO

• Erem Tito Pereira De Oliveira
CAMARAGIBE (ESCOLA RURAL)

PI
• Centro Educacional Objetivo

TERESINA

• Escola Municipal De Ensino 
Fundamental Casa Meio Norte
TERESINA

PR
• Colégio Estadual Do Paraná

CURITIBA

RJ
• Ciep Dr. Adelino Da Palma Carlos

RIO DE JANEIRO

• Ciep João Batista Dos Santos
RIO DE JANEIRO

• Ciep Presidente Agostinho Neto
RIO DE JANEIRO

• Colégio Estadual Erich Walter Heine
RIO DE JANEIRO

• Escola Carolina Patricio
RIO DE JANEIRO

• Escola Municipal André Urani
RIO DE JANEIRO

• Escola Municipal Holanda
RIO DE JANEIRO

• Escola Municipal Professor Afonso Várzea
RIO DE JANEIRO

• Escola Municipal Rodrigues Alves
RIO DE JANEIRO

• Escola Municipal Von Martius
RIO DE JANEIRO

• Escola Técnica Estadual Ferreira Viana
RIO DE JANEIRO

• Ginásio Carioca Dosamba Chile
RIO DE JANEIRO

RN
• Castelo Escola

NATAL

• Centro Infantil Jacy Ferreira De Castro
PARNAMIRIM

• Colégio Pequeno Príncipe
MOSSORÓ

RS
• Escola Municipal De Educação 

Infantil Jardelino Peroni
IMBÉ

• Escola Municipal De Educação 
Infantil Peixinho Dourado
IMBÉ

• Escola Municipal De Ens. 
Fund. Madre Felicidade
GARIBALDI

• Escola Municipal De Ens. 
Fund. Manoel Mendes
IMBÉ

• Escola De Ensino Fundamental 
Nossa Sra Estrela Do Mar
SÃO LOURENÇO DO SUL

• Emei Borges de Medeiros 
SANTA MARIA

SE
• Colégio Amadeus

ARACAJU

SP
• Anglo Educação Infantil

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

• Bcb Escola De Educação Infantil
SÃO PAULO

• Building Escola De Educ. Inf.
SÃO PAULO

• Centro De Estudos Júlio Verne
DIADEMA

• Colégio Anglo Morumbi
SÃO PAULO

• Colégio Da Villa
JAGUARIÚNA

• Colégio Horizontes Uirapuru
SÃO PAULO

• Centro Educacional Objetivo Baixada
SANTOS

• Colégio Belo Futuro Internacional
SÃO PAULO

• Colégio Lirio Do Vale
SÃO PAULO

• Colégio Nossa Sra Das Dores
SÃO PAULO

• Colégio Salgueiro
SÃO PAULO

• Colégio Visconde De Porto 
Seguro – Unidade Valinhos
VALINHOS

• Colégios Univap – Unidade Villa Branca
JACAREÍ

• Escola Estadual Dr. Hervin Horvath
ITAQUAQUECETUBA

• Escola Estadual Fernando Milano
TABOÃO DA SERRA

• Escola Estadual Força Aérea Brasileira
SÃO PAULO

• Escola Estadual Maria Regina 
Demarchi Fanani
SÃO BERNARDO DO CAMPO

• Escola Estadual Professor João Ramalho
SÃO BERNARDO DO CAMPO

• Escola Estadual Professor 
Odarico Oliveira Nascimento
MAIRIPORÃ

• Escola Estadual Professor 
Paulo Kobayashi
SUZANO

• Escola Estadual República do Paraguay
SÃO PAULO

• Escola Estadual Victor Civita
SÃO PAULO

• Escola Municipal Infante Dom Henrique
SÃO PAULO

• Etec João Belarmino
AMPARO

• Instituto Castelo de Educação 
Sociedade Simples
SÃO PAULO

• Instituto Educacional E Cultural Paideia
CARAGUATATUBA

• Playpen Escola Cidade Jardim
SÃO PAULO

• Pool Global Academia 
de Empreendedores
SÃO PAULO
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Saiba como o Moderna.Compartilha 
pode transformar sua escola:

comercialcompartilha@modernacompartilha.com.br

Considerando as diferentes 
nuances do contexto escolar, 
estabelecemos uma parceria 
com a equipe de gestão 
pedagógica e seus professores 
para oferecer flexibilidade 
na escolha de conteúdos e 
ferramentas didáticas, além da 
orientação em sua aplicação.

Propomos o desenvolvimento de um 
aluno autônomo e protagonista, 
que amplie o seu potencial e que 
esteja engajado com o estudo.

COMO SUA ESCOLA INTEGRA TECNOLOGIA,
CONTEÚDO E FORMAÇÃO DE EDUCADORES
A FAVOR DO APRENDIZADO?

Orientação e formação estruturadas para
inserção responsável da tecnologia

educacional.

Acesso à infraestrutura 
tecnológica e à 

plataforma de gestão 
educacional.

Diversidade de conteúdos e temas 
para alunos e professores, em 
diferentes formatos e mídias.



Representação da UNESCO no Brasil
SAS Quadra 5 – Bloco H – Lote 6 | Ed. IBICT/UNESCO – 9º andar
CEP 70.070-914 – Brasília – DF – Brasil
Tel. (61) 2106 3500 | FAX (61) 3322 4261

Coordenação do PEA — Programa Escolas Associadas
Rua Duque Costa, 164 | Jardim Marajoara – São Paulo – SP
CEP 04671-160 – Brasil
Tel. (11) 5685 1488 | FAX (11) 5686 7084

www.peaunesco.org.br


