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Afinal, o que é um corpo? Se eu fizesse

corpo é pele, carne e osso, ou uma

essa pergunta para um professor de

criança desenha um corpo na forma

ciências, provavelmente ele iria me

de um boneco palito – sim - ali eles nos

dizer que o corpo é uma estrutura física

ensinaram algo. Para mais do que isso,

de um organismo vivo que engloba

ali eles foram verdadeiros professores.

funções fisiológicas. Se eu perguntasse,

Porque professor não é aquele que está

todavia, para um professor de literatura,

certo, nem é o detentor da razão. Professor

ele responderia que o corpo é só uma

é aquele que cria possibilidades para

blindagem que abarca nossa alma,

que o conhecimento seja construído.

nossa poesia. Um matuto responderia

Se somos, pois, capazes de fazer alguém

essa pergunta de maneira sucinta: corpo

pensar sobre algo que nos dá significado,

é pele, carne e osso. A criança desenharia

somos também professores. Se somos,

o corpo como um boneco palito. O

ainda, capazes de colocar nossas certezas

professor de artes faria um desenho

em dúvida, para enxergamos outros

desconexo, desalinhado, indistinguível,

pontos de vistas, somos também alunos.

mas afirmaria, com convicção, que

Tenho a honra de ter pais professores.

aquele desenho, era do corpo de uma

Mais do que isso, sou membro de uma

bailarina dançando. A professora de

família de professores e alunos, que

português seria categórica: o corpo é

continuamente invertem seus papeis.

um substantivo concreto. E, no final das

Não tenho dúvidas de que aprendi

contas, todos estariam corretos.

muito com meus pais, mas garanto

Adultos, crianças, matutos e doutores,

que, com as minhas novas perspectivas,

somos todos donos de pontos de vista

também fui/sou professor deles. Somos

que dão significados às nossas vidas.

assim, um paradoxo que coexiste para

Todos os dias nos esbarramos em uma

sobreviver. Professores e alunos dos

infindável teia de perspectivas que nos

nossos

conduzem a um dilema crônico: Será

vidas, das nossas experiências e, por

que eu estou convicto do que penso? E,

que não, da sala de aula. Se perdemos

ainda além: Será que estou preparado

a capacidade de sustentar as coisas que

para mudar o que eu penso? Ensinar,

dão significado para nossas vidas, ou (o

como bem indicou o mestre Paulo

que é ainda pior), nos tornamos pessoas

Freire, não é transferir conhecimento,

indispostas aos novos pontos de vistas,

mas criar as possibilidades para sua

morre o professor e o aluno dentro do

própria produção ou a sua construção.

nosso corpo. Por sinal, para você, o que

Se um matuto, portanto, me diz que

é um corpo?

Reportagem e Colaboração

relacionamentos,

das

nossas

Ivan Braz
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Educação na veia,
no coração, na alma...

assumido

o

ADA – Atitude, Direito e Ação”. Então,

processo de ensino e aprendizagem,

pelo

profissional

com

caro Leitor, está compreendendo esta

pois sabe que a aula já começa desde

Escola? Você que faz parte dela não só

o “bom dia/ boa tarde” que os alunos

compreende, mas a vive... você que está

recebem ao chegar. Temos pais de alma

em casa apreciando cada linha escrita,

grande, que se envolvem, se alinham

ou em um consultório, escritório, sala e

aos nossos princípios... E vale a pena,

pegou a revista apenas para folhear e

ainda, pois temos os melhores, mais

está se encantando com cada palavra

Olá! Você tem em mãos uma revista que
fala de uma escola. Talvez, não só de

Assim, seguimos fazendo a nossa história

lindos estudantes, de mentes e corações

lida... venha; faça-nos uma visita, pois

na cidade... Como é bom encontrar

que nos encantam quando relatam

se o encantamento está acontecendo

uma escola, mas de um sonho, um ideal

tantos profissionais atuando nos diversos

que conseguiram interagir com os avós

é porque tudo o que viu está fazendo

de vida que se tornou realidade. Sim,

setores da sociedade! Orgulha-nos saber

sobre as músicas de Chico Buarque ou

a diferença e, se faz diferença, tem

porque falar da JPI é falar da menina

que passaram pela Escola João Paulo I.

quando dizem: “Pró Cassia, precisamos

significado. Finalizo com os versos de

Enedite que saiu de Baixa Grande para

O hino da nossa instituição traduz o

transformar a palavra respeito em

Drummond:

ser professora... Da pró de banca dos

desejo, a vontade de ver uma Feira de

atitude!” E mais um diz: Respeito é

alunos da querida e eterna professora

Santana, um país mais justo e digno para

Nena... da pró da rede estadual que

todos:

Deus que livre vocês de uma escola
em que tenham que copiar pontos.
Deus que livre vocês de decorar
sem entender, nomes, datas, fatos...

encantava seus alunos do noturno...
Mas é também falar da mãe que gerou

Deus que livre vocês de aceitarem

quatro vidas... Quatro educadores: Rita
de Cassia, Eliane, Judinara e Antonio
Júnior. Nascemos no “chão” da escola.
Fomos regados enquanto

cadernos

e livros eram corrigidos ou ouvindo os

conhecimentos “prontos”,

“Que essa escola continue sendo como
farol que orienta, luz a iluminar

mediocremente embalados

(...) Ventre fecundo sempre em gestação

nos livros didáticos descartáveis.

de onde crescem seres conscientes”

tempos verbais, fração... mas também

Deus que livre vocês de ficarem

vendo o cuidado e o zelo para que

passivos, ouvindo e repetindo,

o aluno aprendesse. Foi isso que nos

repetindo, repetindo...

contagiou. Estamos em 2015, 30 anos se

E esse ventre está sempre gestando

Mãe também é um ventre fecundo,

passaram e aquilo que, na época foi uma

e fazendo nascer uma educação que

capaz de gerar, fazer vir ao mundo

grande coincidência – duas irmãs (Cassia

está na veia, na alma, no coração,

e no mundo educar, para o bem, o

e Judinara) se formarem no mesmo

chegando aos mais de 5.000 alunos

filho amado. Sim! Enedite, Cassia e

dia, no mesmo horário e em cidades

que já passaram,

passam por aqui...e

Judinara representam hoje 110 anos de

diferentes – tornou-se a comprovação de

que hoje nos orgulham, não só porque

educação nos quais aprendemos que

que a educação nos movia..., nos move.

são professores, médicos, engenheiros,

executá-la com qualidade é fazer MAIS

Falar sobre educação em nossa história

advogados, fisioterapeutas, educadores

do que exigir desempenho dos alunos;

é falar de vida. Já nascemos nesse berço.

físicos,

empresários,

MAIS que aumentar a carga-horária dos

Nossa mãe, que completou 50 anos de

jornalistas... mas, nos regozijamos com

estudos...MAIS porque a escola avança

Magistério, foi e continua sendo nossa

o ser humano que eles se tornaram:

quando todos aprendem; e fazer isso,

mestra. Enedite sonhou, realizou, nos

advogados éticos, o médico que escuta

como educadoras, é FUNDAMENTAL

conquistou e nos deu uma grande e nobre

seu paciente, o engenheiro honesto ,

PARA NÓS! Diante disso, você, leitor,

missão através da Escola João Paulo I:

o professor que acredita na educação

poderia nos perguntar: Está valendo a

continuar cultivando em todos (alunos,

como instrumento de transformação

pena? Diria como Fernando, o poeta,

professores, pais e colaboradores...) o

social... Nos orgulhamos com o aluno

que “tudo vale a pena se a alma não

encantamento pelo ato de aprender.

que se torna o Pai que educa seu filho

é pequena”. E, realmente, durante os

Tarefa difícil, porém, como disse Gastão

pautado nos princípios tão cultivados

seus 44 anos, a JPI vem agregando

Guimarães: “Educação não é para fracos e

nesse espaço que chamamos de “Solo

professores,

pessimistas, mas para fortes e otimistas”.

sagrado”; na aluna que ao tornar-se

grandes...Isso se reflete no compromisso

publicitários,

funcionários

de

almas

Rita de Cassia Braz
Pedagoga, Pós - Graduada
em Psicopedagogia e
Orientação Vocacional.
Diretora Pedagógica do
Ensino Fundamental da
Escola João Paulo I
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Relato de uma história linda.

A Menina

Laura

profissionais do Núcleo, como também

que voltar neste ambiente, Educação

em conversas com Michele, Psicóloga.

Infantil, e aprimorar habilidades que

Foi um sucesso! Até notas altas ela

começam a ser desenvolvidas nessa

tirou... Quanta felicidade em estar

época, foi uma experiência bastante

produzindo autoestima e alcançando,

proveitosa. Tratava-se de um ambiente

com desenvoltura, novas experiências.

onde ela viveu intensamente. Seria,

Incialmente, Laura se apresentou ao

portanto, um reforço positivo diante

grupo de meninos e meninas de 2 anos

do que ela não estava conseguindo na

e explicou à professora, responsável da

série que se encontra. Tudo feito com

série, qual era o seu objetivo. Precisou

calma, ajustando as lacunas existentes

aceitar e se comprometer em cuidar

e sempre com o apoio da família, que

das suas necessidades desenvolvendo

tem muito comprometimento com

algumas

suas necessidades. Atualmente, iniciou

muito menos das notas. E assim foi

vezes comparada e desassistida por

exigisse desenvoltura e habilidades

Observadora,

feito. A proposta era de ampliar os

algumas amiguinhas, insatisfeita por

sociais. Assim, foi convidada pelo

em

caminhos percorridos por ela, no

não conseguir boas notas, silenciosa

NNEE

aprender e vencer. Como ela mesma

próprio ambiente escolar. Chegara,

pelo receio de fazer perguntas e tirar

Educacionais Especiais) a frequentar

diz:

assim, o tempo de descobrir o que

dúvidas durante as explicações, se viu

a escola, uma vez por semana, no

traz de potencialidade; indo além das

motivada a

desbravar um mundo

turno oposto aos seus estudos e se

necessidades que lhe acompanham

infantil que ela já tinha vivido e passado

tornar monitora do G2. A sua reação foi

“Feliz eu já sou. O que me falta

desde a mais tenra idade. A menina

como aluna. E lá, outras habilidades

uma mistura de sentimentos: medo,

mesmo é melhorar nas notas

Laura

experimentos,

foram sendo desenvolvidas, porque

alegria, vergonha, euforia...

de algumas matérias. Mas isso

descobertas, convivência fora da sala

novas necessidades apareceram na vida

sabia que não deveria desistir. Isto é, as

também, eu já estou conseguindo”.

de aula... Vida!

de Laura. Com certeza, a nossa menina

necessidades e os motivos pelos quais

disponível...

inteligente,
Muito

alegre,

desejosa

descobriu

E que existia gente

(Núcleo

de

Necessidades

Mas, ela

dentro da sua escola

deveria participar desta nova proposta

que

muito

pedagógica, foram bastante discutidos

Oportunizada a pensar sobre a sua vida,

de conhecê-la e que

e esclarecidos para Laura, tanto pelos

a nossa menina começa a enxergar de

precisaria

da

sua

outra maneira as suas necessidades,

disponibilidade,

dos

tanto no processo de aprendizagem

seus favores... Enfim,

como também em sua convivência

dos seus talentos. “Eu

com seus colegas. Ou seja, adotar

quero estar disponível

outras estratégias e, assim, comportar-

para outras pessoas

se

diferente.

Autorizada

sua

que não são apenas
os alunos do G2”. Um

desenvolvesse

que

mundo que gostaria muito de ser

se sentiria muito mais fortalecida para

não dependem diretamente da sala

visitado por ela. De repente, Laura, que

conviver com as diversidades em sala,

de aula, das explicações expositivas,

até então se sentia muito tímida, às

ou em qualquer outro lugar que lhe

habilidades
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vencendo

as visitas ao Jardim Sensorial.

a vida exigiria muito dela. Porém,

não foi fácil a primeira vez. Coloquei

estava disposta a enfrentar.

“Ufa,

Então,

a venda nos olhos, tirei os tênis, mas

funções

Jamylle (membro do Núcleo) me

como monitora: contar histórias, levar

acompanhou. Já na segunda vez, eu

os pequeninos para lavar as mãos,

fui sozinha. Tentarei ir mais vezes,

brincar no parque, perceber o que

porque tenho que vencer os meus

estava faltando na Fazendinha da

medos

Escola e providenciar; dar comida às

Mas, foi muito bom o que senti

galinhas, “Na mão” - ressaltou Laura.

quando saí do Jardim Sensorial”. E

“Senti muita insegurança com isso.

o que mais espera a Menina Laura?

Eu controlei e modifiquei dentro de

Que os ambientes escolar e familiar

mim a forma de interagir com aquele

continuem conduzindo-a de forma

ambiente. Eu fui até a galinha, ela não

lúdica e responsável, sem perder de

pulou mais em mim. Botei a comida

vista tudo que existe dentro e fora dele.

da galinha em minha mão e ofereci

Será preciso oportunizá-la à arte, às

a ela. Nessa experiência, quem me

experiências com plantio e a grupos

acompanhou foi Sr. Louro, Jardineiro

de conversas que partilhem sobre suas

e cuidador dos animais daqui da

vivências. Há, ainda, a necessidade de

escola”.

Laura já era acompanhada

organizar-se em seus pensamentos,

pelo NNEE no Ensino Fundamental II e

fazer relatos orais e outras atividades.

tinha acesso às provas adaptadas, por

E nós, o que esperamos da Menina

exemplo. Mas, como se trata de uma

Laura? Nada. Porque ela já é a espera

aluna que já estuda em nossa escola

alcançada todos os dias das nossas

desde pequenina, foi considerado

vidas.

assumiu

algumas

e

minhas

inseguranças...

Judinara Braz

família, a escola propôs que Laurinha
as

por

gostaria

e

alguns medos porque, com certeza,

Laura

Que interessante é a menina Laura...

habilidades

Pedagoga, Psicóloga, Administradora de
Empresas, Diretora Pedagógica da Educação
Infantil da Escola João Paulo I.
Autora do Livro: Sala de Aula - A vida como ela é.
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E se a ciência tivesse cheiro?
Que cheiroso seria... Os cientistas mirins do Ensino
Fundamental II produziram esmaltes, perfumes,
outros cosméticos e outros experimentos.
Observar,

pesquisar,

estudar,

produzir,

experimentar, errar, corrigir, testar, acertar... No
Laboratório Drance Amorim, os alunos praticam
a iniciação científica para o bem comum.

Ciência levada

a sério

Iniciação científica começa no grupo 05 e segue até o 9º ano

Na escola JPI, esse processo se inicia no Grupo 05,

Segundo o professor Almiro Santana, todo o trabalho

através de relatos e registros. Um bom exemplo é

do laboratório utiliza método científico e procedimento

a atividade da vela acesa em que a professora, no

da ciência que conduz ao desenvolvimento de

Cientista maluco? Que nada! Aqui, a máxima “Ciência

Ao longo do Ensino Fundamental, os alunos são

momento em que a acende, instiga os alunos: “o

projetos em benefício da sociedade. “São atividades

a serviço do bem” é levada a sério. Há mais de 10

motivados a perceberem a importância da ciência

que vocês acham que vai acontecer?”. E, depois que

em diversas áreas da ciência como Química, Biologia,

anos a Escola JPI já trabalha a Ciência de modo

no dia a dia. No Ensino Fundamental II, cerca de 120

acende, provoca: “Vai pegar fogo ou não?”, “Vai derreter?

Farmácia, Construção Civil, Engenharias, Agricultura,

especial, fazendo experimentos que têm como base

projetos são produzidos, ao longo do ano letivo, nas

Como isso vai acontecer?” Depois disso, seguem novas

Indústria Têxtil, Sucatrônica, dentre outras”, diz o

a manipulação, a estimativa e a constatação das

aulas de laboratório. Os alunos do sexto ano expõem

aulas para pesquisar e buscar constatações.

professor.

respostas através de pesquisa.

cerca de 40 projetos, durante a Mostra de Ciências.

A JPI já entendia a importância do estímulo à

Os trabalhos apresentados são orientados pelo

iniciação científica, mesmo antes da recomendação

professor/orientador do Laboratório

do Ministério da Ciência e Tecnologia, que criou a

Almiro Santana, e pelo biólogo Ricardo Mateus Brito.

Comissão do Futuro da Ciência Brasileira em 2011,

Inspirados pelo cientista feirense Drance Amorim, os

com o objetivo de fazer um panorama da pesquisa

jovens realizam pesquisas e desenvolvem inventos

científica no país e sugerir maneiras de ampliar essa

que possam contribuir de forma positiva para a

área, usando estratégias para introduzir a pesquisa na

sociedade. Quem visita a Mostra encontra projetos

escola, com o intuito de fazer com que as crianças se

em diversas áreas da ciência.

de Ciências,

apaixonem pela ciência desde cedo.
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Jovens discutem Globalização

na terceira edição
do Colóquio JPI

Tema da edição do evento foi Globalização: Do Pensamento Único À Consciência Universal

Em agosto de 2015, os alunos do 8º ano protagonizaram

interdependentes as nações, em termos econômicos,

o 3º Colóquio JPI, atividade interdisciplinar, envolvendo as

culturais, sociais e políticos. Essas relações entre os países

áreas de Geografia, Filosofia, História e Língua Portuguesa,

trouxeram muitos benefícios, como o barateamento de

com a temática, Globalização: Do Pensamento Único À

mercadorias e serviços, a rápida troca de informações,

Consciência Universal. Colóquio é uma tipologia textual

etc... No entanto, provocaram a ampliação do fosso

que indica conversação de caráter informal, no qual os

econômico entre países ricos e pobres. Foram essas

participantes discutem questões específicas acerca do

reflexões que movimentaram os estudantes em

tema estabelecido. Esse trabalho é culminância de um

suas atividades em grupo, cujos resultados foram

processo contínuo de aprendizagem em sala de aula

demonstrados nesse encontro para pais e alunos.

nas disciplinas supracitadas. “A atividade interdisciplinar

“Uma benesse interessante dessa atividade é que

faz do aluno agente do seu próprio conhecimento e

os alunos transformam a discussão numa busca por

o leva além da leitura, provoca reflexões, discussões

soluções. Além disso, aumentam sua capacidade

e gera criticidade”, destaca a professora de Língua

de compreender as necessidades do outro”, reforça

Portuguesa, Lorena Carvalho. O termo Globalização

Edinália Aquino, coordenadora pedagógica do Ensino

refere-se a um conjunto de ações que ligam e tornam

Fundamental II.

••
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Pró Enedite

“Em tempos tão difíceis de “mudar” práticas já
internalizadas pelos professores, o Congresso surge,
para nós, como uma legitimação desse direito. Ele foi
sério em cada etapa de seu desenvolvimento... temos
registros! Mas, e acima de tudo, queria ver salas

Congresso Infantil: A magia do
Circo na escola João Paulo I

Motivada pelas comemorações do Dia
das Crianças, a equipe pedagógica
do Ensino Fundamental I deu vida a
mais um Congresso Infantil da Escola
João Paulo I, celebrando uma arte

“

sem cadeiras... correria e euforia em cada Oficina,
professor pintado e vestido sem se preocupar com
julgamentos... criança entendendo a dinâmica e que
perguntava : o grupo lilás onde está, pró? Será que
já passou pelas danças do circo? Ah, isso sim me
emociona... O Congresso Infantil 2015 teve sentido...

É um tema que agrada a todos,

afirma

Oliveira,

teve luz... teve vida. Assim como muitos circos pelo

dos mais novos, aos que já estão

Coordenadora Pedagógica da

nosso Brasil afora que, por falta de valorização,

com um pé no Fundamental II. Na

escola. Teve muita brincadeira,

estendem sua lona furada, mas COM ALMA

aprendizagem significativa, e a

COMPLETA FAZENDO O POVO SORRIR.

participação, mais que especial,

durante esses três dias do Congresso Infantil, fizemos

da diretora geral Enedite Braz,

valer a frase impressa em cada camisa: De geração

em geração, a gente leva o circo no coração.”

verdade, a arte do circo é admirada

Karine

que encanta adultos e crianças: a arte

por crianças e adultos, por isso

circense.

trouxemos esse tema, que é sempre

que se propôs a encarnar o

Malabaristas, equilibristas, mágicos,

tão atual, e pudemos perceber

palhaço Surpresa na abertura

mulher barbada, palhaços e dançarinas

nas atividades, e nas oficinas de

do Congresso Infantil 2015. A

malabarismo, mágica e equilibrismo,

meninada

transformaram o pátio e as salas da
JPI num enorme picadeiro, fazendo
jus ao slogan do evento: De geração

em geração, a gente leva o circo no
coração.
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o encantamento no olhar de cada
criança”,

vibrou!

Karine Oliveira

Confiram

alguns cliques desse evento
que já virou tradição.

Na JPI,

Pedagoga
Coordenadora do Ensino
Fundamental da Escola
João Paulo I.
www.escolajoaopaulo.com.br |
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Internet:
ambiente sem lei?

O que diz a lei:

O que você e seu filho precisam
saber sobre Cyberbullying

E existem outras formas de punição, segundo
Elisângela Freitas:
Bullying é um termo inglês que faz referência a

a velocidade na divulgação das informações online é

A primeira legislação focada em crimes na

Art. 138. CP – Calúnia: Caluniar alguém,

bully, uma palavra utilizada para designar alguém de

instantânea e, na maioria das vezes, impossível de se

internet a ser sancionada no país, a Lei 12.737,

imputando-lhe falsamente fato definido como

“valentão”, aquele que maltrata ou violenta de forma

controlar. Segundo Elisângela Freitas, coordenadora

entrou em vigor em 2013. Conhecida como Lei

crime.

constante outras pessoas por motivos supérfluos.

de tecnologia da Escola João Paulo I e estudante

Carolina Dieckmann, em referência à atriz que

O ato de maltratar ou violentar o outro de forma

de Direito, “a vítima costuma ser tímida, ou pouco

foi chantageada após ter fotos pessoais retiradas

Art. 139. CP – Difamação: Difamar alguém,

sistemática e repetitiva é denominado bullying.

sociável, e foge do padrão do restante da turma, quer

de seu computador e divulgadas na web, a

imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Com o advento da internet e a crescente inserção

seja pela aparência física (raça, altura, peso), pelo

legislação considera crime o roubo de dados

de crianças e adolescentes nas redes sociais, essa

comportamento (melhor desempenho na escola)

de cartões de débito e crédito e a invasão de

Art. 140. CP – Injúria: Injuriar alguém, ofendendo-

prática deixou de ter o alcance restrito a grupos de

ou, ainda, pela religião. Geralmente, é insegura e,

aparelhos eletrônicos, como notebooks, tablets,

lhe a dignidade ou o decoro:

convivência. O uso da internet para atos de bullying

quando agredida, fica retraída e sofre, o que a torna

desktops e celulares, estejam eles conectados à

favoreceu o que denomina-se cyberbullying. Trata-

um alvo ainda mais fácil”, diz Elisângela. Segundo ela,

internet ou não.

se de uma prática que potencializa os efeitos

há casos comprovados onde a agressão contínua pela

psicológicos sobre a vítima na mesma proporção

qual uma vítima de cyberbullying passa pode trazer

Art.

em que a web multiplica o alcance dos ataques.

consequências graves, como trauma psicológico,

transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por

Denomina-se, então, de cyberbullying, toda agressão

isolamento social, desenvolvimento de problemas

qualquer meio, inclusive por meio de sistema

Art. 241-A – Estatuto da Criança e do Adolescente
241-A.

Oferecer,

trocar,

disponibilizar,

repetitiva que se passa pelos meios de comunicação

de informática ou telemático, fotografia, vídeo

virtual, como mídias sociais, telefones e demais mídias

ou outro registro que contenha cena de sexo

virtuais. Muito embora o cyberbullying não consista
em agressões físicas, e por isso seja visto como menos
danoso, tem consequências tão ou mais graves
quanto as do bullying físico.

Os ataques sofridos

por uma vítima de cyberbullying são geralmente
direcionados às características pessoais, denegrindo a
imagem pública e afetando sua autoestima. O abuso
é constante e pode tomar grandes proporções, já que

relacionados à depressão, e até mesmo o suicídio.
“A propagação das difamações é praticamente
instantânea

e

sofrimento

das

o

efeito

vítimas

multiplicador
é

incalculável.

do
O

cyberbullying extrapola, em muito, os muros
das escolas e expõe a vítima de forma pública.
Os praticantes desse modo de perversidade

explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Converse com seu filho sobre o tema, pois a
violência virtual tem impacto real na vida de
quem a sofre. Pense nisso!

também se valem do anonimato e, sem nenhum
constrangimento, atingem a vítima”, afirma.
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TDC4Kids

ESCOLA JOÃO
PAULO I sedia
evento de
programação e
robótica para
crianças.
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Conhecido como o JavaMan do Brasil,

matemática; da programação de jogos

Souza ajudou a criar a Comunidade

para celular; e da robótica com a plataforma

Mundial de Grupos de Usuários Java,

Arduíno, melhor maneira de mostrar às

linguagem de programação orientada

crianças os computadores por dentro, os

a objeto. Outros importantes nomes do

robôs que possuem eletrônica e que a

cenário tecnológico brasileiro conduziram

eletrônica também pode ser programada.

oficinas específicas de um Workshop

Aconteceram, ainda, as oficinas com

pensado de forma lúdica e muito divertida.

Lego, brinquedo de encaixe que permite

A conferência não é, necessariamente,

inúmeras

focada em formar programadores mirins,

criatividade de crianças e adultos por

apesar de considerar essa possibilidade.

todo o mundo. O aprendizado com Lego

Mas oportunizar aos alunos o ensino de

acontece por meio das oportunidades de

lógica, programação e fundamentos da

experimentação, improviso e descoberta,

expande o fazer e o pensar, auxiliando

Ao todo, o evento capacitou 120 pessoas,

nas estratégias para a busca de múltiplas

entre

perspectivas e visões da realidade. O

oportunidade? Não se preocupe, pois a

empreendedorismo também teve espaço

Escola João Paulo I deseja trazer o evento

no TDC4Kids baiano. Os inscritos foram

novamente para Feira de Santana. Fique
atento e programe-se!

Paulo,

e Coordenadora de Tecnologia da

orientados e desafiados a criar e apresentar

Florianópolis e Porto Alegre, a Escola

Escola João Paulo I. Na noite de

protótipos inovadores e criativos com

João Paulo I trouxe para o Nordeste,

abertura, jovens e pais conheceram

materiais recicláveis.

a Conferência de Desenvolvedores

os profissionais à frente das oficinas

para

e assistiram à palestra do presidente

Depois

da

Bélgica,

Crianças

(The

São

Developer`s

Conference for kids - TDC4KIDS ),

da

Sou

Java,

Bruno

Souza,

abordou a relevância da computação

direcionar melhor o interesse que as

nos dias atuais e a importância das

novas gerações têm pela tecnologia”,

crianças

afirma Elisângela Freitas, pedagoga

e programação de computadores.

agosto

de

crianças

e

pais.

e

estimula

Perdeu

a

essa

que

2015. “Precisamos

em

combinações

aprenderem sobre robótica
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Dentro de
mim tem tanta
gente...
Esse foi o tema do Intercâmbio Cultural, evento
promovido pela Educação Infantil e 1º ano, no mês de
julho de 2015, objetivando aproximar as crianças da
realidade de suas origens através de oficinas artísticas,
brincadeiras, culinária, música, dança... Tudo isso fez
parte da Semana de Intercâmbio Cultural – África e
Brasil/Brasil e África.

O trabalho recebeu também a supervisão do
Professor Thiago, que enriqueceu a nossa semana
com a apresentação de um Coral para os pais e
alunos com músicas africanas. Um show belíssimo!
Contamos também com as coreografias em ritmos
africanos e, além disso, apreciamos um delicioso
acarajé, desfile de turbantes, oficinas de culinária
(cocada), de brinquedos, danças, pinturas com temas
que envolvem Brasil e África. E, no mês de agosto,
vivenciamos um momento de Samba de Roda
maravilhoso com o famoso percussionista Zé das
Congas. Dessa forma, compreendemos que todos
os dias, quando praticamos o amor, temos as devidas
oportunidades, respeitamos o direito de cada um
e as nossas diversidades, não é necessário ter uma
Semana da Consciência Negra. Mas sim, dias, horas e
minutos na consciência do amor fraterno.

A escolha pela África não foi por acaso.

Tudo

começou quando Rose, mãe de Alice (1º ano) e
Daniel Levi (Grupo 3), questionou a Pró Judi: Por
que a escola trabalha esse tema de forma tão
pontual? Poderia ser um conteúdo tão comum
como tantos outros do dia a dia... Assim, fizemos
uma reflexão e reconhecemos que, de fato, o
assunto estava “preso” a projetos ou esporádicas
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rodas de conversa. Então, quisemos receber os alunos
no segundo semestre com o seguinte título: Dentro de
mim tem tanta gente... “A África tem uma influência
direta na construção do nosso povo. E o objetivo
desse trabalho não foi falar de preconceito, mas sim
valorizar as diferenças. Refletir sobre o preconceito é
consequência¨. Explica a coordenadora da Educação
Infantil, Djenane Carvalho.

É compromisso nosso a vivência a cultura que está
nas ruas, nos bairros de Feira de Santana... Somado
a nossa competência em produzir aprendizagem,
somos a instituição que todos carinhosamente
chamam: A escola da família.
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Leitor do mês/ Leitor
do ano/ Turma leitora

Como a escola
pode formar
apaixonados por
leitura?

Uma

estratégia

adotada

pela

biblioteca

para

incentivar a leitura é a premiação Leitor do mês.
Ao final de cada mês, a coordenação contabiliza as
indicações literárias feitas pelos alunos. Quem tem
mais indicação, ganha o título de Leitor do mês do
1º ao 5º lugar. Funciona assim: O aluno pega um
livro de empréstimo e, junto com ele, leva uma ficha
para fazer a indicação literária da obra. Geralmente

Do infantil ao Fundamental II, atividades na
biblioteca incentivam a paixão pelos livros.

Professores e
funcionários:
leitores atualizados

Todo mundo está cansado de saber que

livros. Segundo Marilena Ribeiro e

deparar com medos, ver suas dúvidas,

Para atuar na formação de novos apaixonados por

criança que convive em ambientes de

Rafael Rodrigues, coordenadores da

dar muita risada, descobrir o mundo.

leitura, nada melhor do que professores e funcionários

leitores tende a interessar-se mais pela

Biblioteca Eduviges Falcão, os alunos

E treinar muito, claro, sua capacidade

leitores. Com o intuito de disseminar a cultura da

leitura e a desenvolver-se com maior

da escola João Paulo I têm a disposição

de leitura, de entendimento, de prazer

leitura, não só para os alunos, a biblioteca convidou

facilidade nesta área. Mas como a escola

um livro a toda a hora. “Quando querem

com o livro. São contos infantis, livros

todos os professores e funcionários para conhecerem

pode ser realmente parceira nessa bela

procurar algo para fazer, lá estão os mais

pedagógicos, enciclopédias, romances,

o acervo. “Recebemos os professores e funcionários da

empreitada? De que forma a instituição

de 3.500 exemplares, disponíveis. Se é

livros de artes, de história, filosofia,

JPI e apresentamos os títulos. Eles podem pegar os

de ensino pode despertar a paixão pela

hora de procurar informações, também

infanto-juvenis, ficção e não ficção. Há

livros emprestados e utilizar o espaço para pesquisar

leitura, desde cedo? Na JPI essa é uma

encontrarão lá, revistas e jornais como

um mundo a ser explorado aqui”, conta

quando quiserem. Uma forma de conseguirmos nos

missão de todo o corpo pedagógico:

opções”, diz Rafael. “Aqui tem sempre

Marilena.

aliar e juntar forças na tarefa de formar crianças e

fazer nascer na criança o amor pelos

uma história que faça o leitor viajar, se

adolescentes leitores”, conta Rafael.

Na JPI, é comum a leitura diária de

empréstimo e participam da contação

história. “Lendo, discutindo trechos da

de histórias. Já as do Fundamental I,

história e chamando a atenção para

vêm sem a professora e temos um

Alunos e professores
dão nomes às estantes
da biblioteca

as ilustrações, favorecemos aspectos

momento de roda de leitura. Isso

fundamentais

como

desperta a curiosidade deles e a vontade

sequência

Rodas de
leitura e
contação de
histórias

compreensão

da
de

leitura,
texto,

narrativa, personagens e espaço”, diz
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os alunos que mais leem livros são premiados com o
título de Leitor do ano.

A eleição foi realizada através do site e os patronos

E não são quaisquer nomes. “A ideia surgiu para

escolhidos foram:

obras”, explica Rafael.

dar uma “cara” mais literária à biblioteca. Em vez de

Educação Infantil – Estante Pedro Bandeira

classificarmos as estantes por A, B, C, por que não

Fundamental I - Estante Elias José

batizarmos com nomes de autores?”, indaga Rafael.

Fundamental II - Estante Machado de Assis

“Foi daí que fizemos mini biografias dos escritores

Pais e professores - Estante Paulo Freire

candidatos de cada segmento - Educação Infantil,

Jornais e revistas – Estante Elio Gaspari

“Mas não quaisquer autores, e não é

marcado na biblioteca a cada 15 dias

apenas uma roda de leitura. Trazemos

e as turmas da Educação Infantil têm

vídeos, entrevistas, curiosidades sobre

atividades de leitura semanalmente

o autor. E o “queridinho” do momento

com a professora, escolhem livros para

o certificado de Turma leitora e, ao final do ano letivo,

de conhecer mais sobre o autor e suas

turmas do Fundamental I têm horário

“As crianças da educação infantil vêm

que mais gostaram. A turma que mais indica recebe

As estantes da biblioteca da escola JPI têm nomes.

Marilena. Na escola João Paulo I, as

em sala de aula e visitas à biblioteca.

escrevem um pequeno resumo, ou a parte do livro

do Fundamental I é Fernando Sabino”,
complementa Marilena.

Fundamental I, Fundamental II, Jornais e revistas;
e estante dos pais e professores – tiveram três
indicações”, explica Marilena.

A escola acredita que, em casa, também é possível
introduzir, no dia a dia, a leitura na vida dos pequenos.
Faça sua parte! O futuro agradece!
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Matemática
Investigativa:

com um propósito real de cunho social,

crianças e pedimos que estimassem

dia, havíamos arrecadado 115 lápis e

ou seja, eram sujeitos no processo de

quantos havíamos conseguido. Nesse

questionamos às crianças: “Quantos

aprendizagem. Lançamos a proposta

momento, pedimos que anotassem

lápis ainda precisaremos conseguir

da arrecadação e, na aula seguinte,

as estimativas para depois conferirmos

para atingirmos a nossa meta”?

após

proposta,

os resultados de acordo a estratégia

juntamos os lápis arrecadados pelas

utilizada por cada um. Nesse primeiro

o

lançamento

da

Veja abaixo algumas estratégias
utilizadas pelas crianças:
200-100=100

120+10 =130

100-10=90

130+10=140

90-5=85

140+10=150
150+50=200

um desafIo motivador
Você sabe o que é MATEMÁTICA INVESTIGATIVA?
Na JPI esse método tem vez.

A proposta visa trabalhar a subtração

construindo conhecimentos matemáticos

professoras, explicamos que a meta seria

com reserva, através de ações em

- especificamente operações e diferentes

juntar, pelo menos, 200 lápis. Desafiamos

que as crianças possam calcular, sem

estratégias de resolução de problemas - em

os grupos, indagando-os: “Será que

necessariamente ter que utilizar livro,

que fosse oportunizado um pensamento

conseguiremos?”

lápis e papel a todo instante. Essa é

investigativo. Essas atividades formam

de recolhimento do material: pedir aos

uma proposta de trabalho que inclui

o “Cenário para Investigação”, definido

amigos, vizinhos, parentes, aos colegas

atividades envolvendo jogos, resolução

pelo

“um

na própria escola, em outras salas... E,

de problemas e materiais concretos.

ambiente que pode dar suporte a um

então, estipulamos um prazo de quatro

Durante os meses de agosto a outubro de

trabalho de investigação, convidando

dias. Ao final do prazo, retomamos com

2014, foi realizada uma sequência destas

o aluno a formular questões e procurar

as crianças a proposta que, durante

atividades em turmas do 3º ano da Escola

explicações para o que lhe é proposto”.

os quatro dias, era relembrada por

João Paulo I. O objetivo desse trabalho foi

As atividades foram desenvolvidas em

elas a todo instante. Acreditamos que

oferecer aos alunos, através de diferentes

cinco classes de 3º ano. As crianças foram

o envolvimento durante o trabalho

espaços de aprendizagem, situações que

convidadas a iniciar uma coleção de lápis,

se deu pelo empenho em ajudar,

pudessem desafiá-los a superar seus limites,

que seriam doados para instituições do

como também pelo uso de materiais

investigando, elaborando, reelaborando e

município de Feira de Santana.

concretos arrecadados por elas próprias,
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autor

Skovsmose,

como

Nós,

Discutimos

formas

É muito importante oportunizar às

considerando tanto os acertos, como

Dagmar Silva. Com essa atividade,

crianças a socialização de suas estratégias

os

a

de forma desafiadora e intencional,

para que haja compreensão. O professor

arrecadação de lápis, contamos com

conseguimos alcançar as expectativas

deve trabalhar resolução de problemas

aproximadamente 2.000 lápis, nas cinco

de

matemáticos, não mostrando como

turmas, sendo que a meta era 200 por

questionar e direcionar a formação e

resolver, mas começar pedindo para que

sala; Assim, surgiu como proposta entre

o

as crianças expliquem o que fizeram:

as crianças, que fôssemos aumentando

investigativo das crianças a respeito dos

Quando isso acontece, a criança pensa

a meta, e foi feito: inicialmente para 500,

conceitos

ao mesmo tempo que reflete, relata e

depois para 800 lápis. Ao final, como já

que os problemas matemáticos são

escuta situações matemáticas. Seguimos

foi dito, com aproximadamente 2000

importantes, não somente como um

propondo que encontrassem o resultado

lápis, eles elegeram uma criança como

propósito de se aprender matemática,

fazendo o registro da estratégia utilizada.

representante para levar até as escolas

mas em auxiliar a compreensão do

As professoras envolvidas observaram

públicas do município. E os lápis foram

processo

as ações das crianças para intervir

doados nas seguintes Escolas Municipais

Facilmente se aprende matemática

durante a socialização, e os alunos foram

de Feira de Santana: Escola Célida Soares,

quando

convidados a socializar suas estratégias,

Elizabeth Johnson, Antônio Eloi e Creche

vivenciá-la concretamente.

equívocos.

Ao

concluirmos

aprendizagem
desenvolvimento

ao
do

matemáticos.

de

observar,

pensamento
Percebemos

ensino-aprendizagem.

podemos

experimentar

e

Por: Plácida Emilia
Pedagoga
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Por isso, o projeto foi planejado para ser

COMUNICA AÍ

implementado em turmas do grupo 5,
com crianças na faixa etária de 5 e 6 anos.
A partir das discussões propostas, as

engajamento e consciência
crítica desde a infância

crianças se sentem empoderadas para
falarem e atuarem em prol de assuntos
que

tenham

interesse

e

julguem

importantes. Começam a perceber o
mundo de outras formas e desenvolvem
o olhar crítico que agrega e transforma. É
disso que precisamos!

Dani Ribeiro
Jornalista e Docente, idealizadora do
Observatório Rede Cidadã. Mãe do aluno
Henrique Costa, grupo 5, turma E, pró Neila.

Com o brincar, desenhar, recortar e

nos aperfeiçoar, sempre. Assim nasce o

propõe uma nova qualidade para a ação

colar vamos, aos poucos, construindo

projeto de educomunicação Comunica

jornalística, fundamentada na noção de

cidadãos. Formando crianças capazes

Aí, uma iniciativa do Observatório Rede

dever que os meios de comunicação têm

de ler criticamente o mundo que

Cidadã, em parceria com a Escola João

de contribuir para a revitalização da vida

habitam. Capazes de transformar suas

Paulo I e a Faculdade Anísio Teixeira. Com

pública. E essa revitalização acontece,

realidades, de agirem pró-ativamente

a missão de evidenciar a importância de

sobretudo, através do seu compromisso

e de contribuírem, diretamente, na

uma educação voltada à leitura crítica

com os interesses coletivos, ajudando

construção do que entendemos por um

da mídia contemporânea, o projeto

a comunidade a se reconhecer como

mundo melhor. Foi com esse sentimento

contribui e apoia a discussão sobre a

agente social ativo e agir em prol da

que nasceu o Observatório Rede Cidadã

importância da inclusão do estudo sobre

cidadania. Trabalhar questões relativas

de jornalismo comunitário. Buscamos

a mídia e os meios de comunicação

às mídias e ao grande volume de

ser a diferença em um mundo, muitas

na pauta fixa das escolas brasileiras,

informações a que nossas crianças estão

vezes, tão igual. À primeira vista a

fortalecendo e incentivando a criação

expostas diariamente, é um diferencial

missão pode parecer difícil, mas não

de sistemas comunicativos em espaços

pedagógico fundamental no estímulo

é.

trabalhamos

educativos. Acreditamos no jornalismo

de desenvolvimento de uma consciência

com crianças. Elas são os motores do

que ressalta o exercício da cidadania

crítica dos alunos, sobretudo se iniciativas

mundo! A constatação de que podemos

comunicacional. Um jornalismo que

assim começam desde o ensino infantil.

Sobretudo,

quando
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Escola JPI é
reconhecida
como “Agente
Transformador
Ambiental”
Instituição recebeu o Prêmio
Guardiões do Meio Ambiente
2014, concedido pela Prefeitura
Municipal de Feira de Santana

A Escola João Paulo I foi reconhecida

efetivas de cuidado e preservação com

lideranças presentes, merecem nossos

como Agente Transformador Ambiental,

o meio, além de educá-los para serem

aplausos

em dezembro de 2014. Das mãos

agentes multiplicadores da consciência

feirense ter uma qualidade de vida cada

do secretário de Meio Ambiente e

ambiental em todos os espaços por

vez melhor”, disse. O reconhecimento

Recursos Naturais (Semmam), Roberto

onde passarem”, destacou a professora

municipal para a Escola JPI foi fruto das

Tourinho, a pedagoga Kallyna Souza –

Kallyna ao receber o prêmio. No evento,

ações contempladas pelo projeto VOCÊ

representando a direção da instituição

o prefeito José Ronaldo de Carvalho

TAMBÉM FAZ PARTE DO MEIO, que

- recebeu o Prêmio Guardiões do Meio

parabenizou os homenageados pelas

promove educação ambiental o ano

Ambiente 2014. “O que nós fazemos é

expressivas contribuições ao ambiente

inteiro.

estimular os alunos a terem atitudes

da cidade. “Todos vocês, instituições e

Sobre o
projeto VOCÊ
TAMBÉM FAZ
PARTE DO MEIO

por

trabalharem

vidro

o

levantam questionamentos, participam

vasilhames

de palestras e tornam-se multiplicadores

materno – Hospital da Mulher), óleo de

das informações em toda a comunidade

cozinha utilizado (confecção de sabão –

(escola e família). Esses alunos, chamados,

Grupo AAPC), tampinhas de garrafa pet

na escola, de AGENTES AMBIENTAIS,

(confecção de instrumentos musicais

O Dia Mundial do Meio Ambiente é

realizam diversas ações para que a

– Grupo Cultural de Percussão Zé das

comemorado em 05 de junho, mas

população seja conscientizada dos males

Congas) e jornais (confecção de artesanato

ações que prezam por um ambiente

causados no meio ambiente, assim

– Recicla Zona Rural). As arrecadações são

melhor e mais sustentável, fazem parte do

como expõem ideias que minimizem tal

feitas durante o ano inteiro. Para essas

calendário da Escola João Paulo I todos

situação. Uma das ações, implantada no

doações, não só a comunidade escolar,

os dias. Os alunos do 4º ano, através do

ano de 2013, foi a instalação do Posto de

mas toda a sociedade está convocada a

Projeto Você também faz parte do Meio,

Coleta Permanente na Escola, onde, ao

participar. Colabore!

realizam estudos acerca dos problemas

longo do ano, são arrecadados materiais

ambientais que vivenciamos no nosso

a serem doados para algumas instituições.

cotidiano. Com as pesquisas, as crianças

Dentre esses itens podemos destacar:
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de

para

(aleitamento
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VIDA É MOVIMENTO.
ENCONTRE O SEU AQUI!
BALLET I JAZZ E STREET I KARATÊ
DANÇA DO VENTRE I MUSCULAÇÃO.

AV. JOSÉ FALCÃO, 46
(CONJ MILTON GOMES)

75 3485-0700

Papo Teen 2015
abordou os
temas Bullying
e Ciberbullying
Alunos do Ensino
Fundamental II puderam
refletir sobre esses
assuntos
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Oportunizar

discussões

sobre

temas

Os estudantes do Ensino Fundamental II

relacionados à adolescência. Esse é o

contaram com a participação de Janinne

objetivo do Papo Teen, que surgiu em 2013

Serra (Advogada, licenciada em História

na Escola João Paulo I, com a proposta

e

de aproximar os alunos e o universo de

(Pedagoga, especialista em TI direcionada

assuntos relacionados ao mundo teen.

à educação) e Pablo Roberto (vereador e

A última edição, que ocorreu em abril de

profissional de Serviço Social em Feira de

2015, tratou sobre Bullying e Ciberbullying.

Santana).

Psicopedagogia),

Elizângela

Freitas
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Fundamental II:
Aulas de Língua
Portuguesa
despertam a sede
pela arte

romances e música. No improviso e com muita

seus textos, alguns lidos, outros recitados. Uma

verdade. Amei”, conta, extasiada, a professora.

lista de música e pronto. “Alunos e professores

Quer saber a opinião dos alunos que participam

entraram no ritmo, levamos livros e o pessoal

do grupo? Confira depoimentos abaixo:

pegava e lia, declamava poesia, trechos de

Grupo “Poeme em Si” nasce com
a proposta de levar arte para a
escola e para a comunidade
Imagine o cenário de uma sala de aula com alunos do

participar de eventos da escola e da cidade de

7º e 8º anos. Agora imagine uma professora de Língua

Feira de Santana, provocar a aproximação de

Portuguesa que sempre começa suas aulas com

outros jovens com a arte através de recitais, teatro

ARTES... É isso mesmo! Esse é o método de ensinar da

e música. “O movimento surgiu de tanto eles

professora de Língua Portuguesa, Lorena Carvalho. “Eu

pedirem, já que sempre estou apresentando

sempre inicio minhas aulas com arte. Uma música,

novas linguagens artísticas, poemas, músicas,

uma poesia, uma frase de

teatro... Os quais não

algum escritor. Se, por ventura,

fazem parte do dia a

eu não faço isso, meus alunos

dia em sala de aula”,

acham estranho. Reclamam

conta. A empolgação e

mesmo”. Grande fomentadora

dedicação da professora

da cultura e da arte na Escola

provocou a vontade nos

João Paulo I, a professora

alunos de fazerem algo

inspirou seus alunos e plantou

mais. “Este ano, no início

uma semente em muitos deles:

do

segundo

ciclo

atividades, estudamos gênero dramático, aí não

que nasceu o Poeme em Si. O nome é uma junção da

deu para segurar. Começamos a esboçar algo...

palavra POEME-SE e da nota musical SI, e o grupo é

E quando surgiu o intervalo dobrado para o dia

composto por alunos do Fundamental II. “Na verdade,

do estudante, vimos que era o momento de

estamos plantando a semente... Mas já germinou! O

nascermos. Por enquanto vamos ensaiando para

grupo surgiu da espontaneidade dos alunos, do gosto

nos apresentarmos em eventos da escola. Onde

pela arte. Não é um grupo fechado à sala de aula,

vamos parar, é impossível palpitar”, diz a professora.

ou a uma série específica, porém, em sua maioria,
são alunos do 8º ano”, explica Lorena. A proposta é
A estreia do grupo se deu, então, no Dia do
Estudante. Os 13 alunos e a professora prepararam
cada qual, o seu figurino. Numa camisa branca
externaram o que sentiam, o que desejavam do
grupo representando cada um o seu perfil.

“Participar do Poeme em Si é uma experiência

“O Poeme em Si é a gente interagindo com a

que me traz conhecimento, não só sobre arte e

cultura e com as pessoas. É uma forma de expor

cultura, mas sobre tudo... Vou me expandir cada

meus poemas e de outros escritores... Quando

vez mais. O grupo vai nos oferecer novos caminhos,

estou apresentando, me sinto um livro que nem

abrir nossos olhos e, com isso, também teremos o

sempre as pessoas querem ler... Sinto-me especial,

papel de levar esse conhecimento, a arte a outros

importante.” Gustavo Lima, 8º ano

lugares e pessoas.” Bianca Nunes, 8º ano

“Fazer parte do Poeme em Si é uma forma de me

“Amei ter entrado para o Poeme em Si, porque nele eu

redescobrir, não só na arte, mas em minha vida.

posso demonstrar meu amor pela arte, e pela cultura. Foi

Consigo ver o mundo de outra forma, de uma

uma oportunidade que tivemos, e temos que aproveitar

forma doce e poética, me motivando a seguir

para não ficarmos só na sala de aula sem mostrarmos

meus sonhos e desejos!” Maiana Oliveira, 8° ANO

o que sentimos pela música, pela poesia, pelo teatro...”
Gisele Góes, 8º ano

de

a semente da vontade de fazer acontecer... E foi assim
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Durante a apresentação, lá estavam todos com

“Acho que é o início de uma longa estrada, o
começo de uma história! O POEME EM SI é uma
família que está em construção, é a arte nas nossas
vidas que envolve nossos sentimentos como um
todo. Essa Arte que sempre viveu dentro de mim
foi despertada por uma pessoa mais que especial,
nossa Lore!!! Ela nos falou e nós amamos a ideia
de amarrar um grupo, mas já tínhamos o desejo,
já fazíamos algumas apresentações, como no
aniversário de Feira, Dia da Mulher... E hoje acho
que temos que viver, sentir e aproveitar, pois são
momentos assim que temos que guardar nas
nossas lembranças, são coisas assim que levamos
para a vida, são pessoas assim que valorizamos. A
família da ARTE surgiu, o POEME EM SI nasceu!!!”
Bárbara Dórea, 8° ANO

“Estar no Poeme em Si é muito prazeroso, deixei a
arte fazer parte da minha vida. Estou conhecendo
mais nossa cultura, valorizando mais. E levar isso pra
outras pessoas é magnífico, é gratificante, ver que
o que eu aprendi e que todos podem aprender
de forma tão simples: músicas, poesias, livros... Esse
mundo que, para alguns, está tão escondido... Mas
nosso desejo, meu sonho é mostrar isso para todos,
ajudar as pessoas a verem com seus próprios olhos
o quanto a cultura é importante em nossas vidas,
o quanto nos edifica!” Ana Luiza Avelino, 8º ano
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Quem espera que a
vida seja feita de
ilusão...
Tenho pensado muito no sentido que estamos

Constantemente enfrentamos problemas por

dando a nossa vida. Olho em volta e fico a observar

causa da pressa. E, cada vez mais arranjamos

o quanto estamos apressados, sem nos encontrar,

meios para justificá-la. Quem, nesses últimos

olhar, conviver... Essa falta de tempo por conta da

tempos, não precisou contornar, esclarecer,

busca para SER o melhor possível, tem trazido

desmentir ou mediar conversas que surgiram

consequências lastimosas para as famílias, para

através de grupos de Waths app? As pessoas estão

os locais de trabalho, convivência comunitária

dando vida a uma falsa crença: “Fala pelo Waths

e principalmente para os relacionamentos que

App que é mais rápido!”. Há quem diga ainda: “A

consideramos importantes para o nosso bem-

gente se fala direto pelo Waths App; Waths App é

estar. Um dia desses, lá na escola que eu trabalho,

mais rápido!; Manda pelo Zapzap. É ligeirinho.

um avô de um aluno me chamou e disse: Pró,

Mas, o uso frequente com aspecto de um

vou te contar um caso. É tanto corre-corre que as

vício ou de dependência tem sinalizado

pessoas estão passando pelas outras e não dão

que os seus usuários têm necessidades

mais “Bom dia!”. A senhora acredita que, um dia

de não parar diante de si mesmos, ou

desses, uma mãe pegou o filho na porta da sala do

das coisas simples da vida, por exemplo,

meu neto com tanta ligeireza que o filhinho disse:

antes de rezar

ao acordar, agradecer

a Deus pela noite que passou. Ao invés

- Calma, mãe!
- Não posso. Estou com pressa - Ela respondeu
- Pressa? E quem é pressa? – Indagou o filho
Após escutá-lo, fiquei também me perguntando...
Aproveito e te pergunto também, caro leitor:
Quem é pressa? O que você responderia ao seu
filho se essa pergunta ele lhe fizesse?

disso, imediatamente se pega o celular

no meio de um aniversário, aliás, do início até o

dá conselhos, escreve desabafos e partilha

fim; em velórios e para disfarçar a nossa timidez...

segredos. Seria ótimo se todos do grupo já

Muitas pessoas têm escrito o que querem sem

estivessem realmente nesse grau de maturidade.

nenhuma responsabilidade; se acham no direito de

Acho até que o mundo seria outro, porque

passar informações inadequadas no grupo. Existe

não tem nada mais gostoso do que um bom

a manipulação de opinião e o pior, interpretação

papo, trocar ideias e falar com amigos. Contudo,

inadequada do que está sendo lido. Há tanta

por conta da pressa, seja ela vinda das nossas

confusão que, certo dia eu não aguentei quando

próprias necessidades ou daquelas produzidas

uma amiga do grupo da igreja me disse: O nosso

do ambiente em que vivemos, é possível perceber

grupo já brigou, já saíram vários amigos da nossa

que a pressa está nos consumindo. Desculpe, D.

época. Diante disso, reforcei a minha opinião sobre

Pressa, a senhora não é responsável por nada.

a formação desses grupos, geralmente de pessoas

Nos falta equilíbrio, bom senso, calma e tempo.

desconhecidas e que se amam tão rapidamente.

Falta também discernimento para escolhermos o

Tudo por causa da pressa e do significado que se

melhor para nossas vidas. Nenhuma contingência

tem dado ao uso do Waths App;

tirará de nós a certeza de que, para formar pessoas

ou qualquer outro instrumento

através da educação, se fará necessária a prática da

rápido de comunicação e

verdade, do amor, respeito, calma e da paciência.

de fácil acesso. A maioria

Portanto, que o uso do Waths App fortaleça o

das pessoas, a partir da

que nos falta como seres humanos e que não

terceira mensagem,

seja motivo de esconderijo do que somos, do que

já virou “gente boa”,

sentimos e do que, verdadeiramente é preciso
escrever. Às vezes nem o “kkkk” ou o “rs”, tem

para ver as horas e as últimas mensagens

lógica em algumas mensagens. Lógica, tempo...

do dia anterior. É uma verdadeira busca de

Pois bem, conseguimos completar a ideia inicial

satisfação. Costumo perguntar: essa

deste texto: É preciso saber viver, porque a vida

pressa toda de se comunicar,

não deve ser feita de ilusão.

de se fazer presente é por
qual motivo mesmo? Ou
quer ganhar quem? Tudo

Pressa parece uma entidade que não sai do nosso

isso em nome da pressa...

pé, por conta das escolhas e das necessidades

Ledo engano... Carência

criadas por nós mesmos. Pressa, corre-corre... Esse

de companhia, busca de

elemento tem vários nomes e apelidos, mas que

reforço positivo em estar

nos acompanha, isso não resta dúvida. Pois bem,

sempre dando opiniões

conseguiu responder quem é pressa?

ou alívio para ansiedade...

Caso não consiga, você pode identificar as

Não sei... Tudo isso “junto

suas consequências: estresse, irritação, falta de

e misturado”, tem nos

habilidades

deixado sem a noção

sociais,

grosserias,

impaciência,

consumismo, trânsito conflituoso... Ufa! De fato,

dos

não tenho mais dúvidas, tornou-se uma entidade.

mesmo

limites.

Usamos,

enquanto

Judinara Braz

as

pessoas estão falando
com a gente; usamos
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Tecnologia
a serviço da
educação
Existe limite no uso dos
aparatos tecnológicos?
“Vai brincar, menino” foi o tema da homenagem
que a Educação Infantil da Escola João Paulo I
preparou para seus alunos, em comemoração ao
Dia da Criança, em 2015. Com um planejamento
de ações pedagógicas pensadas com tanto zelo,
o que não faltou pelos corredores da escola foram
brincadeiras, cores e sorrisos.

“A Semana Divertida é realmente uma
semana onde prevalecem as coisas boas da
infância, do ser criança. O brincar tem sua
importância nesse momento de celebração”.
Afirma Judinara Braz, diretora da Educação
Infantil da Escola JPI.

Na era da tecnologia, integrar a modernidade
à sala de aula ainda é pouco frequente e um
desafio para muitos docentes. A Escola JPI já
percebeu o potencial dessas ferramentas e
procura levar novidades para a sala de aula, já que
o uso dessas tecnologias pode aproximar alunos
e professores, além de ser útil na exploração dos
conteúdos de forma mais interativa.

Atenta à

irreversível necessidade de utilização de recursos
tecnológicos, a Escola se apropria dos benefícios
deles para a educação de crianças e jovens,
possibilitando momentos ricos de estudo e
suporte aos conteúdos da grade curricular.
“Além das pesquisas na internet, os alunos usam
os tablets para manipular aplicativos das áreas
específicas, de acordo o conteúdo estudado
em cada disciplina”, explica Elisângela Freitas,
Coordenadora de Tecnologia Educacional da
Escola. Na JPI, o aluno passa de mero receptor,
que só observa e nem sempre compreende,
para um sujeito mais ativo e participativo. “Em
meio a tantos avanços, existe a necessidade de
adequação, de se abrir para o novo, com o objetivo
de tornar as aulas mais atraentes e participativas.
Isso não significa o abandono do quadro branco,
mas o bom aproveitamento das novas tecnologias
em sala de aula”, finaliza Elisângela.
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Educação Infantil:
Laboratório de Ciências é palco
de experimentos e criações para
crianças com desenvolvimento
acima da média
A Escola João Paulo I identificou alunos da Educação
Infantil com habilidades acima da média esperada para
sua faixa etária. Crianças com um potencial elevado
nos grupos 03,04 e 05, que precisam ser estimuladas
e desafiadas para que a habilidade seja desenvolvida.
Nós percebemos, através do Núcleo de Necessidades
Educacionais Específicas, e as famílias também, em casa,
que algumas dessas crianças atingem metas da série
muito antes que os outros alunos, e têm a construção de
leitura e escrita muito bem elaboradas e curiosidades na
área de Ciências que superam o estágio cognitivo em
que se encontram. Sempre trazem questionamentos
curiosos. São alunos, em sua maioria, de linguagem
estruturada e de vocabulário rico. Estabelecem relações
muito rápidas e se adaptam com facilidade às situações
complexas, explica Djenane Carvalho, coordenadora
dos Grupos 4 e 5 da educação infantil. Toda quartafeira, esses alunos têm 50 minutos para experimentos
científicos no laboratório de ciências da escola. Essa
área foi escolhida, inicialmente, por abordar muitos
questionamentos, exigir muita observação e olhar de
estudo. “A escola precisa iniciar esse movimento de

olhar diferenciado para quem se apresenta acima da

O relato de Daniele Ribeiro, Professora Mestra e mãe

média. Um planejamento criterioso e delicado para

de Henrique, estudante do G5 da Professora Neila, foi

ser aplicado, pois, para isso, precisamos observar o

o desencadeador dessa experiência. Ela percebeu o

comportamento desses alunos, o que pensam, como

interesse de seu filho pelos conteúdos de Química,

se sentem em sala e nas aulas-extras no Laboratório de

Física e elementos da natureza. Ao partilhar com a

Ciências da nossa escola”, explica a coordenadora. Não

Coordenadora Djenane, imediatamente o aluno foi

se trata só de um espaço diferente, mas de um Professor

observado, a pró foi escutada e logo, Henrique se tornou

especialista que precisou repensar sua prática de ensino,

aluno de Professor Almiro. Essa iniciativa nos fez voltar

adequar sua metodologia, que até então era utilizada

para salas de aulas e redescobri-las. Quantas surpresas!

para adolescentes do Fundamental II, para alunos que

Entramos em contato com um mundo de saberes

se encontram ainda na segunda infância. A Diretora

distantes, talvez, dos mediadores e tão próximos dos

Pedagógica da Educação Infantil e Psicóloga Judinara

alunos. O exemplo desse pedido que Henrique fez a sua

Braz, ressalta que foi preciso escutar os pais, professores

mãe: - Mãe, me mostra a Tabela Periódica! Dessa forma,

e assistir aos alunos em sala com outros critérios de

para escrever esta nova ação pedagógica reestruturando

observação. Pois, nenhum avanço cognitivo poderia

para as necessidades futuras em 2016, formamos um

substituir o que é próprio da infância: Brincar, brincar,

grupo de oito alunos que estudam nos G3, G4 e G5.

brincar. Essa decisão pedagógica exigiu de nós
novos saberes, previsões de consequências
para entender que, quando a criança

Para Gabriel Benevides Leal, de 5 anos,
G5 da Pró Magaly, “os momentos no
Laboratório estão sendo bem legais,

faz uso da inteligência e do faz-de-

eu gosto muito das experiências.

conta, brincadeiras maravilhosas e

A aula que eu gostei mais foi a de

divertidas farão parte do cotidiano dos

pensar sobre objetos que flutuam

nossos meninos e meninas. Portanto,

e que afundam. A gente tinha que

completa a Diretora, “a metodologia

pensar em coisas assim, como se

deverá ser lúdica, funcional e com base

estivesse adivinhando, mas não era

nos instrumentos didáticos próprios da
Ciência em estudo”.

Almiro Santana, professor especialista que acompanha
as crianças no laboratório, diz que a escola tem se
mostrado parceira dessas crianças e de suas famílias.
“Elas precisam de um ambiente que lhes ofereça
condições para exercer essas capacidades de forma
adequada. Eles têm elevadas capacidades intelectuais,
e a vivência num ambiente com melhores recursos
e estímulos promove um desenvolvimento cada vez
maior de suas capacidades mentais”, explica o professor.

Henrique: “A aula está ótima, professor
muito legal porque cada dia ele faz a
gente pensar diferente. Exemplo do robô.
Almiro é inteligente, mais que química,
faz porções. Ele tem um boneco de O
positivo e O negativo”, complementa
Bruno Bertoni Pires, de 5 anos, da sala
de Pró Neila, vespertino, “O negativo fica
embaixo, e O positivo fica em cima, o que
faz o bonequinho dando piruetas. Tudo
por conta da força magnética”.

em coisas que fazem esses objetos ou

Henrique informa que o professor tem

afundarem ou flutuarem. Eu descobri

algumas peças de lego e os motiva a fazer

que a Lupa afunda porque ela tem um

carrinhos. E Bruno explica que “elementos

lado muito fino e outro mais largo e é feita de

são porções cheios de líquido parecido

plástico. Coisas assim. Eu acho, não é?”

com água e pode misturar com outros

devolver uma atenção às crianças que não apresentam

elementos.

Isto

é,

elementos

mais

déficits de aprendizagem, mas que, se não cuidarmos,

elementos vai dar grandes elementos”.

poderão perder o estímulo por falta de desafios que
venham alcançar suas necessidades cognitivas. É
sabido que a escola já faz um trabalho diferenciado
direcionado aos alunos que estão com aprendizagem
abaixo da média. Mas, precisamos também desse

Pedro, aluno do G3 da turma de Pró
Vanessa Nobre, entusiasma o Professor
Almiro que diz: “Este menino é um gênio!
E o Gustavo, o que é isto? O pensamento
vai longe”.
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Dentre as atividades já desenvolvidas pelos alunos, está

É possível apresentar possibilidades de aprendizagem

a construção da escova robô, atividades com blocos

aos nossos pequenos, mas reter suas curiosidades ou suas

de montagem, raciocínio lógico utilizando palitos, e

repostas porque não somos capazes de respondê-las, é o

elementos de ponto e reta - que são noções primitivas

mesmo que estar diante de uma janela aberta e proibir

dentre os conceitos geométricos. “Há, claramente,

a passagem do vento. Não queremos proibir nem reter

um diferencial nos interesses, vivências sociais, e

o vento. Desejamos sair do lugar do suposto saber, para

comportamento deles - sustentados por um traço cuja

aprender com esses alunos e tantos outros que estão em

robustez cultural lhes coloca em um nível muito além

nossas salas. Temos consciência, se experiência tivéssemos

de suas idades - presentes nos seus discursos, conceitos

para lidar com o mais e com o menos, perceberíamos que

e atitudes”, diz o professor, que finaliza afirmando:

eles não existem, pois todos são MAIS.

“Tem sido desafiador o trabalho com esses diamantes!

Vernissage
promove
integração entre
estudantes de
artes e famílias
Segunda edição do evento
trouxe luz e beleza para a
Escola JPI

É tudo muito precoce”.
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A II VERNISSAGE da Escola JPI promoveu um

história do Brasil através da arte” e “Olhares de

lindo encontro entre a arte, seus artistas e seus

Feira”. As obras “Olhares de Feira” são a culminância

admiradores. Uma noite cheia de luzes, cores e

de um projeto de valorização da cultura de Feira

beleza, inspirada por canções de Toquinho, sob o

de Santana. Nele, as crianças biografaram várias

comando dos professores de Artes, Paulo Mendes

personalidades feirenses e tiveram a oportunidade

e Carla Fabiana. Entre as obras, foram utilizadas

de conversar com esses artistas nas visitas que eles

diversas técnicas de artes plásticas em diferentes

fizeram à escola. Seu Zito, Maryzélia, Jan Araújo

abordagens: “Com brinquedos e brincadeiras

e Herivelton Figueredo foram alguns dos artistas

eu faço arte”, “Mundos imaginários”, “Recortes da

que encantaram os alunos da Escola João Paulo I.
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de leite pra trocar e que, o dente molar

problema: o permanente pode empurrar

já, já ia nascer outro Projeto: Por que os

nasce sem precisar que outros caiam.

o dente de leite, mas o dente de leite não

adultos

Aprenderam também que o dente de

quer saber de amolecer. Causa dores, pois

feita por Maria Luiza. Conta que ela ficou

leite é o primeiro que cai e o seu tamanho

fica apertado pra ele nascer. Luiza Nere

¨traumatizada, porque ficou com uma

é menor do que o permanente. ¨Aquele

também explicou que às vezes sangra

janelinha muito grande, logo em seguida,

que só cai se não passar fio dental, se não

quando o dentinho cai ou é arrancado.

apareceu outra janelinha. Eu nem quis

for escovado, coisas assim que faz o dente

Nesta hora você tem que pegar um

ir para escola.¨ Imediatamente, Bianca

ficar pra sempre¨. (Luiza Nere, 6 anos)

algodão ou uma toalhinha, ou gases e

consolou a coleguinha, justificando que

¨Enquanto existir em nossa boca dente

morder. Mas, logo Maria Luiza interferiu

a troca de dentes também representa o

de leite e permanente nós chamamos

e disse: Gases não. Gases é o que sai da

crescimento das crianças. E que, com o

de

dentição mista. Eu já tenho dois

barriga de minha vó. Foi outra brincadeira,

passar do tempo, todo mundo se acostuma.

permanentes nascendo. Às vezes coça

pois todos queriam contar que o papai

pra nascer...) ( Maria Luiza Ferreira, 6 anos).

também é um “verdadeiro soltador de

Bianca avisa

gases”. Percebi, que se eu desse corda

que pode acontecer um

soltam tantos gases? Pergunta

Olha a Galeria
dos Banguelos!
Foi por demais interessante ter entrado

sobre o assunto. Para surpresa da pró, a sua

sobre essa fase que, para muitos, é de

na turma da querida Pró Cirleide e

turma contava com muitos pais dentistas.

pura graça, mas, para alguns alunos,

ter sido abordada por um grupo de

Rapidinho foi elaborado um convite e o

motivo de vergonha e constrangimento.

alunos que euforiacamente pulavam,

que deveria ser uma simples entrevista,

E assim, todos aprenderam e ensinaram

sorriam e me diziam: Pró Judi, estamos

passou a ser uma Mesa-redonda com dois

a comunidade escolar do primeiro ano

todos banguelos! Quanta gargalhada,

dentistas. A professora elegeu, junto com

que as crianças têm 20 dentes de leite.

quando também disse que um dia eu

a turma, quais seriam as perguntas iniciais

Cada dente tem uma função. O que faz o

também já tinha ficado banguela. Não

e planejaram o momento. Cirleide, então,

dente amolecer é a presença dos dentes

deu pra ninguém, foi uma graça. Até

fez um levantamento das dúvidas dos

permanentes que tem que nascer. E ai,

que, percebendo a importância daquele

alunos sobre DENTIÇÃO, especificamente,

ai, relata

momento, sugeri à Pró Cirleide que não

sobre por que é preciso trocar os dentes

empurra danado. Até que o dente de

deixasse esse conteúdo escapar. Orientei

quando se tem 5 ou 6 anos de idade. Dito

leite, fraquinho coitado, nem raiz tem,

que fizesse uma sequência, onde os alunos

e feito: Dentistas convidados e perguntas

amolece.¨ (Bianca Soares, 7 anos). Primeiro

juntamente com ela, pesquisassem por

na ponta do lápis. Ops, na ponta da

troca os dentes da frente e aos 9 anos,

que a troca de dentes acontecia. E a Pró

língua... Após esse momento, os alunos

começa o troca – troca dos dentes de trás.

Cirleide não perdeu tempo. Perguntou

construíram um texto, intitulado VOCÊ

Mas..., A informação que a turma adorou

logo a turma se algum deles conhecia

SABIA. E, divulgaram nas demais salas do

saber mesmo foi a de que, com 12 anos, a

um dentista para que pudesse entrevistar

primeiro ano, turno matutino, informações

maioria das pessoas não tem mais dente
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uma aluna, ¨é um empurra,

Mas as informações não pararam por aí: a turminha
também aprendeu que se o nome Dente de
Leite existe é porque este dentinho é tão branco

Colaboradores do texto:

como o leite de verdade. E o permanente, não

Maria Luiza Barbalho Ferreira

é branquinho, porque.... Já sei, falou Maria Luiza,

Bianca Mascarenhas Soares

eu acho mesmo

Luisa Nery Fonseca Rios

que os permanentes nascem

amarelinho, às vezes, só pra gente escovar todo dia.
E permanente, diz Luiza, é porque dura a vida toda.
E assim terminamos o nosso bate-papo construindo
esse divertido texto.
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e

gravidez

juvenil.

Outro

esclarecimento

essas dimensões, nem todas são sempre

importante é a diferença entre sexualidade

experimentadas ou expressas. A sexualidade

e ato sexual. O conceito é muito mais amplo.

é influenciada pela interação de fatores

A Organização Mundial da Saúde (OMS)

biológicos, psicológicos, sociais, econômicos,

conceitua sexualidade como um aspecto

políticos, culturais, étnicos, legais, históricos,

central da experiência humana ao longo da vida

religiosos e espirituais. Isso quer dizer que, a

e abrange sexo, identidades e papéis de gênero,

sexualidade, este conceito tão amplo, existe

orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade

do nascimento à morte. O comportamento

e reprodução. A sexualidade é experimentada

sexual

e expressa em pensamentos, fantasias, desejos,

erotização precoce, é altamente influenciado

crenças, atitudes, valores, comportamentos,

pela mídia em massa da atualidade (internet,

práticas, papéis e relacionamentos. Enquanto

televisão, videoclips, músicas, revistas). Um

a sexualidade é capaz de incluir todas

trabalho americano mostra que somente 9%

do

adolescente,

especialmente

a

A sexualidade
dos f ilhos ainda é um tabu

A

veiculação

em

cause nos jovens e crianças o desejo de

outros de conteúdos impróprios, com

apresentado

colocar em prática o que aprendem.

imagens nada adequadas). Quando os

veloz, praticamente em tempo real,

Outro fator muito citado é a confusão que

pais falam, podem transmitir seus valores,

e diversificada. É possível ter acesso

muitas famílias fazem com relação ao

seus princípios de vida e demonstrarem

a qualquer tema, a partir de fontes

significado do conceito de sexualidade.

seu amor, sua preocupação e o desejo

diversas, desde livros, revistas, tv, rádio e,

Aparecem ainda a inibição, a vergonha,

de que a vida amorosa/sexual dos filhos

principalmente, os sites de busca pela

o desejo de que a escola ou outra

seja saudável, que não seja fonte de

internet. Com o uso cada vez mais popular

pessoa trate do tema em lugar dos pais.

preocupação e dissabores; podem alertar

dos smartphones, nossas crianças e jovens

Vamos tentar esclarecer alguns mitos. O

para os riscos, usar exemplos. A escola e

têm, portanto, acesso a informações

receio de que a conversa em casa cause

outros espaços apenas podem explicar

cada vez mais cedo e de modo cada

antecipação no início da vida sexual dos

os dados biológicos, os diversos padrões

vez mais autônomo e sem supervisão.

filhos não se sustenta na prática. Muito

culturais, e alguns princípios gerais, mas

das cenas de sexo em 1.300 programas de TV

atentos para o acesso das crianças e jovens a

Contudo, pesquisas recentes revelam

ao contrário! As crianças e jovens que

não podem sustentar os valores de cada

a cabo discutem as consequências negativas

tais conteúdos, bem como a ação inversa, que

que conversar com os filhos a respeito

não têm suas perguntas esclarecidas,

família, dada a diversidade cultural de

de comportamentos sexuais. Outro trabalho

é a divulgação de imagens de seus filhos(as)

da sexualidade ainda é um tabu para a

não sentem abertura por parte dos pais

cada instituição. As pesquisas revelam que

mostrou que a maior exposição a conteúdo

supervisionando e abordando os valores e as

maior parte das famílias. Entre os fatores

para conversar, buscam as informações

nas famílias que conversam mais, o início

sexual associou-se positivamente à maior

consequências da exposição de imagens nas

apontados pelos pais como inibidores

em fontes duvidosas, como amigos

da vida amorosa e também da vida sexual

atividade sexual e maior intenção de tornar-

redes sociais.

do diálogo, destaca-se o receio que a

(que podem saber pouco ou apresentar

dos jovens acontece mais tardiamente

se sexualmente ativo. Os pais devem estar

conversa e o esclarecimento de questões

informações equivocadas) e internet (há

e com menos intercorrências de DST

relacionadas ao desenvolvimento sexual

muitos sites educativos, mas também

(doença

nosso

século

de
tem

informações
se
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sexualmente

transmissível)

Luciana Souza
Psicóloga
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Adolescer na
Escola João
Paulo I

FUNDAMENTAL II:
HOMENAGEM
DA PRIMEIRA
TURMA DO 9º ANO

E foi assim... A expectativa da chegada, a insegurança dos
Durante nossa passagem pela Escola João Paulo I,

Desde pequeninos a frase “O futuro passa antes por

tivemos a oportunidade de conviver com slogans

aqui” fez parte do nosso cotidiano. Será que o futuro

que tentaram explicar quem ela é ... Então, juntamos

chegou? Ou está apenas começando? Uma certeza

todas essas frases para explicar o que essa instituição

primeiros momentos, um olhar cativou, uma palavra uniu
e a essência do “eu” brotou. Uns chegaram com dois anos,

aconteceram... Agradeço imensamente por elas. Não teria

outros com três, cinco, sete, dez... Que bom acompanhar esse

percebido a vastidão do mundo sem as viagens, nem

percurso: a infância dando lugar a adolescência. Um corpo

quanto é importante voltar para casa.” Sarah Cerqueira

nós temos, fizemos parte da história desse lugar e esse

que muda, uma voz que “engrossa”, a personalidade que se

“Foi um acréscimo sem precedente na minha vida” João

representa para nós. Dizer que a João Paulo I é uma

lugar fez e para sempre fará parte das nossas histórias.

evidencia. Uns deixaram de ser tímidos, outros se tornaram;

Araújo “Na escola passei por fases importantes: primeira

escola com significado é uma grande verdade, que vai

E, para toda vida, levaremos uma certeza no coração,

alguns extremamente racionais, outros, nem tanto... E nessa

noite do pijama, primeira apresentação teatral, a primeira

além dos conhecimentos científicos, afinal, aqui todo

nosso futuro passou antes por aqui. Agradecemos a

heterogeneidade temos você – adolescente JPI. Quanto

menstruação, a primeira viagem sem a família, o primeiro

mundo aprende ... Todo mundo aprende a ser gente,

DEUS por vencermos essa etapa de nossas vidas, a

aprendizado! Como é bom ouvir seus relatos tão cheios

amor...” Kíria Cotias “Eu amo essa escola” Vanessa Guimarães

gente que sente, ama, sonha, cria, recria, idealiza e

nossos pais por acreditarem nessa escola e confiarem a

de vida, de emoção, de conhecimento. “Tipo assim...” “Aqui

“Nunca escondi de ninguém a admiração, o orgulho e

ela nossa educação. Nossos agradecimentos, também,

aprendemos que uma constelação é bem mais bonita e

o tanto que sou agradecida a Deus por não apenas ter

realiza. Essa escola perpassa pelos nossos sentimentos,

brilhante que uma estrela solitária.” Singridy Ellen “Estudo

colocado uma escola em minha vida e sim um local que

nossas ações, nossa família, pelas boas lembranças da

a Pró Enedite, Pró Cássia, Pró Judinara, Pró Nozinha e

na JPI desde os três anos e a minha história se confunde

é família e que me ensinou que antes de tudo é essencial

nossa infância aqui vivida, pela formação de pessoas de

todos os coordenadores, professores e funcionários que

com a dessa escola. Comemorei todos os aniversários da

o SER para TER”. Lunna Landeiro... Essas palavras nos

bem que nos tornamos, chegando a alcançar o íntimo

contribuíram para a nossa formação.

JPI como se fossem meus; acontece que, de fato, são. A

emocionam, nos engrandecem. Sabemos que marcamos

João Paulo é muito mais que uma escola. È uma família da

vidas e nos deixamos marcar. Mas a nossa alegria vai além...

qual faço parte” Amanda Portugal “Aqui aprendi que todo

A cidade está recebendo jovens com princípios firmados,

mundo é capaz de conquistar seus sonhos” Kayo Roberto

com um conhecimento que ultrapassa os muros da escola;

“Há pouco tempo fiz uma prova em outro colégio e percebi

adolescentes que receberem o melhor em educação e já

Homenagem do 1º grupo de alunos que

que estou muito preparado para enfrentar qualquer coisa,

sonham em ser profissionais competentes e que farão a

sonharam, lutaram e concluíram o Fundamental

percebi que tenho um grande conhecimento adquirido na

diferença na sociedade.

de nossas almas e marcar para sempre as nossas vidas.

Nosso grandioso agradecimento

II na Escola João Paulo I – 9º ano - 2014

escola”. Aqui não importa de onde você vem, se tem ou não
dinheiro, se é negro ou branco... você vai ser abraçado pela
escola.” Pedro Augusto “E hoje, aos 14 anos, agradeço por ter
estudado aqui, pois além de sair com uma ótima bagagem
de conhecimento, sei que me ensinaram a ser um homem.”
Felipe Falcão “O Fundamental II foi cheio de altos e médios
– a escola nunca me deixou chegar aos baixos. O primeiro

Alzenir Cerqueira
Professora de Língua Portuguesa
Pós - graduada em Psicopedagodia
Professora do Ensino Fundamental II
da Escola João Paulo I

sete bateu na porta, a primeira olimpíada também; viagens
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Trajetória e títulos do
Handebol JPI
Vale a pena lembrar os diversos ganhos pedagógicos

e intelectual, forma o indivíduo como um todo. “O

da prática esportiva. Ainda que o princípio seja

esporte fortalece vínculos, aproxima o aluno da cultura

o desenvolvimento físico e da saúde, a ONU –

corporal de movimento, aumenta a consciência sobre

Organização das Nações Unidas – observou que

a saúde do corpo e pode revelar grandes talentos do

o esporte vai muito além das disputas dentro dos

esporte”, explica o educador físico Murilo Lima. O atleta

ginásios e estádios. Serve também para a aquisição

Davi Taveira, pivô do time, descreve suas evoluções

de valores necessários para coesão social e mundial.

dizendo que aprendeu a perder o medo e a arriscar

A atividade física, em especial, entre os mais jovens,

mais. Ele define sua experiência como superação. “Nós

tem efeitos que podem ser notados no dia a dia

acreditamos na nossa capacidade. Treinamos muito,

em crianças e adolescentes mais concentrados nas

ouvimos os nossos técnicos e aprendemos que para

aulas, mais disciplinados e, principalmente, ocupados

tudo basta querer e se esforçar”, conta o pivô Ederval

demais para atividades que nada acrescentam para

Falcão.

o seu futuro. Aliar a educação física à educação moral

ESCOLA JPI TEM
TIME CAMPEÃO
BAIANO DE
HANDEBOL

Trajetória e títulos do
Handebol JPI

relata Fabíola Carvalho, coordenadora

“No início, perdemos muitas competições.

da Escola João Paulo I no Campeonato

Treinamos forte e evoluímos muito. Faz

Baiano de Handebol. O jogo contra o time

dois anos que não perdemos nenhum jogo

soteropolitano do Colégio Sartre COC

em Feira de Santana. Somos campeões

terminou com a vitória da equipe feirense,

invictos aqui, graças a nossa união, ao apoio

no ginásio de esportes do Colégio São José

da Escola JPI e da nossa família”, relata o

em Salvador, e trouxe o título de campeão

jogador Lucas Taveira. Este ano, o time

baiano para Feira de Santana. Dessa

foi campeão do JEFS – Jogos Estudantis

conquista, veio outro reconhecimento:

“Nós, em parceria com as famílias,

de Feira de Santana com a participação

o atleta João Lucas Aquino recebeu

preparamos

e

das escolas públicas e particulares. A

o título “Destaque 2014” dado pela

psicologicamente para eles chegarem

vitória veio com o placar de 17 a 9 contra o

Federação Bahiana de Handebol pelo

cada vez mais longe”, conta Alessandra

Colégio Padre Ovídio. O time de Handebol

seu

Falcão, preparadora do time de handebol

JPI também foi campeão do Intercol e da

competição.

da Escola João Paulo I, que representa Feira

Copa SESC. Fortes emoções no jogo da

Para a Escola João Paulo I, a conquista representa

psicóloga. Braz demonstra, ainda, o seu desejo de que

de Santana no cenário esportivo escolar

final do último campeonato baiano. “Foi

o reforço de formar indivíduos de forma integrada.

esses adolescentes continuem jogando nas quadras e

da Bahia, com a conquista dos títulos de

uma disputa muita acirrada. Emocionante

A psicóloga e especialista em comportamento

na vida, com foco nos resultados. “Eles são jovens muito

campeão baiano (2014) e vice-campeão

ver a garra desses meninos em campo.

Judinara Braz explica que, através dos jogos, os atletas

disciplinados. Espero que continuem fazendo do

(2015). Os professores se dedicam a educar

O jogo seguiu empatado até os últimos

produzem autoestima. É quando eles se frustram

ambiente escolar, o espaço para aprender a conviver;

esses adolescentes muito além das suas

minutos. Ser vice-campeão este ano teve

e não têm ninguém para ouvir suas justificativas.“O

dos estudos, um trampolim para uma vida próspera;

habilidades técnicas. Os avanços deles são

gosto de primeiro lugar, porque jogamos

contexto por si só basta. Na hora do jogo, não tem

da família, o maior porto-seguro para o acolhimento; e

fruto do trabalho de equipe que completa

na casa do adversário e fizemos bonito”,

paparico ou apadrinhamento. O que conta mesmo é

se encontrem muito com Deus”, conclue.

A instituição investe no
potencial dos alunos e
conquista resultados que
influenciam positivamente
suas vidas para sempre.

esses

jovens

técnica

cinco anos.
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esportiva. Em 2014, a Princesa do Sertão
foi muito bem representada pelo time

desempenho

surpreendente

na

a habilidade dos atletas. E eles venceram”, completa a
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Alunas da Escola João Paulo I são
destaque em Olimpíadas Brasileiras de
Matemática, Física, Química e Geograf ia
A Escola João Paulo I,

“As Olimpíadas são uma forma de nos

“Participei de duas olimpíadas.

participar. A João Paulo nos ensina

preparar para entrarmos no Ensino Médio.

passado (8º ano), fiz a OBQ, porém não

estudar além do conteúdo da sala de

Quando a gente começa desde o 7º e

passei. Este ano estava decidida a não

aula. A direção da JPI deixou claro que

8º anos, a gente já vai se acostumando

participar, pois, por ser uma olimpíada a

não tínhamos obrigação em passar de

com a pressão psicológica do Enem,

nível nacional, estão inclusos assuntos do

fase, mas eles nos estimularam a enfrentar

vestibulares... Tem a questão do controle

ensino médio... Mas, diante do incentivo

o desafio e tentar. Eu participei das

do tempo, as questões difíceis, que

dado pelo professor Ricardo Matheus,

Ano

os melhores estudantes de cada país.

estão acostumados a serem avaliados

destaque

Nacionais

Para Edinália Aquino, coordenadora do

desse jeito. Trabalhamos não só a lógica

no ano de 2015. Alunos do 7º ao 9º ano

Ensino Fundamental II da Escola JPI, mais

da matemática, por exemplo, mas a lógica

Olimpíadas de Geografia, a de Matemática

exigem maior aplicação do raciocínio

resolvi participar e passei para a segunda

participaram

nas

importante do que ganhar medalhas, é

do raciocínio. “Que bom que o trabalho

e passei para a terceira fase. Estou, agora,

lógico... A escola nos prepara para esse tipo

fase, nesta eu fui classificada. Com a

áreas de Matemática, Física, Química e

proporcionar aos jovens a rica experiência

realizado aqui recebeu aprovação em

aguardando o resultado da Olimpíada de

de provas, e o resultado foi este: muitos

Olimpíada Brasileira de Geografia foi

“As

âmbito nacional”, finaliza a coordenadora.

Física. Na Olímpíada Brasileira de Química,

alunos classificados e em destaque no

diferente, ela teve início este ano e eu

é estimular o estudo das matérias,

olimpíadas trazem uma modalidade de

Quer saber o que alunos que participaram

eu conquistei a medalha de prata.”

cenário nacional.”

não podia deixar de participar, já que

contribuir para a melhoria do ensino

avaliação que se encaixa com a linha de

têm a falar sobre a experiência? Confira

no país, identificar e apoiar estudantes

trabalho da escola: é o estudo reflexivo”, diz

nos depoimentos:

com talento para a pesquisa científica,

a coordenadora. Segundo ela, os alunos

selecionar e preparar as equipes brasileiras

não fizeram uma prova longe da realidade

que participam das diversas competições

do modelo aplicado em sala de aula. “Eles

Geografia.

competições

O objetivo das olimpíadas

de

uma

quais

“A escola sempre me incentivou a

por seus alunos do Fundamental II, foi

das

nas

Jad Xavier – 9º ano

conseguiram bom desempenho porque

Olimpíadas

internacionais,

Sarah Cerqueira – 9º ano

competem

em

representada

Amanda Portugal – 9º ano

competição

nacional.

Alice Ribeiro – 7º ano OBM 3ª fase
aguardando resultado

Thalita Santos – 9º ano

“Gostei muito de ter participado. Foi muito

e abri os olhos para outra realidade. Se

importante o incentivo da escola e foi uma

não fosse a escola, não iria participar, mas

experiência grandiosa. Mesmo com tantos

diante de tanto incentivo e cuidado, resolvi

assuntos que eu ainda não dominava,
consegui passar para a terceira fase da
Olimpíada Brasileira de Matemática e

“Eu participei da Olimpíada de Química

tentar e consegui preparar-me, sendo
classificada para a 3ª fase.”

professora Karol Gama nos ensinou a
paixão pela geografia. Nesta olimpíada,
também fiquei entre os selecionados. O
apoio da escola em geral e dos professores

Thatyana Costa – 9º ano

Larissa Carneiro – 9º ano

“É uma experiência inesquecível para

“Eu participei da Olimpíada Brasileira de

qualquer um e de destaque nacional.

Matemática ano passado, passei para

Participei da Olimpíada Brasileira de

pois me ajudou a perceber que o que

a segunda fase. Este ano, cheguei na

eles queriam de mim, era a participação

terceira fase e o importante foi o incentivo

e o empenho, e não necessariamente a

que a escola me deu. A escola quer que

classificação.”

Química, na qual recebi a premiação
de Menção Honrosa pelo desempenho
obtido. Essa é uma conquista importante
em uma competição nacional que contou

a gente tente, que a gente ultrapasse

com mais de 18 milhões de candidatos

nossos limites e medos. Não que a gente

inscritos na primeira fase.

simplesmente passe por passar. Foi

(estes se propuseram a dar aulas extras
no turno oposto para a realização das
olimpíadas) foi de grande importância,

incrível tentar e acertar questões que eram
de Ensino Médio. Tudo graças à base da
escola.”

estou aguardando o resultado.”

Jamile Gharib – 9º ano
“A

JPI

incentivou

todos

os

alunos,

dando apoio e estudo necessários para
conseguirmos chegar aos resultados. Foi
uma realização muito grande. Quando
a gente pensa que é uma competição
nacional,

dá

um

orgulho

danado.

Com o trabalho realizado no Ensino
Fundamental II – eu sou da segunda
turma de 9º ano - a escola conseguiu
que os alunos passassem para segunda
e terceira fases. Eu fui classificada para a
3ª fase da Olimpíada Brasileira de Física e
estou aguardando o resultado.”
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