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EDITORIAL

DESTAQUE DO BIMESTRE

Parceria Google For Education e a Certificação BLU

Durante muitos anos de tradição 
no meio escolar, percebemos que 
chegou o momento de transforma-
ções e inovações que permitam às es-
tações escolares descobrirem novos 
mundos, adequando-se ao novo. Esta 
inovação desconhecida de nossos an-
tepassados e de difícil compreensão 
até por nós mesmos, mas que, para a 
geração atual - que já nasceu conec-
tada - apresenta a facilidade, sim-
plicidade e heterogeneidade de sua 
aplicação na solução de problemas, e 
se faz com tal leveza, que é difícil para 
nós concebermos.

Como uma Instituição que sempre 
visa acompanhar e se tornar facili-
tadora de ensinamentos, buscamos 

meios e projetos que nos aproximem 
do novo mundo digital e tecnológico. 
Nesse quesito, temos parceria com o 
Google e recebemos o Selo de Esco-
la Referência “Google for Education”. 
Unindo a tecnologia digital e o ensino 
híbrido, trazemos a humanização de 
volta à sala de aula através da execu-
ção de aulas cooperativas e partici-
pativas, em que as estações, agora do 
ensino híbrido, conjugam em um tra-
balho de equipe realizado com parti-
cipação ativa de alunos e professores.

Mantendo a visão de crescimen-
to e qualidade de nossa comunidade 
escolar, firmamos agora, como coroa-
ção de tudo o que já realizamos, uma 
parceria com a Escola da Inteligên-

cia, fundamentada por nosso ilustre 
Augusto Cury (médico psiquiatra, 
professor e escritor brasileiro reco-
nhecido mundialmente), traduzindo 
e consolidando nosso trabalho de ex-
celência com o fortalecimento socio-
emocional de nossa comunidade por 
meio de uma pedagogia multifocal.

Neste exemplar do CEI News, con-
cretizamos o sonho de dividir com 
todos os leitores o trabalho desenvol-
vido pela equipe CEI.

Nossa equipe espera que todos se 
divirtam aprendendo a olhar o novo.

(por Carmen Lídia de Figueiredo 
Assumpção)

A parceria CEI x G Suite For Edu-
cation iniciou-se em 2014 com a vin-
da dos recursos Google para Educa-
ção à nossa escola. Percebemos que 
caminhar em paralelo com os avan-
ços tecnológicos significa também 
falar a língua de nossa geração atu-
al de jovens e, assim, o ensino ficou 
mais dinâmico. As tarefas ficaram 
mais rápidas e simples de serem ela-
boradas. Tornaram-se muito mais 
prazerosas de serem executadas e 
os resultados são precisos. Assim 
como vivenciar a tecnologia com os 
alunos, nossos professores também 
passaram por uma reformulação 
na maneira de planejar e produzir 
suas aulas, tarefas e avaliações. Nas 
palavras de Yago Ondersem, ins-

trutor responsável pela implemen-
tação das ferramentas G Suite For 
Education no CEI pela Colaborativa, 
empresa de Assessoria Educacio-
nal para Google no Brasil “[...] não 
é o uso da tecnologia que garante a 
referência Google, e sim, a adoção 
da escola, como ela faz uso no seu 
contexto pedagógico, uso do meio 
ensino-aprendizagem dos alunos. 
É importante em uma escola, como 
um diferencial com seus alunos, ser 
referência Google.”

Recentemente o CEI, sobretudo 
por conta da implementação sis-
temática de práticas educacionais 
na Educação Infantil e Ensino Fun-
damental I, recebeu o selo BLU_ do 
Clayton Christensen Institute. Essa 

instituição é uma organização de 
pesquisa sem fins lucrativos, dedi-
cada a melhorar o mundo através 
da inovação disruptiva. Fundado 
nas teorias do professor de Harvard 
Clayton M. Christensen, o Instituto 
oferece uma estrutura única para 
entender muitos dos problemas 
mais prementes da sociedade, in-
cluindo a Educação. (veja mais in-
formações em https://tinyurl.com/
y76nzaap)

Essas certificações possuem re-
conhecimento de caráter internacio-
nal e são o resultado de muito traba-
lho, em que nossa equipe através de 
palestras, formações e oficinas são 
convidados em nossas capacitações 
a por a “mão na massa” para corpo 

docente e discente, sempre estimu-
lando o uso da tecnologia como um 
meio de tornar as aulas mais atrati-
vas.

“O uso dos chromebooks em sala 
de aula deixa o aluno mais interes-
sado no conteúdo passado pelo pro-
fessor, pois nossa geração está mais 
incluída nessa área de tecnologia. 
O Google Classroom permite reunir 
todo o conteúdo de uma matéria em 
um só local, deixando toda a turma 
informada, de forma organizada.” 
(Gabriel Piobelo, 9° ano - estuda no 
CEI desde 2012 e é um de nossos alu-
nos-tutores certi�icados pela Google, 
após as capacitações oferecidas)

(por Graciela Barrio)

Projeto Monográfi co no 
Ensino Fundamental II

Professores do CEI
participam do

Formar Poliedro

Impacto das tecnologias 
na didática de um

professor em
sala de aula
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No dia de 04 maio, nossa equi-
pe diretiva foi a Ribeirão Preto, 
interior do estado de São Paulo, 
para efetivar mais uma parceria de 
sucesso no CEI. Se na parte peda-
gógica temos a parceria com o Sis-
tema de Ensino Poliedro e na tec-
nológica somos Escola Referência 
Google For Education certificada, o 
CEI agora passará a contar dentro 
de sua carga horária com aulas que 
darão conta de uma parte essencial 
no cuidado de nossos estudantes: a 
emocional.

A Escola da Inteligência será um 
grande diferencial para nossa ins-
tituição. É o maior programa mun-
dial das habilidades socioemocio-
nais, com metodologia exclusiva do 
Dr. Augusto Cury. É um programa 
de natureza sócio-educativa que 

visa dar conta de nossas habilida-
des socioemocionais como resi-
liência, empatia, pensar antes de 
reagir e saber gerenciar os pensa-
mentos e a ansiedade.

O evento que efetivou essa par-
ceria trouxe palestras com o pró-
prio Augusto Cury, que nos apre-
sentou o que foi sua casa por 25 
anos, em Colina, cidade próxima de 
Ribeirão Preto. Em seguida, a equi-
pe pode conhecer a sede da Esco-
la da Inteligência, em Ribeirão. As 
técnicas e objetivos do método de 
Augusto Cury foram apresentados, 
visando ao pleno conhecimento 
dessa parceria que já engloba mais 
de 400 escolas conveniadas, com 
mais de 300 mil alunos e cinco mil 
professores.

O programa é aplicado por meio 

de livros, dinâmicas, jogos, recur-
sos multimídia, avaliações de de-
senvolvimento, entre outros. Além 
disso, contempla desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio e pos-
sui materiais exclusivos para cada 
faixa etária.

Em Colina, o Dr. Cury nos apre-
sentou seu método e suas expecta-
tivas com esse programa em nossa 
Escola: “[...] temos a possibilidade 
de ficar na superfície ou penetrar 
nas camadas mais profundas de 
nossa mente. Ofereço esse progra-
ma a todos que sonham com uma 
educação que não apenas prepara 
crianças e jovens para que conhe-
çam o mundo em que estão, mas 
que os leve a penetrar nas cama-
das mais profundas de sua psique, 
formando, assim, um Eu maduro e 

inteligente [...].
O CEI busca, então, preparar 

em todas as dimensões formativas 
do ser humano: o cognitivo com o 
melhor sistema de ensino; o tec-
nológico, com a companhia líder 
no setor e o emocional, com a Es-
cola da Inteligência. Não trata-se 
de sobrecarregar nossos alunos e 
alunas, mas de prepará-los emo-
cionalmente para o que está por 
vir em suas vidas, oferecendo à so-
ciedade pessoas preparadas para o 
mercado de trabalho, com domínio 
da tecnologia digital e emocional-
mente aptos ao enfrentamento de 
todas as dificuldades que se apre-
sentarem.

(por Patrícia Sanches)

O CEI realizou a atividade de 
matemática utilizando o Tangram 
com os alunos do 6º Ano do Ensino 
Fundamental II com o objetivo de 
facilitar o estudo da geometria, de-
senvolver a criatividade e o racio-
cínio lógico, que são fundamentais 
para o estudo da matemática e da 
ciência.

No CEI a Matemática possui 
muita importância. Nossa escola 
tem uma carga horária bem espe-
cífica, que permite o bom desen-
volvimento da disciplina em todas 
as séries. É tarefa do professor de 
Matemática tornar essa importan-
te disciplina mais concreta e reti-
rar-lhe a fama de vilã.

O Tangram por sua ludicidade 
ajuda muito nessa tarefa.O Tan-
gram é um quebra-cabeças chinês 
formado por 7 peças, sendo 2 tri-
ângulos grandes, 2 pequenos, 1 mé-
dio, 1 quadrado e 1 paralelogramo. 
Com essas peças é possível formar 
várias figuras, utilizando todas elas 
sem sobrepô-las. Segundo a Enci-
clopédia do Tangram, é possível 
montar mais de 5000 figuras. Em 
março, após alguns conceitos teó-
ricos sobre figuras planas e sólidos 
geométricos os alunos do 6° ano 
tiveram uma aula prática muito di-
vertida. Através do ensino híbrido 
os alunos passaram por quatro es-
tações diferentes de aprendizado. 

Foram elas:
- Montagem de poliedros com 

balas jujubas e palitos - nessa es-
tação foram montados prismas e 
pirâmides com um olhar voltado 
para as arestas e vértices.

Montagem de poliedros a partir 
de uma planificação - nessa estação 
o objetivo era perceber as diversas 
faces de um poliedro.

- Montagem de figuras planas 
através de peças do Tangram - 
nessa estação os alunos tiveram 
a oportunidade de formar figuras 
planas com a junção de várias pe-
ças planas. 

Pesquisa de vídeo no youtube.
edu - nessa estação os alunos pes-

quisaram e analisaram vários ví-
deos sobre prismas e pirâmides. 
Após a análise dos vídeos, compar-
tilharam com o professor que dis-
ponibilizou através do Classroom 
de Matemática os melhores vídeos 
para complementação dos estudos.

“Foi uma aula super produtiva. 
Deixaram de ver a figura e passa-
ram a construir e tocar cada uma. 
Além disso perceberam as dife-
renças de cada tipo.” define nosso 
professor Edmilson Junior, que re-
alizou a atividade.

(Por Renata Sodré)

O BIMESTRE NO CEI

Parceria CEI e Escola da Inteligência

Atividade de Matemática com os alunos do 6º Ano
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Nossos professores e Coorde-
nadoras (Ensino Médio e Ensino 
Fundamental II) participaram do 
FORMAR - Encontro de Formação 
de Professores do Poliedro Siste-
ma de Ensino – que aconteceu em 
São Paulo no dia 03 de março com 
o objetivo de capacitar e aprofun-
dar os conhecimentos da equipe. O 
CEI representou a região da Costa 
Verde como única escola parceira 
Poliedro nesse importante evento, 
demonstrando comprometimen-

to e seriedade com o crescimento 
e capacitação da equipe. A pro-
gramação do evento contou com 
palestras de importantes nomes 
da Educação e Pedagogia, além de 
cursos voltados à Gestão de Equi-
pes no Ensino Fundamental II, con-
duzidos pela equipe Técnica Peda-
gógica Poliedro.

Foram momentos de troca e re-
presentatividade das escolas par-
ceiras do Sistema Poliedro; ins-
pirando novas práticas e ideias a 

serem implementadas na rotina de 
nossa Escola.

Em seguida, no dia 07 de abril, 
ocorreu mais um FORMAR Polie-
dro. Nossos professores e Coorde-
nadoras (Educação Infantil e En-
sino Fundamental I) participaram 
desse novo Encontro de Formação 
de Professores do Poliedro Sistema 
de Ensino – também em São Paulo.

A programação do evento con-
tou com palestras voltadas ao de-
senvolvimento infantil atual e a 

contribuição da neurociência nes-
sa. Além disso, apresentações de 
abordagem de trabalho que explo-
rem a ludicidade na Educação In-
fantil e na Alfabetização. Por fim, 
nossa equipe pôde observar estí-
mulos ao uso de jogos matemáticos 
e como explorar nossos livros pa-
radidáticos.

(por Luciana Silveira)

O CEI realizou o Sarau Literário 
no dia 28 de março no pátio da es-
cola com o objetivo de estimular 
conversa, declamação de poesias, 
dança e muita música. Nossos alu-
nos se apresentam demonstrando 
seus talentos de leitura, produção 
literária, musical, com muita festa 
e diversão! Nossos livros paradidá-
ticos, em todos os segmentos, são 
trabalhados nas aulas por nossos 
professores. Quando chega o nosso 
Sarau, essas obras são a base para 
as atividades apresentadas num 
momento de verdadeiro estímulo à 
leitura e escrita.

Cada segmento, em cada série, 
orientado pelos professores e co-
ordenações, tiveram a oportuni-
dade de declamar poesias de de-
licadeza e profundidade poética, 
apresentar manifestações e carta-
zes de protesto sobre questões de 
desigualdade, além de demonstrar 
os talentos musicais que há em 
nossa escola.

Já em Abril, comemoramos o 
Dia Nacional do Livro Infantil. E se-
guindo o tema, a Creche trabalhou 
a obra de Monteiro Lobato atra-
vés da manipulação de fantoches, 

realizando pequenas encenações 
teatrais em caixas que as próprias 
crianças confeccionaram. A Edu-
cação Infantil, abordou Lobato em 
sua dimensão culinária, com as re-
ceitas da Dona Benta e Tia Nastá-
cia. Um bimestre de muita cultura 
e literatura!

(por Aline Meyer)

Professores do CEI participam do Formar Poliedro

Sarau Literário - uma
atividade de toda
a Escola
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No final de março nossos alunos 
das turmas 1001 e 1002 do Ensino 
Médio visitaram o Sítio Cambucá 
localizado no Sertão do Perequê em 
Angra dos Reis, acompanhados dos 
professores Miriam Rezuski e Diogo 
Lorenzo que explanaram assuntos 
das aulas de Biologia e Geografia. 
Com o objetivo de vivenciar os temas 
abordados em sala de aula fazendo 
da visita uma aula proveitosa e di-
vertida.

Nas aulas de Biologia com a pro-
fessora Miriam Rezuski, nossos alu-
nos estudaram o assunto Reservas 
da Biosfera. A região em que vive-
mos é uma dessas Reservas, a Mata 
Atlântica. Por essa razão, nada mais 
interessante que uma aula-campo.

Esse Sítio se enquadra nas leis de 
preservação e é acompanhado pelo 
IBAMA, EMBRAPA e Universidade 
RURAL. Nele, é possível observar a 
adequação do sítio às regras univer-
sais e, com a visita, foi possível estu-

dar os impactos ambientais além da 
biodiversidade local.

Pedro Lacerda, aluno da 1001, 
ofereceu o seguinte relato sobre essa 
aula-campo:

“Nosso passeio começou ao pe-
garmos o ônibus, indo em direção 
ao Sítio Camucá, situado em área 
de preservação ambiental. Durante 
o trajeto, já próximo a área do par-
que vimos uma paisagem em que os 
terrenos eram usados de forma ina-
propriada de acordo com as leis que 
regem o local.

Ao chegar, descemos do ônibus e 
fomos pra casa debaixo da senhora 
que era dona do sítio. Conservamos 
bastante e fomos aprendendo e sen-
do informados preliminarmente so-
bre aquela localidade. Almoçamos 
uma comida caseira com alimentos 
produzidos no próprio sítio. Após 
o almoço, como sobremesa, ela nos 
ofereceu uma banana passa.

Em seguida, subimos um peque-

no morro, e no seu topo nos foi apre-
sentado o lugar onde é preparado o 
adubo a base de fezes dos animais e 
restos alimentícios. Um pouco mais 
acima há uma pequena plantação em 
forma de mandala, em que são plan-
tados diferentes produtos ao longo 
do ano variando de acordo com cli-
ma. Depois de toda essa apresenta-
ção fomos ao rio tomar um banho.

Quando acabou a diversão no rio, 
voltamos para casa em que almoça-
mos e lá a moça nos contou sobre al-
gumas leis e órgãos que estão ligados 
ao parque de preservação. E o que 
mais impressiona é a forma como ela 
cuida do lugar de forma sustentável, 
sem nenhum agente externo modifi-
cador. Foi muito legal!”

(por Patrícia Sanches)

Visita ao Sítio Cambucá aprofunda conhecimento 
em Biologia e Geografia

Perfil do aluno

Uma experiência diferente com a Língua Inglesa

André Felipe é aluno da 602, 
tem 11 anos, estuda no CEI desde 
o 1° ano do Ensino Fundamental 
I. Mora em Praia Brava. Seu pai, 
Marcos Antônio, trabalha na Usina 
Eletronuclear. Sua mãe, Carla Melo, 
é professora de História e trabalha 
no Colégio Estadual Roberto Mon-
tenegro.

No CEI, gosta do laboratório pois 
‘lá vemos várias coisas de Ciências 
que não dariam para imaginar sem 

ver nos equipamentos, como no 
microscópio’. Fora da Escola, o que 
mais gosta de fazer é ver vídeos 
no Youtube, principalmente, os de 
música RAP em canais como 7 Mi-
nutoz e RapBits.

André também gosta de prati-
car esportes. Joga futebol com re-
gularidade, mas a prática de que 
mais gosta mesmo é a modalidade 
de luta marcial Kickboxing, ‘pois é 
um esporte que ajuda a treinar for-

ça e equilíbrio’.
Para relaxar, gosta de jogar vi-

deogame. Mas ainda assim não 
deixa a emoção de lado. “Os jogos 
que eu mais tenho jogado são Dra-
gon Ball: Xenoverse 2 e Dragon 
Ball Fighterz, que são jogos de luta 
muito legais.”

(por Renata Sodré)

Para praticar a língua inglesa de 
forma contextualizada e divertida, 
os alunos do sétimo ano do CEI esco-
lheram uma viagem que fizeram ou 
que gostariam de fazer para produ-
zir cartões postais com mensagens 
em inglês utilizando os temas de 
aulas que vêm trabalhando durante 
o bimestre. Para realizar a ativida-
de foi necessário definir o destino e 
a proposta era que eles confeccio-
nassem um cartão postal deste local 
para a professora, contando sobre 
seus passeios, cultura, pessoas e co-
mida, por exemplo.

O importante era que eles escre-
vessem as atividades que aconte-
ciam naquele momento, pois assim 
utilizavam o tempo verbal “Present 
Continuous’’ que estava sendo traba-

lhado em sala junto à apostila Polie-
dro. O “Present Continuous” é usado 
para indicar situações em progresso, 
ou seja, que ainda estão acontecendo 
ou que não têm um período determi-
nado para finalizarem. A construção 
dos verbos nesse tempo verbal se dá 
pela adição da terminação “ing”, lo-
calizado na frase após o verbo to be. 
É correspondente ao nosso gerúndio 
na Língua Portuguesa. O resultado 
foram cartões interessantes e muito 
carinhosos; inclusive pudemos des-
cobrir muitas práticas culturais de 
alguns países como Coreia e Tailân-
dia. Ao lado, nas fotos desta ativida-
de, observamos como essa atividade 
foi produtiva.

(Por Renata Sodré)

ARTE E  CULTURA
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O Centro de Ensino Integrado 
sempre se comportou de forma di-
ferenciada em relação à Educação. 
No CEI, entende-se que Educação é 
movimento e, portanto, é essencial 
demonstrar aos alunos e alunas 
que há inúmeras possibilidades de 
não ficar parado - ler ou criar exige 
um caminhar, o movimento.

Ler e Criar é um dos Projetos 
que a Escola disponibiliza, reali-
zado no contraturno, já conta com 
quatro anos de implantação e visa 
a implementação das habilidades 
de escrita, leitura e interpretação 
de texto (em suas mais diversas 
acepções dentro do mundo da lin-
guagem). Tendo como norteador 
cada livro paradidático bimestral, 
dentro das mais variadas possibi-
lidades de abordagem temática, o 
projeto oferece ao estudante par-
ticipante caminhos para a escrita, 
leitura e interpretação das obras 
listadas pela Escola.

Esse ano, os alunos dos 4°, 5°, 
6° e 7° anos construíram poemas-
-imagens a partir dos livros para-
didáticos do 1° bimestre. Todos os 

livros em nosso primeiro bimestre 
foram de poesia. No

4° ano adotamos o título “Se as 
Coisas Fossem Mães” de Sylvia Or-
thoff. No 5° ano, a obra “Poesia em 
4 Tempos” de Marina Colasanti . No 
6° ano escolhemos a antologia de 
poemas “Para Gostar de Ler - Volu-
me 6”. No 7° ano, Mario Quintana foi 
o autor escolhido com o livro “Eu, 
Passarinho”. Como primeira ativi-
dade do projeto desse ano, ocorreu 

a exposição Vendo de Perto, inau-
gurada em nosso Sarau Literário. 
Consistiu na ideia da captura de 
imagens bem de perto com uso da 
câmera do celular. Em seguida, tra-
balhamos o conceito de metonímia 
visual (todo pela parte/parte pelo 
todo), em que a imagem ‘de perto’ 
deixava de ser o ‘todo’ de que se 
originara. A última etapa consistiu 
na associação da imagem-parte a 
um poema-parte do livro respecti-

vo de cada sala. Ver de perto é re-
configurar o olhar de um algo sem-
pre visto, transformando em algo 
novo original. O resultado foi bem 
interessante. Como o belo poema 
de Oswald de Andrade: “Aprendi 
com meu filho de dez anos / Que a 
poesia é a descoberta / Das coisas 
que eu nunca vi.” Nossa intenção é 
mostrar as ‘coisas nunca vistas’.

(por Filipe Oliveira)

Vamos de sopa (e de Espanhol)!
Um dos maiores aprendizados 

decorrentes de uma aula de culi-
nária sobre um país é descobrir a 
origem dos alimentos e sua cultura.

Buscando ter um contato mais 
dinâmico com o conteúdo do capí-
tulo aplicado durante o bimestre, 
por meio da aula prática com recei-
tas é possível estimular a leitura, o 
crescimento do vocabulário, ajudar 

no raciocínio matemático, além de 
incentivar os alunos a conhecerem 
novas culturas, que no nosso caso 
foi a cultura Paraguaia, através da 
“Sopa Paraguaya.”

Veja a receita dessa iguaria que 
foi realizada na Cozinha/Refeitório 
do CEI e que aproveitamos para in-
dicar como dica de culinária para 
esta edição do CEI News.

(por Marcela Adão)

1 - Bata en la licuadora los huevos, la sal, la leche, el aceite y fuba.
2- Añada la cebolla, el queso y la levadura y bata sólo unos segundos, 
para que no mezclen totalmente en la masa y quede con pequeños trozos.
3 -Si prefiere, pique bien la cebolla y el queso y no bata en la licuadora, 
sólo mezcle en la masa, pues la sopa paraguaya original contiene pedazos 
de queso y cebolla en la masa
4- Unte una forma pequeña con aceite y harina.
5- Despeje la masa en la forma y lleve al horno precalentado, por aproxi-
madamente 30 a 40 minutos, o sea, hasta que quede dorada por encima.
6- Sirva aún caliente.

• 3 huevos enteros
• 1 cucharadita de sal
• 2 copas (americano) de leche
• 1/2 taza de aceite
• 2 y 1/2 vasos de fuba
• 1 cebolla grande
• 150 g de queso picado (mozzarella o queso minas fresco)
• 1 cucharada de levadura en polvo

Ler e Criar: Exposição Vendo de Perto

Dica de Entretenimento

La sopa Paraguaya Modo de preparo
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ATUALIDADES

Projeto Monográfico no Ensino Fundamental II

Limites da Humanidade

Trabalho com Redação no 3º Ano

Na busca de conhecimento é 
essencial estar atento desde cedo 
ao mundo que nos rodeia. No CEI, 
consideramos que essa atenção 
precisa ser estimulada no ensino 
fundamental. Desta maneira, há 
quase dez anos, temos implan-
tado em nossa Escola o Projeto 
Monográfico na última série do 

Ensino Fundamental II, o 9° ano.
O objetivo do projeto é ofe-

recer aos alunos em sua última 
série do Ensino Fundamental II 
a possibilidade de produzir um 
texto dissertativo de longa ex-
tensão, marcando sua passagem 
para o Ensino Médio - uma fase 
de exigências escolares maiores 

em que a maturidade do estudan-
te deve ser trabalhada. Como o 
Projeto é uma atividade durante 
o ano inteiro, assistido por toda 
rede de funcionários da Escola 
dos mais diversos setores, bus-
ca-se com que o aluno conquiste 
três desenvolvimentos como es-
tudante:

Desde a Grécia antiga, com Platão, 
houve uma pergunta norteadora dos 
estudos filosóficos: Qual é a essência 
do homem? Ou seja, o que faz um ser 
humano ser um ser humano. Para 
ele, o ser humano possuía uma alma 
racional que guiava as outras duas 
(da coragem e dos apetites). Para al-
guns estudiosos a diferença está na 
organização do genoma. E se todos 
os argumentos pudessem ser der-
rubados, o que definiria a humani-
dade? Diversas pesquisas realizadas 
por cientistas de renome como Ceres 
Berger Faraco,Sue Savage-Rumbau-

gh e Marc Bekoff são fundamentadas 
na argumentação da racionalidade 
em outros animais. Faraco defen-
de que a razão é diferente em cada 
animal, respeitando seus limites; 
Rumbaugh realiza experiências com 
primatas os ensinando a falar; Bekoff 
diz que animais ficam de luto, fazem 
planos para o futuro, etc. Um dos 
maiores avanços da Biotecnologia é 
relacionado à manipulação de DNA. 
O cientista George Church lidera uma 
pesquisa que busca utilizar molécu-
las de DNA para gravar dados como 
fotos, vídeos e livros através da cria-

ção de um DNA sintético. Um grupo 
liderado por Floyd Romesberg reali-
zou alterações no genoma alterando 
o número de possibilidades de com-
binação de forma que as novas par-
tes inseridas se comportaram como 
as antigas, ou seja, foram incorpora-
das. O pesquisador Craig Venter re-
alizou um processo de inserção do 
DNA de uma bactéria em outra, mo-
dificando-a geneticamente e trans-
formando-a na primeira. Com todos 
esses avanços nas investigações so-
bre o homem e outros animais novas 
perguntas surgem a todo o momen-

to, o que incentiva cada vez mais os 
estudos realizados. Entretanto, ape-
sar do progresso gerado, a antiga dú-
vida volta para nos assombrar: Qual 
é a essência do ser humano? Há uma 
percepção desse regresso de forma 
geral, por exemplo, a série futurís-
tica “Black Mirror” em seu episódio 
“Volto Já” retrata essa dúvida analo-
gicamente à crítica ao excesso de tec-
nologia. Portanto, é antitética a pre-
sença de tanta inovação tecnológica 
quando não conseguimos responder 
uma das perguntas primordiais da 
antiguidade.

O Projeto Monográfico é conduzi-
do pela Coordenação do Ensino Fun-
damental II, junto aos professores de 
Língua Portuguesa e Redação dos 9° 
anos, aliado a um professor regente 
que, em aula específica e dedicada ao 
Projeto, encarrega-se de orientar e 
explicar todas as questões referentes 
à construção de um texto monográfi-
co, bem como questões referentes ao 
uso de editores de texto, ferramentas 
de busca na internet, e outros recur-
sos de tecnologia em geral que ofe-

reçam ao trabalho do aluno enrique-
cimento e possibilidade de execução.

Ainda estamos em fase de elabo-
ração de depuração de temas, mas 
já temos, por exemplo, uma diversi-
dade de possibilidades que promete 
muita atividade de pesquisa por par-
te dos alunos.

Veja só: A Física e a Química do 
Asfalto: usos e aplicações; Sistema 
circulatório humano: funcionamen-
to e precauções para com a saúde 

do coração; Evolução do Rock até 
os dias atuais - como o preconceito 
sobre o estilo evoluiu até os dias em 
que é associado a um estilo sem sen-
tido; Explicando o Bóson de Higgs 
para pessoas leigas: do acelerador de 
partículas à física moderna na Esco-
la; A Indústria de Games no Mundo: 
Esportes, Mercado e possibilidades 
educacionais, dentre tantos outros.

Compromisso, Envolvimento, 
Tempo. São as palavras que nor-
teiam esse projeto ousado e exigen-

te, mas que pouco a pouco conven-
cem nossos alunos de que conhecer 
não pode estar separado da ideia de 
esforço. Além dos óbvios benefícios, 
é uma tranquilidade receber alunos 
no Ensino Médio com a ideia conso-
lidada de que o repertório de conhe-
cimentos diversificado é essencial. O 
compromisso é o que une a Escola 
aos alunos, o envolvimento é prática 
do projeto e o tempo é o amadureci-
mento de nossos alunos.

(por Filipe Oliveira)

Redação não é uma disciplina em 
si. É uma prática que recebe o nome 
de uma disciplina para formalizar e 
tornar concreta a ideia de que a prá-
tica de escrita na Escola vale nota. 
No CEI, essa prática é entendida não 
circunscrita somente aos momen-
tos em que o professor de Redação 
entra em sala, mas em todas as dis-
ciplinas que, cada uma a seu modo, 
exige capacidade de expressão.

Nos terceiros anos do Ensino 
Médio, o grande momento de ex-
pressão escrita está concentrado no 
vestibular, na prova de Redação. Um 
momento em que se exige atenção 
e cuidado, pois a prova de Redação 
do vestibular tem sido, desde sem-
pre, o fiel da balança que separa 
uma classificação em uma vaga de 
alta concorrência do fracasso e a ne-

cessidade de espera por uma nova 
oportunidade no ano seguinte.

No CEI, então, as aulas de Reda-
ção recebem muita atenção, tanto 
da parte dos estudantes como de 
toda a equipe diretiva da Escola. 
Temos um histórico de desempe-
nho e aproveitamento que faz-nos 
ter orgulho da qualidade de nosso 
trabalho. Somos a Escola com uma 
das maiores taxas de classificação 
em Universidades Públicas de nossa 
região, com notas nas Redações com 
média aproximada dos 800 pontos 
há quatro anos. Em 2013, segundo 
ranqueamento do jornal O GLOBO 
(edição n° 29332 de 27 de novem-
bro de 2013), a partir de informa-
ções fornecidas pelo Inep, órgão do 
governo responsável pela elabora-
ção do ENEM, fomos a 14ª escola 

do Brasil em Redação, sendo a 6ª do 
Estado do Rio de Janeiro.

Para que esse sucesso ocorra, é 
necessário que nossos estudantes 
sejam esforçados e atentos às atu-
alidades, demonstrando sempre 
com muita clareza e capacidade de 
argumentar em favor dos posicio-
namentos que a prova solicita. A 
demonstração de um repertório de 
conhecimentos que indique como 
o participante está atento ao mun-
do e possuir pensamento autoral é 
condição essencial para o bom de-
sempenho em provas de Redação de 
qualquer vestibular sério.

Entretanto, o Professor não está 
encarregado de necessariamen-
te encaminhar aulas-debate, para 
suprir eventual falta de repertório 
dos estudantes, mas de apresentar 

caminhos para elaboração de pen-
samentos com o devido rigor argu-
mentativo, em que o conhecimento 
de Atualidades acaba ocorrendo por 
uma necessidade que o estudante 
reconhece como essencial. No CEI, 
não há somente a forma de pensar, 
sem o que pensar: mas quem elabo-
ra essa construção do ‘o que pensar’ 
é o estudante, porque ele sabe des-
de sempre que Redação não é uma 
receita de bolo, uma fórmula pronta.

A seguir, um artigo de nossa alu-
na do terceiro ano Nicoli Hermogê-
nio Correia. Ano passado, durante 
o segundo ano, Nicoli, uma aluna 
extremamente esforçada e estudio-
sa, alcançou mais de 900 pontos no 
Enem.

(por Filipe Oliveira)

1. Sistematização da busca pelo conhecimento;
2. Amadurecimento de apreensão e compreensão do conhecimento;
3. Comprometimento com organização do conhecimento.
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Dicas de fi lmes

O Show de Truman: O Show da Vida. / Direção: Peter Weir / Ano:1998 / Class.Ind.: 
14 ano

Amnésia. / Direção: Christopher Nolan / Ano: 2000 / Class.Ind.: 16 anos.

Olá! Nessa sessão, destaco alguns filmes que considero interessantes, bons e que poderiam despertar a curio-
sidade de muitos alunos. O cinema apresenta uma importância cultural muito grande e a partir dele os alunos 
(como qualquer outra pessoa) podem presenciar diferentes visões de mundo, narrativas complexas, arte de 
forma precisamente trabalhada e muitas vezes inovadora e, por último, mas não menos importante, entrete-
nimento de ótima qualidade. Nessa edição, separei dois títulos ótimos. Um de abordagem mais leve, embora 
possua profundidade temática. O outro, um pouco mais perturbador e provocativo na forma de narrar.

(Por Theo Gama)

Esse filme, estrelado por Jim Carrey, traz ao espectador uma série de questionamentos sobre o mundo ao seu 
redor. No filme, vemos o que acontece com Truman Burbank quando ele descobre que durante toda a sua vida 
ele foi exibido em um programa de TV, sendo a sua cidade apenas um grande cenário, e todas as pessoas que ele 
conhece, incluindo sua família, apenas atores. É interessante ver Jim Carrey em um filme que foge um pouco do 
viés humorístico de seus filmes habituais. Além disso, essa série de questionamentos provocada pode levar as 
pessoas a refletirem e, quem sabe, se aproximarem mais das disciplinas da Escola, como Filosofia por exemplo, 
ao abordar Aparência X Essência e as questões em torno disso.

O mais interessante desse filme é a forma como a narrativa acontece. O filme conta a história de um homem 
que, após uma invasão a sua casa, tem sua mulher assassinada e adquire uma condição de perda de memória 
recente, se guiando através de anotações que faz antes de perder a memória (o que acontece sucessivamente). 
Enquanto essa questão confusa entre lembrança e esquecimento ocorre na vida da personagem, ele tenta achar 
quem matou sua mulher. O filme começa justamente em sua cena final (cronologicamente) e ao longo da nar-
rativa vai mostrando os acontecimentos que o levaram até aquilo. No progresso da narrativa, percebe-se que o 
personagem não pode confiar totalmente em suas anotações, o que começa a gerar uma grande problemática 
sobre o que é e o que não é verdade na história. O estilo da narrativa propõe um grande desafio ao espectador e 
enriquece o filme, podendo-se aprender muito com ela. Por exemplo, nos estudos de Narrativa na Escola, pude 
perceber as diferenças entre Tempo da Narrativa e Tempo da Matéria Narrada. É o primeiro grande sucesso do 
diretor Christopher Nolan e vale a pena conferir.

BRINCADEIRAS DE HOJE E  SEMPRE

TERCEIRÃO

“Projeto Horta” na educação infantil e creche
No CEI o “Projeto Horta” é realiza-

do com as crianças de educação in-
fantil e creche com o objetivo de res-
gatar o envolvimento com as coisas 
da terra, despertando os alunos para 
reciclagem e alimentação saudável, 
criando um entendimento geral para 
a Ecologia e uma forma sustentável 
de se envolver com a Natureza, desde 
as idade escolares iniciais. Para pro-
porcionar esse entendimento geral, 
envolvemos os alunos com a prepa-
ração do solo, cultivo, compostagem, 
preparação da terra e dos espaços, 
manutenção da horta e do jardim, 
adubo e cuidados diários, análise do 
solo e colheita.

Os alunos da Educação Infantil, 
juntamente com o Professor Victor 
Hugo, estão fazendo a preparação da 
horta para o plantio de novas plan-
tas/verduras/legumes. E vão acom-
panhar todo o ciclo de crescimento 
dessa ‘safra’.

Nesse momento, o projeto en-
contra-se na fase em que os alunos 
manipulam mudas de Monguba, 
uma espécie em extinção, cujo 
nome científico é pachira aquatica. 
Eles oferecerão mudas dessa espé-
cie na semana do Meio Ambiente 

para a conscientização das famílias 
e a comunidade local. Nesse mês, 
foi trabalhado o conhecimento da 
planta, semente e motivo da extin-
ção.

(por Jéssica Lopes)
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TECNOLOGIA

Impacto das tecnologias na didática de ensino de 
um professor em sala de aula

Sônia Balbino, mais conhecida 
como Tia Soninha, é professora do 
Ensino Fundamental há mais de 
duas décadas. Atua no CEI desde 
2008. Leciona a disciplina de Ma-
temática em nossa Escola para os 
4° e 5° anos. Muito querida e res-
peitada pelos seus alunos, foi uma 
das primeiras moradoras, junto 
a sua família na Vila Residencial 
de Praia Brava, quando somente 
havia a rua 06 nessa vila. Sempre 
repete que nessa época não havia 
a rodovia Rio-Santos. Quando sua 
família tinha de fazer compras, ia 
de barco a Angra dos Reis. Quan-
do o CEI firmou a parceria com a 
G Suite For Education ela mani-
festou hesitação, dizendo que “eu 
não vou conseguir dominar essa 
tecnologia toda, vou pedir demis-
são”. Soninha, hoje, é uma de nos-
sas professoras que mais utilizam 
os recursos tecnológicos em suas 
práticas. Aulas com interativida-
de, utilizando o ensino híbrido na 
modalidade rotação em estações, 
uso de sites e aplicativos como o 
Plickers (www.plickers.com): fer-
ramenta de verificações rápidas 
para analisar se seus alunos es-
tão entendendo conceitos impor-
tantes e dominando habilidades-
-chave, dando a todos os alunos 
a oportunidade de participar e se 

envolver no aprendizado de ma-
neira lúdica e dinâmica. Abaixo 
veja um relato de nossa querida 
professora:

“Eu me via como uma professo-
ra de giz. Era uma docente que re-
sistia à inclusão da tecnologia em 
minha prática pedagógica, pois 
não sabia nem ligar um computa-
dor, fazia tudo a mão e era minha 
irmã quem digitava. De repente, 
no CEI percebe-se que a tecnolo-
gia faz parte do dia a dia das crian-
ças. A Escola resolve, assim, infor-
matizar toda a prática de ensino. 
Através da instalação das lousas 
digitais, conectividade nas salas, 
uso de computadores. Fiquei em 
pânico. Pensei até em desistir, 
mesmo com 28 anos lecionando 
em sala de aula. Porém, começa-
mos a ter cursos oferecidos pelo 
Google. Aos poucos, e com apoio 
e união do grupo do 
CEI, consegui superar 
essa resistência. De-
pois com a compra dos 
chromebooks e mais 
cursos, me vi mais en-
cantada. Aprendi como 
montar apresentações, 
formulários e me apai-
xonei. Em seguida, um 
novo curso, onde co-
nhecemos o uso dos 

cartões plickers e a introdução do 
ensino híbrido em sala de aula. 
Um sonho!

Essa mudança de estratégia 
de ensino me fez perceber como 
a tecnologia é importante e tem 
muito a contribuir, sendo capaz 
de aproximar a rotina da sala de 
aula com o que os alunos estão 
acostumados na vida real. Ajuda a 
resgatar os alunos mais dispersos 
e motivar aqueles que possuíam 
mais dificuldade, pois os alunos 
que têm mais facilidade na apren-
dizagem, ajudam com mais entu-
siasmo esses alunos.

O CEI me proporciona muitos 
recursos tecnológicos e estrutu-
rais para que eu, como professo-
ra, possa utilizar em sala de aula. 
As aulas ficaram mais atraentes, 
dinâmicas e inovadoras para os 
alunos. Combinando atividades 

lúdicas com os recursos tecno-
lógicos, faz com que as aulas não 
se tornem rotineiras e cansativas. 
Aprendi que a tecnologia junto ao 
professor só traz benefícios aos 
processos de ensino e aprendiza-
gem, pois são capazes de atuar de 
maneira mais atraente e inovado-
ra junto aos alunos. Hoje me sinto 
uma professora mais tecnológi-
ca do que tradicional, pois busco 
uma educação inovadora para 
ajudar nossos alunos, com aulas 
expositivas, atividades em gru-
pos e estudos on-line. Agradeço 
ao Centro de Ensino Integrado e a 
sua parceria com a Google por me 
mostrar que, com a ajuda da tec-
nologia, meus alunos tiveram uma 
melhora considerável na discipli-
na de matemática.”

(por Graciela Barrio)
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