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A Escola Nova Nossa Infância celebra 25 anos contando 
uma história de VIDA, pautada no cultivo das relações 
interpessoais saudáveis, produtivas e responsáveis, entre 
todos que integram esta comunidade de aprendizagem.

São 25 anos investindo numa educação inovadora, 
percorrendo caminhos que promovem a valorização do 
ser humano na sua beleza, diversidade e na construção e 
produção de conhecimento e cultura.

Vamos passear pelos caminhos trilhados nestes 25 anos 
e relembrar momentos que traduzem sonhos de todos 
os educadores que fazem e fi zeram parte dessa história, 
enriquecendo e dando sentido ao Projeto Pedagógico da 
Nossa Infância.

E D I T O R I A L

Sandra Torzillo
DIREÇÃO DE PEDAGOGIA

Uma história 
para contar e 
rememorar.

Celebrar nossos queridos estudantes, protagonistas 
dessa história, que nos emocionam e nos surpreendem 
a cada dia pelas suas conquistas e superações. Recordar 
os estudantes que por aqui passaram, que muito nos 
orgulham pelos desempenhos alcançados nas diferentes 
instituições e na vida, sobretudo, pelas atitudes, valores 
morais e éticos; competências de “maior relevância” do 
nosso Projeto Político Pedagógico.

Ressaltaremos também a participação das famílias 
parceiras e incentivadoras deste Projeto de Educação, 
pois, sem a interação, sintonia, confi ança e diálogo entre 
Família e Escola, seria impossível realizar um trabalho de 
qualidade, estruturante na formação integral das crianças.

Primeiro dia - 1990

5 anos - 1994

1996

Vamos 
celebrar!!!

Caminhada Pais 
20 anos - 2009

25 anos - 2014

15 anos - 2004

10 anos - 1999

20 anos - 2009

Nesta edição, apresentaremos documentações dos 
projetos desenvolvidos na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, mostrando os desempenhos realizados ao 
longo das investigações.

Falaremos de temas presentes no cotidiano: Transição, 
Inclusão, Espaços que Ensinam, Projeto do Turno 
Complementar, Temas do Ano, Como as Crianças 
Aprendem, Projeto Social; além de depoimentos dos 
estudantes, famílias e professores. Contaremos, ainda, 
com a participação especial do psicólogo, psicanalista e 
doutor em educação Alessandro Marimpietri, refl etindo 
sobre “As crianças estão no centro do vazio: adultos 
angustiados e infâncias reinventadas”.

Pretendemos oferecer aos nossos leitores enredos desta 
história repleta de encantamento e muita paixão, que nos 
guiam pelos caminhos do conhecimento.

A Nossa Infância em Revista foi produzida por várias 
vozes e muitas escutas. A Escuta que legitima o outro e 
dá forma ao seu pensamento. A Escuta como um ato de 
respeito, de amor e de construção coletiva.
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Na crença de uma comunidade atenta e proativa aos atos 
que vêm acontecendo no dia a dia da sociedade, a Escola 
Nova Nossa Infância em parceria com a RedSOLARE 
vem convocando a todos a serem mensageiros de paz 
participando do Projeto PRESENÇA – A Criança na sua 
FELIZcidade.

Essa mobilização surgiu no Brasil, Salvador–BA, em 
2012, com o nome “Ausência Gera Violência. Marque 
PRESENÇA!”, e destacou o tema da campanha “A criança 

A ação foi idealizada pelo comitê gestor do Polo Bahia da 
RedSOLARE Brasil, com a liderança da educadora Marilia 
Dourado. A Escola é uma das instituições fundadoras 
desta Rede e vem participando a cada ano com ações 
em prol do Projeto. Os primeiros bonecos de pano 
foram criados por Marilia, educadora, que fez parte da 
equipe pedagógica da Escola, e sua neta Maria Eduarda, 
que este ano estará concluindo seu percurso escolar 
na Escola. Esses bonecos viraram símbolos do Projeto, 
chamados de Duda e Dodo, também concebidos como 
embaixadores da paz para convidar mais pessoas e 
bonecos a marcarem presença no movimento. 

A RedSOLARE Brasil, uma associação em defesa da 
cultura da infância e de difusão da prática educativa de 
Reggio Emilia – Itália, lidera o movimento no Brasil, que 
já se estende por 23 cidades e busca envolver cada vez 
mais. 

O movimento ganhou repercussão no mundo e se 
faz presente em outros países, como Argentina, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México, Peru, Uruguai, 
Paraguai, República Dominicana, Portugal, Angola, 
Moçambique, África do Sul, Itália, Panamá.

A Escola Nova Nossa Infância acredita em uma 
comunidade de aprendizagem viva, que mantém um 

A ação mobilizou cerca de 50 escolas de Salvador e 
reuniu centenas de famílias, educadores, crianças e 
bonecos no Ato Público em 20/10 (sábado), na Praça 
Municipal.

Em 2013, já envolvidos com todo o projeto e visualizando 
como essa mobilização havia se expandido pelo mundo, 
alcançando vários países, planejamos durante todo o ano 
ações para produzirmos mais bonecos e mobilizarmos 
mais pessoas.

P R O J E T O  S O C I A L  -  P R E S E N Ç A

na sua FELIZcidade”. A mobilização se fortalece após 
4 anos como movimento voluntário organizado com a 
contribuição de crianças, educadores, famílias, escolas 
e outras instituições do mundo com a realização de 
oficinas de produção de bonecos e com a distribuição 
dos mesmos em praças públicas, como atos públicos de 
muita emoção, alegria e sinergia, marcados pela vez e voz 
das crianças.

O PRESENÇA é um projeto que, através da criação e 
distribuição de bonecos de pano nos espaços públicos, 
tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade pela 
segurança para a infância e uma cultura própria dessa 
fase da vida - que valorize a brincadeira, a criatividade, o 
lúdico, sem excesso de consumo. 

Como mobilizar 
a comunidade?

“Educar é 
impregnar de 
sentido o que 

fazemos a cada 
instante.”

                                                                                   Paulo Freire

Bettina Aroucha
COORDENADORA DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto Educativo em permanente construção. É um 
ambiente com lugares e distintos caminhos, muitos 
diálogos, múltiplas e variadas situações de aprendizagens 
e aprofundamentos. É um espaço de construção, se 
fortalece nos compromissos políticos e sociais, tendo 
estes, como base, sustentação e, por isso, os atores sociais 
que nela atuam, interagem, tomam decisões, assumem 
responsabilidades, sonham, realizam, vivem e dão sentido 
ao que fazem.

Desde o ano de 2012 toda a comunidade da Escola foi 
convocada a participar das produções dos bonecos. 

Em 2012, para celebrar o Dia das Crianças no Brasil, o 
grupo gestor, do qual fazemos parte, decidiu realizar uma 
grande mobilização em Salvador para chamar atenção 
pelo abandono e violência nas ruas da nossa grande 
morada. Como diz Gaston Bachelard: “A cidade é nossa 
casa, toda morada é educativa”. 

Toda a comunidade foi mobilizada na produção dos 
bonecos. As ações foram intensas no mês de outubro, 
onde a sociedade foi convidada a escutar as crianças, 
em oficinas de produção de bonecos, símbolos que 
representaram os cidadãos soteropolitanos e todos 
aqueles que visitam Salvador.
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P R O J E T O  S O C I A L  -  P R E S E N Ç A

Elegemos o Grupo 6, Ensino Fundamental, para 
gerenciarem a entrega e contagem dos bonecos 
produzidos. As crianças produziram uma tabela, em que 
todos os grupos da Escola tinham um mês específi co 
para entregarem suas produções. A cada novo boneco 
que chegava era uma festa, tanto para as crianças que 
produziram como para aquelas que recebiam.

Ainda em 2013, realizamos uma grande ofi cina com as 
mães, no dia 4 de maio, e foi surpreendente o resultado. 
Vimos muita emoção, engajamento e alegria nos 
seus rostos, acreditando que a participação de todos 
ali presentes era um grande passo para transformar 
suas vidas, enquanto cidadãos de uma comunidade de 
aprendizagens.

Construir bonecos como nós, representantes da ação 
e mensageiros da paz, é uma troca de aprendizado 
interativo entre adultos e crianças que em espaços 
variados começam a tecer os fi os que dão vida a muitas 
histórias.

Atos Públicos ocorreram simultaneamente no Brasil no dia 
12 de outubro - dia em que se comemora o Dia das Crianças 
no país. Em Salvador-BA o Ato Público do PRESENÇA 
ocorreu na Praça do Campo Grande, a mobilização reuniu 
uma rede de voluntários, crianças, famílias, amigos e 
educadores de várias regiões do Estado. 

Mais de 7 mil bonecos foram espalhados em um grande 
tapete azul na praça por educadores, famílias, crianças 
da Escola Nova Nossa Infância e demais cidadãos que 
por ali passavam. Todos ali presentes cantaram e deram 
depoimentos sobre a importância dessa causa. A praça 
foi preenchida por cenários como o labirinto de retalhos 
e os cordões que produziam sons quando as crianças 
transitavam entre eles, buscando trazer de volta o mundo 
infantil, o brincar...   Habitamos o espaço convocando 
todos que ali estavam e aqueles que se aproximavam 
a participar da mobilização. Estimam-se a presença e 
participação de aproximadamente 900 pessoas, entre 
crianças e adultos. 

Em 2014, tivemos uma nova motivação: produzir 
bonecos desenhados pelas crianças. Possibilitar 
espaços para a criação dos desenhos das crianças foi 
o que fi zemos em algumas ofi cinas de artes, sempre 
buscando ressaltar que estes seriam transformados em 
bonecos de pano. Para ganhar vida nos retalhos de pano 
era essencial que as crianças usassem a sua imaginação 
e utilizassem materiais diversos, expandindo assim as 
suas produções.

Queremos e lutamos por um mundo cada vez melhor, e o 
PRESENÇA representa um grande ato de amor e refl exão 
de paz e pela paz.

Durante algumas propostas de Artes, produzimos muitos 
bonecos em ofi cinas com a professora Nilma. Era 
motivador o quanto as crianças queriam produzir mais 
e mais bonecos.

Construindo seu próprio conhecimento.
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C O M U N I D A D E  D E  A P R E N D I Z A G E M

A contemporaneidade tem desafiado professores e pais 
a educar infâncias cada vez mais hedonistas e criativas, 
na busca de tecer relações com o saber, voltadas não 
apenas para os aspectos conceituais, como também 
para os atitudinais e procedimentais. Percebemos que 
as crianças, sujeitos essenciais nesse contexto, ratificam 
a validação de currículos menos conteudistas e mais 
flexíveis no diálogo com o contexto social, assim como 
apresentam a demanda de serem acolhidos em suas 
diferentes inteligências. 

Em conexão com a teoria de Gardner (1995), a Escola 
Nova Nossa Infância reconhece a necessidade de 
uma postura diferenciada no contexto das múltiplas 
aprendizagens e busca promover, em seu cotidiano, 
situações educativas onde as crianças possam expressar-
se através de linguagens variadas, explorando suas 
habilidades mais favoráveis, ao mesmo tempo em que 
desenvolvem outras.

Todos somos 
a escola!

Márcia Almeida
PROFESSORA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

Por somar as individualidades, a Escola tem sido o 
principal espaço, legitimado pelo coletivo, para que o 
processo educativo aconteça, através do cumprimento 
de ações que se configurem na construção de uma 
comunidade de aprendizagem. A Escola Nova Nossa 
Infância acredita no envolvimento do coletivo e na 
formação de uma comunidade presente e parceira. Por 
esse motivo, há uma convocação constante de inserção 
da família nos projetos, nos eventos e, principalmente, no 
cotidiano da instituição. 

A Escola Nova Nossa Infância tem assumido um lugar de 
diálogo e participação, que abre espaço para o educativo 
e o cultural, através do diálogo das diferenças e da 
negociação para a construção coletiva, criando, assim, 
cidadania na própria escola e no tecido social. Como 
exemplo, podemos citar o gerenciamento da Biblioteca 
Cecília Meireles, no qual as crianças de 6 anos são 
responsáveis e desenvolvem ações como empréstimos 
de livros, contação de histórias, divulgação de novos 
exemplares e lançamento de livros de autores da cidade. 
Além disso, aprendem a refletir sobre a postura adequada 
diante das responsabilidades de seu papel de gerenciador, 
enquanto pensam, também, sobre as generalidades e 
particularidades da língua escrita e da leitura. 

Sendo assim, a Escola Nova Nossa Infância, enquanto 
comunidade de aprendizagem, assume um lugar 
diferenciado, já que, para além da formação de valores 
humanos, a tônica central volta-se à construção de 
habilidades e competências para resolver problemas 
e atuar com autonomia em diferentes contextos 
socioculturais. Nesse ínterim, considera o universal 
e o particular como matrizes essenciais à prática 
democrática e singularizada, incorporando opiniões e 
partilhando a responsabilidade da complexa atividade de 
educar. Uma situação bastante ilustrativa é a campanha 
realizada pelos pais dos estudantes que praticam futebol 
na Escola, iniciada com o desafio do banho de gelo e que, 
atualmente, se organizam para arrecadar latas de leite e 
concretizar a doação numa creche da cidade. As crianças 
acompanharão os pais na oportunidade da entrega do 
leite, pois serão responsáveis por ensinar às crianças da 
creche sobre o cultivo da horta, projeto de investigação 
trabalhado com as crianças no grupo 8.   

Sabemos que essa não é uma tarefa simples, pois fazer 
parte de uma comunidade de aprendizagem ativa exige 
uma postura intelectual disciplinada, crítica e sistemática, 
impossível de ser adquirida sem determinação e esforço. 
Por esse motivo, estar inserido no projeto educativo da 
Escola Nova Nossa Infância exige do adulto uma postura 
comprometida e competente, a fim de organizar situações 
reais e significativas de aprendizagem, que possibilitam 
interações entre as crianças e o conhecimento, e que 
estas consigam transitar e avançar em suas reflexões e 
ações. 

O que caracteriza nosso trabalho enquanto pais e 
educadores é a ousadia em buscar, investigar e transformar 
o ato de conhecer e de aprender numa construção coletiva 
e integrada. E nada é mais valioso na relação ensino e 
aprendizagem que estar implicado, integrado em todos 
os processos e ações que o determinam. É entender 
que o lugar que se ocupa sendo pai ou professor deve 
estar imerso na troca significativa, diálogo e comunicação 
constantes, considerando também o respeito verdadeiro 
ao pensar do outro e à forma de cada indivíduo existir e 
atuar no mundo. Afinal, todos somos a Escola. 

O lugar em que 
acontece a procura 

constante de significado 
da vida e do futuro!
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25 anos - Uma história de vida para contar e rememorar...

Pensar em escola vem logo à mente um espaço onde 
se constrói conhecimento, que integra e socializa. As 
crianças passam grande parte da vida nesses ambientes 
onde a formação moral também acontece. A construção 
de valores éticos é fundamental, pois são eles que 
corroboram para o perfi l da sociedade e são basilares 
para atitudes de mudanças; por isso é essencial que 
propostas que contribuam para construção de sujeitos 
críticos permeiem esses espaços de formação. 

A ENNI, comprometida com a formação do indivíduo 
na sua plenitude, se propõe a vivenciar a cidadania 
e, para isso, elege, anualmente, temas abarcadores, 
que têm significado real para serem discutidos 
nos segmentos da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental. Esses temas visam à formação de 
sujeitos pensantes e têm como propósito convidar 
a comunidade a fazer uma releitura do seu entorno, 
a olhar para dentro de si e enxergar-se como sujeito 
social atuante.

Ética: valores que 
defi nem o que quero, 
posso e devo.
Porque nem tudo que 
eu quero eu posso, 
nem tudo que eu posso 
eu devo e nem tudo 
que eu devo eu quero!

Ione França 
COORDENADORA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Para a seleção dos temas é feita uma análise criteriosa 
sobre comportamentos individuais e coletivos, observa-se 
as inquietações mais latentes que devem ser despertadas 
nas crianças e impulsionem mudanças, sejam atitudinais 
ou de intervenção no espaço físico. Nesta perspectiva, a 
Escola almeja a conscientização e valorização do sujeito.
Temas como “Construção de valores para vida” e 
“Sustentabilidade” foram mobilizadores e fontes de 
inspiração para ações que modifi caram posturas e 
espaços físicos da Escola. O Centro de Reutilizáveis 
é um exemplo disso. Criado a partir da proposta de 
conscientização da comunidade sobre a necessidade 
de se preservar o planeta, hoje armazena materiais 
diversos, que são reutilizados por todos em propostas 
diversifi cadas e são repostos por crianças e famílias que 
adquiriram ou intensifi caram seus hábitos de reciclar. Tal 
atitude transcendeu os muros da Escola e agora faz parte 
do dia de muitas famílias.

Outro tema que proporcionou mudança de hábito foi: “Vida 
saudável – alimente-se de cuidados”. Engajadas também 
com as discussões e trabalhando interdisciplinarmente 
com o projeto sobre vida saudável, as crianças do grupo 
7 investigaram e concluíram que o refrigerante não é 
um alimento saudável. Diante dessa descoberta se 
mobilizaram e convocaram toda a comunidade a opinar, 
através de um plebiscito, se o refrigerante deveria fazer 
parte ou não do cardápio da cantina. Após a votação 
coletiva, fi cou defi nido que este não mais faria parte do 
cardápio. 

O Tema do Ano está inserido nas propostas diárias e em 
outras atividades, como as palestras com os especialistas, 
que também são momentos ricos de debate e 
aprendizagem. As discussões instigam e convocam as 
famílias a repensarem e reestruturarem o pensamento, 
saindo de um modelo linear para um pensar mais amplo.

Diante da magnitude e complexidade dos problemas 
sociais não se deve esperar apenas pelos governantes; é 
importante formar pessoas mobilizadoras, corajosas, que 
não desistam diante dos desafi os, e a ENNI contribui com 
essa nascente, pois antecipa e abre janelas para que a 
comunidade saia da inércia e faça a sua parte.

C O N S T R U Ç Ã O  D E  V A L O R E S 
P A R A  A  V I D A  -  T E M A S  D O  A N O
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À medida que as crianças se aproximam do fim da primeira 
etapa do Ensino Fundamental, muitas perguntas vão 
tomando força entre as famílias... Afinal tantas mudanças 
acontecerão... Será que darão conta de administrar o tempo 
de entrada e saída de um novo professor a cada 50 minutos? 
Conseguirão estudar para tantas matérias? Saberão priorizar 
o que é mais importante? Como enfrentarão o desafio das 
provas e notas?

Pensando nessas questões, vale a pena lembrar que 
junto com a mudança para o 6º ano, as crianças estão 
passando por mudanças de outras ordens. Uma delas se 
refere à qualidade do pensamento. Até então, uma das 
características do pensamento dessas crianças era o apoio 
do concreto e por volta dos 11 anos vão conquistando um 
nível mais abstrato; adquirindo a capacidade de pensar 
sobre coisas que ainda não conhecem ou que não são 
concretas (como o amor, o futuro e as regras morais) 
e de estabelecer hipóteses sobre fatos imaginários, 
permitindo-lhes avaliar e escolher alternativas. Não 
necessitam mais de uma referência concreta, começam 
a refletir sobre a sociedade e querem transformá-la.

Nesse contexto, as relações sociais também mudam. 
O grupo formado por pessoas da mesma idade vai 
assumindo uma importância principal, tornando-se 
referência a ser seguida. E é nesse espaço, entre a infância 
e a vida adulta, que se dá a construção da identidade.

T R A N S I Ç ÃO  PA R A  O  6 º  A N O :  O U T R O S 
D E S A F I O S, N O VA S  C O N QU I STA S.

Alexandra França 
Batista
COORDENADORA  2º CICLO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Não há transição que não 
implique um ponto de 
partida, um processo e um 
ponto de chegada. Todo 
amanhã se cria num ontem, 
através de um hoje. De 
modo que o nosso futuro 
baseia-se no passado e se 
corporifica no presente. 
Temos de saber o que 
fomos e o que somos, para 
sabermos o que seremos. 

Paulo Freire

Se por um lado a forma de pensar muda, muda, também, 
a forma de aprender. A partir de então, é possível a 
compreensão das relações entre diferentes conteúdos e 
procedimentos. Tomando como exemplo a Matemática, 
se antes a compreensão contava com o apoio de 
referenciais concretos (figuras, brinquedos) e dados 
numéricos para resolver problemas, um jovem tem 
possibilidades de lidar com um desafio mais sofisticado, 
analisando equações e incógnitas. 
 
O ponto central nesse momento é encontrar o equilíbrio 
entre dar autonomia e, ao mesmo tempo, estar por perto 
e acompanhar a vida escolar. O diálogo é fundamental, 
além de um ambiente calmo, seguro e, sobretudo, 
respeitoso. Os pais devem participar das reuniões, 
conhecer os professores e perguntar para a criança, com 
real interesse e disposição para ouvir, como foi a aula, o 
que foi ensinado e o que ela achou de mais interessante 
em seu dia.
 
É fundamental, também, ajudar a criança a estabelecer 
uma nova rotina de estudos baseada na agenda semanal 
e, assim, garantir o cumprimento das atividades e 
trabalhos dentro do prazo, evitando o acúmulo. Manter a 
mochila organizada, com atenção ao material necessário 
a cada dia também é imprescindível e poderá requerer o 
apoio da família.

Outro desafio a ser enfrentado é a perda da figura de 
referência representada pela professora do grupo. O 
caminho é mostrar que é possível lidar com os diferentes 
perfis dos professores, da mesma forma como lidam 
com os diferentes amigos que têm. O ideal é mostrar o 
lado interessante de conviver com pessoas distintas e 
que não pensam da mesma maneira.

Desde a implantação do Ensino Fundamental, a Escola 
Nova Nossa Infância tem o cuidado de apoiar as crianças 
nessa transição, sem, no entanto, abrir mão dos seus 
valores e crenças, reconhecendo a capacidade das 
mesmas de refletir e propor novos sentidos às mudanças.

Pensando nessa transição, foi planejado um Ciclo de 
Palestras destinado especificamente às crianças do 
grupo 10. São encontros periódicos que acontecem 
ao longo do último trimestre do ano letivo entre as 
crianças e diferentes profissionais convidados que 
possam apoiá-las nas dúvidas que têm em relação 
ao sexto ano e, também, sobre as mudanças físicas 
e psicológicas inerentes a essa fase. O último dessa 
série de encontros é com o grupo de ex-alunos que 
cursaram o grupo 10 no ano anterior e que podem 
relatar suas vivências numa linguagem bastante 
próxima, uma vez que, há muito pouco tempo, viveram 
a mesma experiência.
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A S  C R I A N Ç A S  E S T Ã O  N O  C E N T R O  D O  V A Z I O

As crianças 
estão no centro 
do vazio: adultos 
angustiados 
e infâncias 
reinventadas.
Alessandro Marimpietri
psicólogo, psicanalista e professor doutor 
universitário

A hipermodernidade reservou um lugar de centralidade 
para nossas crianças. Nunca ouvimos tantos discursos 
de enaltecimento, valorização, prioridade e centralidade 
destinados ao infantil e tudo o quanto gravita em torno dos 
pequenos.

De certa forma, essa perspectiva, desde a qual apontamos 
nossos olhares às crianças, parece ter relevância crucial, 
desde que inventamos culturalmente a infância para ser 
distinta dos meandros adultos (e dos mais recentemente 
inventados adolescentes) requerendo, para tanto, certos 
cuidados e algumas separações.

Ocorre que essa centralidade que nos referimos está tão 
hiperinflada e apresenta contornos tão fluidos que se tornou, 
na atualidade, um lugar vazio. Nesse não-lugar, como propôs 
Marc Augè ao definir a supermodernidade, o que vemos 
com traduções (sempre traidoras) são crianças perdidas, 
sem referências e sendo vítimas de novos abandonos sutis e 
perniciosos.  

Sendo exigidos como nunca e, paradoxalmente, permitidas de 
forma inédita a povoar espaços simbólicos do mundo adulto, 
nossos pequenos acabam por se verem lançados num vazio 
negligente que se apresenta como cuidadoso, atencioso e 
prioritário. Noutras palavras a pergunta seria: qual é mesmo a 
prioridade central das crianças em relação à intervenção dos 
adultos em suas biografias?

A parentalidade contemporânea nunca esteve investida de 
tão boas intenções. Nunca esteve também tão ocupada, 
preocupada e culpada em relação aos seus filhos. No centro 
dessa perigosa tríade, não raro, vemos meninos e meninas 
inseguros, ansiosos e com pouca orientação para existir num 
mundo camaleônico. Nossas crianças assistem suas vidas 
serem invadidas pela busca irrefreável do êxito - estandarte 
da meritocracia infantil - como testemunha ocular do êxito 
dos pais, espetacularizado nos posts das redes sociais.

A primeira grande questão seria distinguir o que é mesmo 
a educação instituída de pais para filhos. Essa seria uma 
seara ampla onde cabem várias outras: todas circunscritas 
nas balizas simbólicas ofertadas por aqueles que se ocupam 
das funções materna e paterna. Ocorre que a busca 
pela perfeição parental tem sido talvez o maior entrave 
do sucesso, sempre não-todo, da ação familiar recaída 
por sobre a vida dos filhos. Adultos que se encarregam 
das funções de pai e mãe são (e devem ser) sempre 
incompletos, imperfeitos, duvidosos e com certa capacidade 
de mudar, mantendo o cerne de sua função preservada. Ou 
seja, precisam ser diferentes dos filhos, precisam frustrá-los 
para que consigam existir num coletivo e, ao mesmo tempo, 
incentivá-los a existir sempre para além das expectativas 
dos seus pais. Tudo isso conjugando afeto, força e uma 
boa dose de insistência. Ocorre que quando os pilares da 
tríade pais ocupados - pais preocupados - pais culpados se 
apresentam as coisas começam a complicar. 

Nesse texto abordaremos um dos cernes desse pilar que 
são os pais ocupados e a consequente terceirização dos 
filhos, especialmente no que se refere aos aspectos mais 
subjetivos do seu existir.

Celso Gutfreind, psicanalista do sul do Brasil, em seu 
livro “Narrar, ser mãe e ser pai – e outros ensaios sobre a 
parentalidade”, afirma que a falta de bons vínculos ao longo 
do desenvolvimento humano acarreta num risco grande 
de gerar delinquência, ou seja, o que ele nomeia como 
sendo uma tentativa persistente de encontrar o outro e 

PAIS OCUPADOS
FILHOS TERCEIRIZADOS

gritar que somos alguém.  Ao mesmo tempo o psicólogo 
norte-americano Richard Weissbourd nos alerta no sub-
título do seu livro “Os pais que queremos ser” para o modo 
como os pais da atualidade, mesmo estando deveras bem 
intencionados, podem prejudicar o desenvolvimento moral e 
emocional de seus filhos.

A partir dessas referências e de muitas outras poderíamos 
dizer que não se trata propriamente de um abandono 
daqueles clássicos onde a ausência real dos pais finca 
marcas, por vezes, indeléveis nas vidas dos filhos. Trata-se 
de um outro tipo de abandono, consequente à terceirização, 
bem intencionada e quase sempre politicamente correta de 
uma parte indispensável da vida dos nossos filhos, que é a 
subjetividade. Pais precisam ser faróis para seus filhos e este 
precisa estar funcionando insistentemente, aceso, visível, 
ainda que por vezes essa luz pareça contestável, como na 
adolescência, por exemplo.

É nesse bojo cultural que emerge uma solução um tanto 
estranha: um discurso vigente e extremamente perigoso 
que é o da qualidade no lugar da quantidade. Se pais não 

podem mais dedicar tanto tempo a seus filhos, dadas às 
exigências da vida hipermoderna, então podemos resolver 
essa inequação com uma variável útil, porém inverídica, 
que é a qualidade. Em resumo o que podemos dizer é que 
qualidade na relação pais-filhos é condição necessária, 
mas nunca suficiente. Sem a qualidade - recheio simbólico 
dessa relação - não temos nada, ainda que possamos dizer 
que pais um pouco ruins podem ser melhores do que pai 
nenhum. 

Entretanto, para criar filhos e os conduzir à saúde é preciso 
tempo. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que nos 
preocupamos excessivamente com os pequenos, estudos 
nos EUA mostram que pais passam em geral, nesse país, 
cerca de 30 minutos por dia com os filhos, quase sempre 
fazendo outras coisas enquanto interagem com os mesmos. 
Outro bom exemplo seria o estudo publicado na revista 
Child Development, em 2012, realizado pelo Social Science 
Research Institute, da Penn State University, que mostra uma 
conclusão que atesta a relação entre tempo quantitativo na 
relação pais e filhos e saúde psicológica das crianças. 
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Em seu livro a “Criança Terceirizada”, o médico pediatra e ex-
reitor da UNICAMP Dr. José Martins Filho demonstra que o 
argumento da relação desigual entre qualidade e quantidade 
na relação pais e filhos tem sido o fermento de um processo 
de terceirização dos filhos promovido por pais bem 
intencionados na atualidade.  Como nos brinda o médico 
pediatra, toda criança pede atenção, exigindo e, sobretudo, 
precisando de afeto para se desenvolver, ampliando, assim, a 
noção biológica da saúde para aquela que joga papel central 
no desenvolvimento infantil: a afetividade. 

Nossas crianças nunca estiveram tão a cargo das escolas, 
das babás e de uma gama de profissionais de saúde que 
cuidam de situações outrora enfrentadas pela família - 
fenômeno que chamamos de parentalidade científica. Essas 
terceirizações lançam as crianças num vazio disfarçado 
de prioridade. Sob argumento de que os outros são os 
melhores cuidadores e que me ausento como pai para dar 
o “melhor” ao meu filho, conseguimos, talvez, aliviar nossa 
culpa. Nos enganamos crendo que estamos fazemos tudo 
por ele, mas deixamos de fazer algo bem mais essencial do 
que as viagens à Disney ou as compras dos novos modelos 
de vídeo-games: presença simbólica, capaz de promover 
marcas inapagáveis que ajudam as crianças a decifrar o 
mundo e interagir com ele.

Uma outra terceirização indireta e disfarçada é aquela que 
está a cargo das tecnologias. Muito comumente ouço na 
clínica pais queixando-se do uso “viciado” de seus filhos 
do colorido mundo tecnológico. Sempre começo minhas 
entrevistas com a seguinte pergunta: quem comprou tudo 
isso para ele? O que a tecnologia dá a ele que vocês não 
conseguem dar? Será que adultos não usam a tecnologia 
como sedativo nas crianças para ver uma novela ou ler um 
jornal ou almoçar tranquilos num restaurante? Quem nunca 
viu essa cena?

Toda criança dá trabalho e pode sim usar as tecnologias, 
elas não fazem mal. O que faz dano à criança é seu 
uso excessivo e desprotegido. Um estudo publicado 
na revista Pediatrics, em 2010, em uníssono com o 
que a OMS preconiza, aponta que o tempo máximo 
de uso de tecnologias por crianças até 16 anos sem 
comprometer sua saúde seria de 2h/dia. O Brasil 
desconsidera essa lógica. O IBGE publica um estudo em 
2013, nomeado PENSE – Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar, mostrando que 78% de nossas crianças usam 
tecnologias por mais de 2h/dia. O problema é tão sério 
que a Academia Norteamericana de Pediatria incentiva 
seus milhares de médicos pediatras a não recomendar 
uso de tecnologias quaisquer para crianças de 0 a 24 
meses. Mais grave ainda é que seu uso é quase sempre 
não mediado por adultos, servindo ainda como forma de 
sedar as tensões normais das interações intersubjetivas. 
Então: o problema está na criança, na tecnologia ou nos 
adultos? 

Prefiro como psicólogo isentar as crianças daquilo que elas 
não podem responder. Desacredito com veemência da 
resposta simplista de que o excesso tecnológico está na 
raiz etiológica dessa que é uma grande problemática atual.  
Prefiro disparar meu arsenal para medidas psicopreventivas 
que dizem que crianças que contam com adultos para filtrar 
algumas de suas experiências com o mundo de forma clara, 
afetiva e firme têm mais chances de se desenvolverem de 
forma mais interessante e saudável. Talvez a grande carência 
dos nossos pequenos hoje seja como nos disse Gutfriend: 
pai e mãe (sempre em termos de função) que lhes contem 
histórias para lhes ajudar a decifrar de modo mais seguro e 
inventivo o mundo que lhes rodeia e, às vezes, invade.

É imprescindível à Escola dar passos junto à cultura, o que 
implica um caminhar fluido e dinâmico, na companhia de 
pluralidades. Portanto, é essencial à Escola educar para a Vida, 
o que envolve o mundo e as suas múltiplas configurações e 
demandas. Ao longo destes 25 anos, a Escola Nova Nossa 
Infância atua na Educação Infantil e Ensino Fundamental I, 
dialogando, constantemente, com crianças, educadores e 
famílias, e com outros sujeitos, especialmente psicólogos 
e psicanalistas, sobre o nosso papel no apoio à formação 
de crianças de forma que, cada uma, ao seu tempo e 
modo, se perceba sujeito de direitos, competente, capaz, 
mas também sujeito de deveres no laço social que integra. 
Juntos, compomos este lindo e desafiador cenário que é a 
Escola. Fazemos escolhas, assumimos riscos, entendendo 
que este é um lugar extraordinário para o reconhecimento 
e concretização de nossa condição humana e social, 
onde é preciso dar sentido às vivências, elaborando as 
experiências, que, inquestionavelmente, são banhadas pelas 
transformações constantes do social. Redesenhar as cenas 
a partir de elaborações do coletivo (educadores, crianças, 
famílias e especialistas), de forma plural, democrática e 
respeitosa, é uma das nossas grandes tarefas.

A Escola é um lugar onde passamos grande parte de nosso 
tempo. Nos enlaçamos com as palavras do poeta, quando 
dizemos: “O nosso amor a gente inventa...” (Cazuza). 

A S  C R I A N Ç A S  E S T Ã O  N O  C E N T R O  D O  V A Z I O

Aiamar Araújo
COORDENADORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

ENTREVISTA À 
EDIÇÃO ESPECIAL 
EDUCAÇÃO, REVISTA 
VEJA, 2014

Como educar, 
hoje, para o 
mundo e para a 
vida no contexto 
escolar?

Entendemos que o tempo vivido na Escola é o grande 
articulador de nossas histórias e nos convida a linguagear 
(um misto de viver e dialogar, termo sugerido por Humberto 
Maturana), constantemente, com o tempo socio-histórico-
cultural atual, suas exigências e transformações refletidas 
no laço social. A Escola é lugar de grandes encontros: 
entre pessoas, portanto, encontro de amores, desejos, 
responsabilidades, de concepções, de esperanças, voos e de 
futuros.

Como as escolas percebem e lidam com a 
nova estrutura familiar dos dias de hoje?

Toda Escola tem o dever de pensar a alteridade na relação 
com o outro, agindo de forma a apoiar as crianças e os 
seus diversos arranjos familiares a conviverem, dialogarem, 
procurarem soluções, reinventarem histórias. Preferimos 
falar no plural: “novas estruturas”. Negar a realidade dos 
novos arranjos familiares seria uma recusa à identidade de 
uma instituição que deve se reconstruir no tempo, acolher e 
respeitar a diversidade, acompanhando as transformações 
do laço social e posicionando-se no papel de quem faz o 
exercício amoroso e democrático de viver a alteridade todo 
santo dia.

D E  M Ã O S  D A D A S  C O M  A  C R I A N Ç A , 
A  C U LT U R A  E  S U A  P L U R A L I D A D E
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Até que ponto as famílias ditam as relações 
sociais do mundo contemporâneo na escola? 

Entendemos que este ou aquele ator social não detém 
sozinho a força de ditar ou determinar a atmosfera de 
convívio, os princípios e a missão da Escola. Ao contrário, 
acreditamos que, primeiro, a Escola deve entender o 
seu lugar, o papel que ocupa no laço social, como uma 
instituição que se renova e que deve inspirar e expirar o 
exercício da alteridade, promovendo integração, diálogos e 
entrelaçamentos com as famílias sobre vários fatores que as 
desafiam na contemporaneidade a acompanhar a mutável 
realidade social. 

Como ajudar crianças e adolescentes a 
evoluírem nesse contexto fora do padrão 
convencional?

O cenário histórico em que nasce a criança hoje demanda 
que ela seja apresentada e inserida nesta realidade social da 
forma mais tranquila possível, a medida que as experiências 
com novas realidades se apresentem a ela. É preciso que se 
reconheça que ninguém cresce sem o outro, sem o coletivo, 
ao mesmo tempo em que não deve crescer contra os outros 
ou sem criar laços. A qualidade da interação da criança 
com o cenário social está diretamente ligada a como ele é 
apresentado para ela por seus pais e, em segunda instância, 
por sua Escola. Então, as instituições “Escola e Família” 

devem se complementar na tentativa de cuidar para que a 
expressão desse cenário e as consequências dele na vida 
das crianças gerem o mínimo possível de estranhamento 
e o máximo possível de respeito e elaboração de novas 
formas de convívio. 

Como lidar com crianças e jovens com 
relação à união de pais com pessoas 
do mesmo sexo, filhos não biológicos e 
crianças especiais, situações cada vez mais 
comuns nas famílias de hoje?

Dialogar com as crianças sobre tudo que envolve afeto é 
bonito, mas complexo. Isso porque é uma dimensão linda 
do ser humano, mas também fugaz. Para linguagear sobre 
afeto é preciso, primeiro, experimentá-lo todo dia. Assim, 
torna-se menos complexo conviver e, portanto, mais fácil 
lidar com a extrema mobilidade das configurações familiares 
atuais e da diversidade que envolve cada sujeito. Novas 
árvores genealógicas são criadas, novas singularidades são 
apresentadas, de forma que, na Escola, nenhum modelo 

hegemônico recebe o status de prioridade ou de prevalência. 
O que precisa ser prioridade e prevalente é a possibilidade 
de criar laços, de conviver e reinventar um jeito de lidar e 
aprender com as diferenças. 

Nesse cenário, Família e Escola se reencontram dia a 
dia para o exercício coerente, ético e responsável do seu 
papel, sobretudo oferecendo contingência afetiva para as 
crianças. Nem os modelos familiares tradicionais nem a 
grande liberdade de invenção dos novos arranjos familiares, 
tampouco a Escola, devem colaborar com a ausência 
da contingência afetiva. Ao contrário, devem oferecer às 
crianças, à medida que perguntarem, esclarecimentos 
sobre a pluralidade da vida. Ou seja, independentemente 
dos diferentes modelos familiares e das demandas 
individuais, Escola e Família não devem, jamais, se eximir 
de ser fundamento simbólico de afeto, de autoridade e de 
referência ética na vida das crianças. É preciso que haja, 
nessas instituições, e inicialmente na Família, a profunda 
convicção de sua responsabilidade em relação à criança.

D E  M Ã O S  D A D A S  C O M  A  C R I A N Ç A , 
A  C U LT U R A  E  S U A  P L U R A L I D A D E

Como os educadores e seus pares da 
psicopedagogia podem ajudar as crianças 
e jovens a aprender a entender, respeitar e 
lidar com essas diferenças na escola?

Reiterando com poesia muito do que já foi dialogado até 
aqui, acreditamos que “a infância é quando ainda não é 
demasiado tarde...” (Mia Couto) para viver a alteridade, para 
compartilhar as coisas simples da vida, para criar cenários 
na Escola onde o laço social tão plural seja acolhido e 
representado com afeto. Ainda não é demasiado tarde para 
acreditar que, a despeito das diferenças, coisas extraordinárias 
podem acontecer nas relações humanas.
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E S C O L A  -  U M  L U G A R  D E  E N C O N T R O S , 
A F E T O S  E  D E S C O B E R T A S

Jaqueline 
Mascarenhas 
COORDENADORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Escola… 
Um lugar de 
encontros, afetos 
e descobertas!
Desde muito pequeninas, as crianças descobrem que são 
inúmeras as possibilidades para explorar o mundo. São 
espertas, vivazes! Já nascem com as portas das indagações 
bem abertas! 

Logo se dão conta que podem ir além do óbvio, buscam 
o imprevisível, o inesperado... Têm sede de desvendar o 
desconhecido! 

Por isso, a escola deve ser um lugar que vive, que se 
transforma, promovendo cultura e experiências que 
convoquem as crianças a continuarem interrogando e 
fazendo descobertas.

Ao longo desses 25 anos, a Nossa Infância vem 
desenvolvendo uma prática de valorização à Cultura da 
Infância. Em seu Projeto Político Pedagógico, defende a 
criança com toda a sua inteireza, em que mente, corpo e 
emoções precisam estar integrados nos caminhos que 
levam às aprendizagens. 

Para traçá-los, é necessário levar em conta que as 
experiências na Escola não podem estar dissociadas do 
contexto histórico, político, cultural e social. Sendo assim, o 
desafio é possibilitar que os pequeninos e pequeninas que 
chegam a este lugar sejam convidados a descobrirem a vida 
com sentido e beleza.

“A criança é feita 
de cem. A criança 
tem cem mãos, cem 
pensamentos, cem 
modos de pensar, de 
jogar e de falar. Cem, 
sempre cem modos de 
escutar as maravilhas 
de amar…”

“Conhecer e pensar não 
é chegar a uma verdade 
absolutamente certa, mas 
dialogar com a incerteza.”

A Nossa Infância prioriza o acolhimento amoroso, a 
identidade e subjetividade de cada criança... Uma criança 
ativa e de direitos, uma criança singular, portadora de uma 
história, mas interdependente e conectada, integrada a um 
grupo que aprende nas experiências e pelas experiências, 
ligando os aspectos emocionais à ação.

A Escola é um lugar de encontro. Encontros consigo, com 
o outro (crianças e adultos), com os ambientes, com os 
materiais e objetos diversos; encontro com as múltiplas 
linguagens... A oral, a musical, a científica, a simbólica, a 
matemática, a escrita, da convivência, do afeto, das emoções, 
entre tantas outras que as crianças descobrem, criam e 
recriam; sim, porque, como disse Loris Malaguzzi:

Inspirada também nas ideias desse sensível educador 
italiano e na prática das escolas de Reggio Emilia, na Itália, 
a Nossa Infância desenvolve em seu cotidiano a cultura do 
ateliê, ambientes que provocam as crianças a explorarem 
e fazerem relações e conexões em seu pensamento 
com liberdade, para que aprendam pelos caminhos da 
curiosidade e da pesquisa, já que suas mentes trabalham 
com as mãos, os olhos e o corpo.  

Assim, as diferentes linguagens permeiam as ações não 
só dos projetos centrais. Cada grupo vai traçando os seus 
percursos, sua história, vivenciando novas experiências. 
Nesse processo, os educadores fazem observações, 
documentações e criam redes de diálogos com outros 
educadores e com as famílias, visando traçar novos 
itinerários.

Desse modo, caminham junto às crianças, sempre com uma 
escuta sensível e amorosa, com intervenções que provocam 
e aguçam a curiosidade, que despertam para a beleza do 
aprender com significado, sem esperar pelas respostas 
prontas, mas encontrando novas estradas no pensamento 
criativo e dinâmico, capaz de interpretar, porque como disse 
Morim (2000, p. 76):
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A  M U L H E R  D E  R O X O

Ana Flávia 
Guimarães
PROFESSORA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Ao propor às crianças do grupo 9 
uma reflexão de como a cidade 
se transforma, a investigação 
enveredou pela história de Salvador. 
As crianças ficaram encantadas com 
as descobertas interessantes sobre 
as pessoas e locais importantes que 

marcam a raiz cultural da cidade em que moram.

A princípio não havia a intenção de aprofundamento em 
questões sobre as instituições e as pessoas, a investigação 
tinha como foco o reconhecimento das semelhanças e 
diferenças do espaço em tempos distintos. Entretanto, no 
decorrer do trabalho, as crianças foram motivadas pela 
emoção da descoberta da própria história, da cultura que 
os cerca, da possibilidade de conhecer um pouco da vida de 
antigamente, da memória histórica e cultural de um povo. 
Em meio a tantas descobertas, se depararam com a figura 
lendária da Mulher de Roxo e, à medida que escavavam 
o passado, percebiam que a mesma ainda está viva na 
memória cultural do povo soteropolitano.

Tudo começa com uma 
leitura sobre a Rua Chile. “Um 
charmoso ponto de encontro 
entre casais e amigos. Era 
o lugar mais badalado da 
cidade. Conhecida como 
o lugar onde as pessoas 
de todas as condições 
sociais se encontravam. 
Todos passavam pela Rua 

A Mulher de Roxo, 
uma lenda urbana.

Chile. Andando ou de bonde. 
O importante era estar por ali.” 
Foi então que descobriram que 
“a Rua Chile abrigou por muitos 
anos uma personagem fantástica 
e inesquecível! 

“Uma lenda urbana que reunia 
numa só pessoa várias mulheres: Santa, princesa, noiva 
abandonada e senhora solitária.” 
(Trechos do livro ‘A Mulher de Roxo’ de Patrícia de Moura)
 
Resolveram pesquisar mais sobre as histórias interessantes 
dessa personagem marcante. Cada dia um capítulo 
da biografia de Florinda dos Santos era lido em sala e 
comentado posteriormente. Mas como saber ao certo a 
origem dessa mulher misteriosa? Muitas dúvidas surgiram. 
E essa inquietação foi o que motivou novas investigações. 
Descobrir e aceitar que não havia uma verdade única para 
contar essa história não foi uma tarefa fácil.

A explicação para tantos questionamentos foi se revelando 
através das diversas fontes de informações como fotos, 
leituras, pinturas, relatos de pessoas, análise das construções 
arquitetônicas e culturais de uma época, o comportamento 
das pessoas, as vestimentas, os meios de locomoção, 
comunicação e a linguagem escrita da época. Nesse sentido, 
os alunos dimensionaram a realidade histórica através de 
situações de aprendizagem escolares e estabeleceram 
relações entre o passado e o presente.  

“O mais interessante foi descobrir que, diferentemente de 
outras personagens, A Mulher de Roxo não fez nada que a 
colocasse no rol da fama, não inventou nenhuma música, 
não escreveu nenhum romance, não criou nenhuma obra... 
Tudo que ela fez foi estar presente nas ruas, todos os dias, por 
30 anos.” (Geovanna Duran)

“Doralice, Florinda, Louca da Slopper... A Mulher de Roxo 
tinha muitos nomes e muitas histórias!” 
(Maria Eduarda Campos)

O desejo pela informação concreta era tanto que foi possível 
perceber atitudes de autonomia em relação aos estudos 
dessa investigação. A cada dia chegava um fato novo que 
era interpretado, analisado e comparado em sala. E assim 
construíram ideias sobre como aconteceu a vida no passado.

“Não se sabe ao certo onde a Mulher de Roxo nasceu. Dizem 
que foi em Paripe, onde se tornou professora. Como não 
recebia dinheiro e seus pais já haviam falecido, ficou pobre e 
foi morar nas ruas.” (Maria Eduarda Moura)

“Dizem também que ela nasceu no Paraná. E veio 
caminhando de lá até a Bahia. Como não conhecia ninguém, 
vivia sozinha.” (Isabelle Candeias)

Falaram que ela era freira e se apaixonou por um profissional 
de jardinagem do convento, então a diretora de lá descobriu e 
mandou ela embora.” (Amanda Santos) 

“A Mulher de Roxo era uma senhora gorda, pobre e tinha 
cabelo preto. Pedia dinheiro a todo mundo, mas não fazia mal 
a ninguém. Ela tinha vários nomes e várias histórias.” 
(Felipe do Carmo)

“Outra versão da história conta que a filha dela, com data 
marcada para casar, morreu num incêndio de um sobrado ali 
por perto... Ficou tão triste que enlouqueceu.” (Luiza Dantas)

“Dizem também que a Mulher de Roxo matou o marido 
após ter traído ela com outra mulher e por isso resolveu fugir. 
Talvez tenha sido a mãe, que matou o pai dela pelo mesmo 
motivo. Na época ela ainda era uma criança, vendo tudo e 
ficando traumatizada.” (Beatriz Galvão)

“A versão mais popular é que a Mulher de Roxo era casada 
com um oficial da Marinha que partiu para a guerra. 
Abandonada e sem notícias do marido, fez uma promessa 
de usar roupas de freira até ele voltar... E nunca mais soube 
dele.” (Emily Coelho)

“As pessoas que conheceram a Mulher de Roxo falaram que 
a voz dela era baixa e fina. Não fazia mal a ninguém. Pedia 
sempre “um dinheirinho”. Gostava de se maquiar. Andava 
descalça, com uma roupa longa, aveludada e roxa. Sempre 
com um crucifixo no pescoço. Às vezes aparecia vestida de 
noiva.” (Ayume Verena)

 - Mas onde ela trocava de roupa?
  - Onde dormia? 
 - Se precisasse ir ao banheiro, como fazia? Outra questão 
que motivou novas pesquisas. 

“A Mulher de Roxo passou parte dos seus dias morando 
num abrigo público da região. Só tomava banho quando 
todos já estavam dormindo. Não falava com ninguém e, se 
perguntassem sobre a vida dela, infantilizava a voz e mudava 
de assunto.” (Luana Silva)

“Uma vez o menino estava brincando, 
fingindo que dirigia um carro, fazendo 
um som assim: brumm, brumm... A 
Mulher de Roxo estava na passagem 
e o menino se esbarrou nela sem 
querer. Ela o encarou e disse: - Você 
quase quebra meu crucifixo. O menino, 
coitado, ficou congelado de tão 
assustado. Todos tinham medo dela!” 
(Texto de Nathália Castro. Desenho de 
Emily Coelho)

A verdade é que Florinda dos Santos, a Mulher de Roxo, 
morreu com 80 anos, em 1997, no Hospital de Irmã Dulce, 
levando consigo a sua verdadeira história e deixando para 
todos uma emblemática realidade folclórica, que convida 
e convoca para o despertar da importância de uma maior 
consciência cultural sobre a história de Salvador. 

Sintetizando todas as descobertas, os alunos produziram um 
vídeo no formato de documentário, que foi apresentado na 
Mostra de Conhecimentos, com a intenção de registrar como 
era a vida de uma determinada época. E, claro, a Mulher de 
Roxo ganhou um destaque especial.
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Ana Lúcia 
Salomão 
PROFESSORA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Na Escola Nova Nossa Infância as investigações matemáticas 
traduzem as novas demandas sociais, que implicam no 
desenvolvimento de competências que estão ligadas à 
busca de diversas formas de resolução de problemas, 
à possibilidade de argumentação, de comprovação de 
hipóteses, do espírito crítico, da autonomia, criatividade e do 
trabalho cooperativo.

 Segundo Piaget, a criança não se preocupa com medições 
até os 9 anos de idade. Muito antes, contudo, ela se envolve 
com medidas, embora de modo bastante informal. Para 
medir alguma coisa, comparar com outra de mesma 
natureza; embora ainda não sintam necessidade de 
expressar numericamente o resultado. Por exemplo, ao 
verifi car se é mais alto que o colega na fi la, se a quantidade 
de suco que recebeu é igual à do irmão, etc.  

Algumas situações, porém, exigem maior cuidado, como 
nos casos em que é fundamental a precisão das medidas. 
Tornando-se necessário o conceito de medidas e suas 
aplicações.

 Assim, medir é comparar grandezas de mesma espécie, 
sendo resultado de cada medição expresso por um número. 
Por isso, além de comparação, o mais importante no início do 
trabalho com medidas no Ensino Fundamental é sensibilizar 
as crianças para que percebam a importância de escolher 
unidades de medidas apropriadas para cada situação e, 
assim, desenvolver o raciocínio lógico-matemático através 
de pequenas investigações e grandes descobertas.

Os alunos do grupo 8 – Os 15 Destemidos do Brasil, 
colocaram as experiências em prática e adquiriam muitos 
conhecimentos a respeito das medidas. A investigação foi 
iniciada com as medidas não convencionais, reportando ao 

As crianças foram convocadas a realizar medições nos 
canteiros usando palmos, pés, além de outros objetos, como 
lápis, etc. Ao comparar as medidas, as crianças se deparam 
com um problema a ser resolvido, pois para o mesmo 
espaço medido encontraram medidas diferentes. 

O grupo foi em busca de novas respostas, compreendendo 
que devido às mudanças no modo de vida e às novas 
necessidades da humanidade, o ser humano criou 
instrumentos para medir os comprimentos com maior 
precisão, e as unidades de medida foram sendo padronizadas.

Dessa forma, o grupo lançou mão de instrumentos de 
medidas como a trena, a fi ta métrica e o metro para realizar 
novas medições. Ainda assim apareceram divergências nas 
medidas encontradas e após discussões e socializações 
foram estabelecidos alguns critérios para a realização das 
medições.

tempo em que o ser humano sentiu a necessidade de medir 
e passou a usar partes do corpo como instrumentos de 
medidas; por exemplo: os pés, o palmo e os dedos.

Passos

Lápis

Lapiseira                                                                            Dedo

Mão

Por que isso acontecia? 
O que precisava ser revisto?

Comprimento
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O grupo 8 chega a mais 
uma descoberta após 
investigação.

Tempo

A partir dessas descobertas muitas outras foram realizadas 
estabelecendo relações.

Descobriram que as medidas vão além do comprimento 
das coisas e outras coisas podem ser medidas.

A cada investigação, novas descobertas foram feitas e os 
conhecimentos sendo construídos e socializados. E o melhor 
de tudo isso é poder colocar em prática a aprendizagem 
através da brincadeira.

Construção da trilha matemática com os conhecimentos 
adquiridos.

É a construção do 
conhecimento sendo 
aprimorada a partir da 
ação do ser, agir e sentir 
a partir de experiências 
significativas para o 
crescimento intelectual 
das crianças.

Massa

Capacidade
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Carolina Uzeda
PROFESSORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

“Sopra mais uma? 
Bem grande?” 

D E  V E N T O  E M  P O P A

As bolas de sabão sempre encantaram as crianças, mas, 
para este Grupo Surpresa, era uma proposta fascinante.
Pois bem, vamos nos apresentar: somos 3 adultos em 
sala e 15 crianças entre 2 anos e meio e 3 anos. Crianças 
movimentadas, curiosas, afetivas e complementares!

Desde o período de acolhimento, no início deste ano, das 
caminhadas na área externa, os brinquedos, as pessoas... 
não tinha nada mais interessante do que as bolinhas de 
sabão! Aliás, desde as encantadoras esferas ao ar até a 
história “Os Três Porquinhos”, o “vento” parecia instigá-las 
bastante! Como esse fenômeno natural tão presente em 
nosso cotidiano, de uma maneira tão corriqueira, podia ser 
brando, como nas bolinhas de sabão ou forte e devastador, 
quando o “Lobo Mau” entrava em ação? Será que isso 
povoava suas ideias? Não sabemos...

Antes de compartilhar o nosso percurso, deixem-me contar 
que, neste grupo, temos Bento, de 2 anos e meio. Como é 
próprio dessa faixa etária, Bento se revela extremamente 
curioso! Quer explorar, experimentar, perceber o que sua 
atuação provoca no mundo, nas pessoas, nas coisas... É 
um menino incrível e que, desde muito cedo, desde bebê, 
segundo relatos da sua família, adora, adora ventiladores! 

Começou até a fazer uma pequena coleção. Na sua 
caixinha de surpresas, um dos nossos projetos especiais, 
compartilhou com o grupo um ventilador compacto, que 
foi interesse geral. Além de sentirem no rosto, testaram de 
maneira instintiva, colocar alguns objetos – leves e pesados, 
para que o vento levasse... Pois bem. Mais este ingrediente e 
nos deparamos com um ambiente extremamente produtivo 
em ricos pensamentos.
 
Imaginamos que seria uma excelente investigação, se 
planejássemos vivências envolvendo o vento; o sopro; 
“o fresquinho”, como alguns deles chamam. O convite 
ao movimento, à natureza e à exploração dos sentidos 
foi bastante sedutor. O olhar cada vez mais aguçado e o 
prazer com que vivenciavam as propostas traduziam esse 
interesse e nos encorajavam a ampliar e apreciar ainda mais 
a interação das crianças nesta investigação. 

Fitas coloridas na saída do ar-condicionado e móbiles 
diversos, construídos com materiais não estruturados, 
foram alguns dos elementos instigantes que enriqueceram 
a nossa sala. Como perceberíamos o movimento do vento 
para além das nossas ações? “O ar está desligado?”, foi um 
dos questionamentos ao perceber as fitas sem movimento. 
“Que ventania... fortão!”, quando mudávamos a velocidade 
dos ventiladores. Começamos assim, registrando algumas 
hipóteses e observações interessantes das crianças.

As interações e os diálogos que promoviam nos forneciam 
pistas sobre as suas compreensões de mundo. Sabemos 
que, à medida que atuam e são desafiadas a explorar e 
se relacionar com o meio, os conhecimentos científicos e 
a relação com a natureza e seus fenômenos começam a 
fazer parte das explorações e, instintivamente, as crianças 
fazem pesquisa. Sim! Fazem pesquisa! Observar, formular 
hipóteses, investigar, comparar e partilhar resultados são 
práticas diárias dos nossos pequenos e são alicerces para a 
construção de uma cultura científica.

Seguindo com as nossas vivências, fomos percebendo que 
os desafios motores propostos para usar o vento a favor 
dos próprios movimentos foram excelentes! A coordenação 
motora ampla era convocada a todo momento, tentando 
sincronizar e aprimorar os traçados no ar.

As crianças seguiam elaborando e enriquecendo o 
imaginário. Em um dia de muita ventania, convidei-os para o 
parque, onde comecei a amarrar fitas de crepom nas árvores 
e bancos de madeira. “O vento tá indo pra lá”, corriam todos 
para um lado... Eu brincava com eles: “me segura... estou 
sendo levada...” Um mergulho delicioso no faz de conta e 
no imaginário infantil! Passamos bastante tempo seduzidos 

e instigados pela força do vento nas folhas das árvores, nas 
fitas, nos cabelos e roupas. Tempo curtido... Tempo bem 
vivido!

“Os pequenos costumam se portar 
como sagazes observadores da 
natureza. Inquietam-se perante 
coisas simples que se apresentam 
como novidade. Buscam explicações, 
constroem interpretações 
apreendidas em sua interação 
cotidiana com diferentes parceiros”.
(Luciana Hubner)

Outra semana, o avião de papel feito com dobradura se 
transformou em um brinquedo curioso. Com diversos 
tamanhos e pesos, plainavam de maneiras diferentes, 
dependendo inclusive da maneira em que o(a) “piloto” 
comandava a aeronave. Os movimentos dos braços, do 
corpo, o impulso que acionavam, faziam a diferença na 
viagem. “Será uma viagem longa ou curta?” Perguntava para 
um deles. “Longa!” Daí a curva dos braços se prolongava até 
as costas e o lançamento da aeronave se enchia de força.
Para além da diversão, constatamos que começar a pensar 
nas relações de causa e efeito que algumas ações provocam 
também revela importantes princípios para a construção do 
pensamento científico. 

Catavento, pipa de saco e de papel, dança das fitas, músicas 
e curiosas leituras sobre o tema vêm temperando ainda mais 
essa investigação que, por ser singela e única, é recheada de 
beleza... e, por ser bela e singular... é genuína, encantadora, 
fascinante! Assim, como cada criança, do Grupo Surpresa.
E seguimos nossa caminhada juntos.... Indo bem longe... 
bem alto... ao sabor do vento... aliás, “de vento em popa”! 
Um projeto cheio de movimento e vida!
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Cultura, carinho, inovação.É assim que a gente escrevea nossa história.
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N O  O L H A R  D E  C A D A  C R I A N Ç A

Brena Dias
PROFESSORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Jaqueline 
Mascarenhas

COORDENADORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A curiosidade é uma marca da criança! O que para o 
adulto muitas vezes é algo simples, para os pequeninos e 
pequeninas pode surpreender e convocá-los de imediato 
para a necessidade de tocar, sentir... Explorar! Encantamento 
e desejo pelo novo... Assim é a infância!

Quando brinca, a criança vai além. Extrapola. Tem o poder 
de tomar decisões, expressar sentimentos, interagir consigo 
e com o outro, ativando o universo imaginário. Ao traçar 
novos e desconhecidos caminhos, ela desenvolve a sua 
sensibilidade e adquire uma consciência maior, explorando 
os sentidos, o que é extraordinário.

Os materiais não estruturados (rolinhos de papel, carretéis, 
madeiras, caixas, tecidos, rolhas, conchinhas, pedrinhas, 
pneus, folhas secas, entre outros) estão presentes no 
cotidiano da Nossa Infância, a fim de potencializar valiosas 

No olhar de cada 
criança…
O brincar e as descobertas através dos 
objetos não estruturados.

experiências e ativar o processo criativo das crianças. São 
materiais ricos que favorecem novas ideias e inusitadas 
construções, propiciando assim mais descobertas acerca 
das linguagens sensitivas e do próprio potencial.

Ao se depararem com esses materiais, as crianças precisam 
de tempo... Exploram, criam e fazem conexões em seu 
pensamento, desenvolvendo novas habilidades, dando um 
sentido especial ao jogo simbólico. 

A Escola Nova Nossa Infância tem um olhar sensível e 
uma escuta atenta à criança, valorizando suas ideias e a 
forma de atuarem no mundo. Defende uma criança que 
investiga, descobre e aprende não somente nas relações 
interpessoais, mas, também, nas interações com materiais 
diversos. Nessa ação, os pequeninos fazem descobertas 
surpreendentes sobre novas possibilidades de manuseio e 
formulam hipóteses acerca dos fenômenos físicos, naturais 
e sociais.

Desde o começo do ano, utilizando cotidianamente materiais 
não estruturados no Grupo Bolinhas de Sabão (crianças de 
1 e 2 anos), vivenciamos momentos ricos em explorações e 
descobertas.

No Espaço Multissensorial da Escola, um ambiente especial, 
valioso em possibilidades, as crianças também têm a 
oportunidade de explorar, fazer pesquisa.

Um olhar, muitas descobertas…
“Nas brincadeiras, as crianças representam em ato um 
imaginário com infinitas possibilidades de exploração, 
alterando a ordem estabelecida e criando outras ordens.”

Em uma dessas experimentações, Rafael tenta colocar um 
rolo dentro do outro. Depois de testar muitas possibilidades, 
percebe as dimensões desses objetos, o que o leva a 
encaixar os rolinhos pequenos dentro dos grandes e dentro 
destes as rolhas.

Retalhos de toques e sentimentos…
“O brincar nasce no corpo, e o corpo é natureza. A criança, 
antes de ser intelecto, é instinto, é sensação. Seus sentidos 
são portadores de uma sabedoria que ajuda a estruturar sua 
relação com o mundo.” 

Em uma ambiência com retalhos de tecidos, ao se deparar 
com esse material, Isabela rapidamente começou a juntá-los 
e apertá-los. Ouvíamos suas risadas pelo prazer que sentia 
na manipulação. Aos poucos, foi sentindo na pele a textura 
de cada tecido e as sensações que este material produzia 
em seu corpo. A sua atuação e emoções convocaram os 
amigos para desfrutar e compartilhar as suas descobertas.

Esconderijos…
“Brincando, a criança cria um tempo e espaço próprios e 
experimenta a inesperada aventura de um impulso interno, 
que imediatamente se transforma em ato. É no corpo em 
movimento que o brincar acontece.”

Com caixas de papelão, as crianças exploraram as diversas 
possibilidades de manuseio... Entravam, saíam, riam e se 
escondiam. Nessa brincadeira, descobriram que podiam se 
divertir entre amigos e compartilhar as descobertas!.

Agora isso aqui vai virar…
“O espaço da criança que brinca é o aqui, o tempo é o 
agora, e a sua ação é o seu eu que se manifesta através do 
corpo, afirmando a vontade e a liberdade de ser. Isso é o que 
encanta os poetas e nos contagia e alegra diante de uma 
criança que brinca.”

Ao encontrar uma roda de madeira, Gustavo deu um novo 
significado, para onde o seu pensamento viajava... Primeiro, 
um volante, depois, um tambor e algum tempo depois, um 
prato de comida! De acordo com seus desejos, o faz de 
conta se revelava cada vez mais interessante. 

Que barulhinho é esse?
“Brincar na natureza expressa um papel vital na manifestação 
da alegria, da espontaneidade e da capacidade criativa do ser 
humano ao inventar suas próprias brincadeiras...” 

As folhas secas, inicialmente, causaram certa estranheza em 
Maria Manuela, mas, depois de algum tempo de observação, 
veio o desejo de manusear. Pisando devagarzinho, 
colocando um pé de cada vez, revelava muitas sensações... 
Logo percebeu o “barulhinho” das folhas se quebrando. 
Não se contendo de curiosidade, pegou-as com as mãos e 
começou a experimentar ouvindo esse som mais de perto. 
Encantou-se. Sorria com suas explorações e descobertas.

Enquanto as crianças estão engajadas na exploração 
dos materiais não estruturados, os educadores registram 
observações para novas ações que instiguem o 
pensamento infantil e favoreçam o desenvolvimento 
de novas capacidades. Explorar esses materiais com 
liberdade possibilita às crianças vivenciarem o real e o 
imaginário, enxergando o mundo de forma diferente, o que 
é maravilhoso!
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Q U E M  T E M  M E D O  D O  L O B O  M A U

“Quem tem medo 
do Lobo Mau?”
Embora os tempos modernos ofereçam novos recursos 
para a criança ter acesso às histórias infantis, a magia do 
“Era uma vez...” continua encantando a infância e também 
os adultos. A Escola Nova Nossa Infância tem como um 
dos seus propósitos promover situações para incentivar as 
crianças a entrarem no mundo mágico da literatura, através 
de leituras de livros, recontos, teatro, musicais... Através da 
magia do faz de conta. Essas e outras linguagens convidam 
as crianças para o universo imaginário, favorecendo o seu 
desenvolvimento cognitivo, social e emocional. 

 

No Grupo Coração, composto por crianças de 2 anos, o 
encantamento pelas histórias, especialmente as que têm 
o Lobo Mau, chamava a nossa atenção. Assim, nasceu o 
projeto “Quem tem medo do Lobo Mau?”- uma investigação 
recheada de emoções.

Passeando pelas diferentes linguagens, as crianças 
vivenciaram ricas experiências, que favoreceram novas 
descobertas, especialmente as linguagens dos sonhos e 
da imaginação. Elas interagiam, expressavam emoções, 
deixando fluir a criatividade e a liberdade. Cheios de desejo e 
alegria, os pequeninos e pequeninas liam os livros de contos, 
ora sozinhos, ora para os amigos... 

Nesses momentos tão especiais, criavam e recriavam 
enredos, alimentados por suas experiências e pela fantasia. 
Essas interações contribuíram para que as crianças 
compartilhassem momentos intensos com os amigos, 
se apropriassem dos enredos, organizassem as ideias e 
fizessem novas conexões em seu pensamento.

Ao brincar com o conto “Chapeuzinho Vermelho” ou “Os 
Três Porquinhos”, as crianças experimentavam diferentes 
emoções e reações: o medo, a euforia, a alegria, a tristeza, 
a coragem, dentre outros. O lobo tornava-se personagem 
principal. As crianças sentiam, ao mesmo tempo, medo e 
fascínio. 

Algumas se escondiam, porém, deixavam os olhinhos 
à mostra para ver o que acontecia, o que tornava cada 
encontro especial. 

Era uma alegria representar diferentes personagens! 

Nesses momentos, ampliavam o vocabulário, articulando 
cada vez mais o pensamento lógico e sequenciado, além 
de aprenderem de forma lúdica e prazerosa a lidar com 
sentimentos tão diversos.

As famílias também foram convidadas para participarem 
mais ativamente do faz de conta. Foram momentos 
inesquecíveis, de muita alegria, trocas e descobertas. Os 
pais contaram histórias diferentes, e as avós trouxeram a 
música e prepararam deliciosas receitas... E foi assim, junto 
de pessoas tão queridas, que mais uma vez as linguagens 
matemática, física, química, escrita, oral, musical e a do afeto 
se fizeram presentes no mundo literário de forma lúdica e 
prazerosa.

A presença dos contos na Escola possui uma relevância 
muito grande na formação da criança como ser social e 
como leitor. Esses textos apresentam algumas características 
que os diferem de outros gêneros literários, já que possuem 
elementos mágicos que alimentam o imaginário infantil, 
possibilitando a transformação e criação de novas 
personagens e propiciando a resolução de conflitos.

A cada vivência nessa linda investigação, o elo de amizade 
era fortalecido. O respeito às diferentes capacidades foi algo 
marcante, já que havia no Grupo Coração crianças mais 
orais, outras mais corporais, outras mais musicais, outras 
mais teatrais... E essa diversidade enriqueceu ainda mais o 
nosso caminhar.

“Quem tem medo do Lobo 
Mau?” contou, recontou, 
emocionou e deixou saudade! 
Quem quiser que conte outra! 

Shirley Chaves
PROFESSORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Jaqueline 
Mascarenhas

COORDENADORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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T U R N O  C O M P L E M E N T A R

Juliana Carvalho
PROFESSORA DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Fernanda Oliveira
PROFESSORA DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Renata Torzillo
COORDENADORA II CICLO 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Educação Integral 
e integrada!
Algumas das marcas mais fortes da contemporaneidade 
são a fluidez, a pressa, a pluralidade e o superlativo das 
experiências Tudo isso tem impactado nas famílias que 
ganham novos contornos e funcionamentos. Este contexto de 
mudanças provoca na Escola a necessidade de rever, refinar 
e aprofundar a sua dinâmica e organização, para contribuir 
e apoiar crianças e famílias em suas novas demandas. No 
ano de 2013, a Escola Nova Nossa Infância, comprometida 
com relações humanas cuidadosas, recíprocas, produtivas, 
sensíveis, responsáveis e democráticas, implanta o Turno 
Complementar, respeitando e valorizando a infância e suas 
múltiplas possibilidades. 

Dessa maneira, promove-se a ampliação do tempo em que 
as crianças permanecem na Escola. Tempo este planejado 
com cuidado e carinho para que esse momento a mais não 
se torne enfadonho e cansativo, que possibilite à criança 
compartilhar, imaginar, observar e aprender com o outro, 
buscando o fortalecimento de sua autoestima, autonomia, 
poder criativo e o desenvolvimento de suas múltiplas 
inteligências.

A construção da autonomia está presente em todos os 
momentos do turno, através de um cotidiano pensado para 
promover o bem-estar e o desenvolvimento de cada criança.
No almoço, é servida uma alimentação balanceada e nutritiva, 
de modo que as crianças são convidadas a conhecer e 
experimentar novos sabores. Nesse momento, também 
são convocadas a servirem-se e organizarem-se à mesa, 

com cada vez mais desenvoltura e segurança, enquanto 
dialogam sobre suas vivências e preferências. Além disso, a 
nutricionista desenvolve atividades que promovem ações e 
reflexões acerca de uma alimentação saudável. 

OFICINAS COM JAQUELINE - 
NUTRICIONISTA

Durante a realização das atividades de casa, as crianças 
são acompanhadas pelas professoras Juliana Carvalho e 
Fernanda Oliveira, que, com um olhar atento e diferenciado 
para as demandas individuais, apoiam na ampliação dos 
seus saberes, inclusive encorajando-as a avançarem em sua 
autonomia intelectual, desenvolvendo autoconfiança para 
comunicar as suas ideias, defendendo seus pontos de vista 
diante das variadas situações.

OFICINAS DE ARTES

Pouco a pouco, as crianças ampliam a consciência sobre os 
cuidados com o seu corpo, uma vez que são encorajadas 
a realizar ações importantes para a construção de hábitos 
saudáveis, como: a escovação dos dentes, a higienização 
das mãos antes das refeições, a escolha de pratos coloridos, 
dentre outros.

Através da realização de Oficinas, as crianças desenvolvem 
as múltiplas linguagens, comunicando os seus sentimentos e 
desejos de maneiras diversas. Além disso, esses momentos 
propiciam atitudes de cooperação, socialização e construção 
de novos aprendizados.

OFICINAS DE CULINÁRIA

TEATRO

O Teatro é expressão humana, artística e cultural que 
contribui, dentro do ambiente escolar, para a experiência 
da cidadania, expressão criativa, sensibilidade, percepção 
estética, consciência crítica, etc., requerimentos-chave de 
uma educação integral. O Teatro explora os sentidos e 
solicita-os para uma compreensão mais significativa da 
realidade, sem tirar dela a dimensão expressiva das cores 
e formas com as quais se apresenta. Aprender através do 
Teatro é aprender com imaginação, percepção, reflexão, 
emoção, intuição; é estar em pleno exercício das relações 
de cooperação, diálogo, respeito mútuo, flexibilidade, senso 
de coletividade. Aprender através do Teatro é poder estar no 
mundo de forma completa.

INGLÊS

Nas terças e quintas-feiras oferece-se o curso de Inglês 
(THE KIDS CLUB - FUN LANGUAGE), que através de jogos, 
músicas, histórias e brincadeiras, desperta nas crianças o 
interesse e o gosto pelo idioma e a vontade de aprender 
cada vez mais. Os professores falam inglês durante toda 
a aula, estimulando a comunicação das crianças no novo 
idioma. Isso permite que os estudantes desenvolvam 
excelente compreensão da língua e a pronúncia correta dos 
sons. Aprender inglês é muito divertido!! 

APOIO PEDAGÓGICO
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Jéssica 
Carvalho
PROFESSORA 
DE INGLÊS

A  P A R T I C I P A Ç Ã O  D A  E S C O L A  N O  M U N D O

É observado ao longo do tempo que as gerações estão em 
processo constante de transformação. As crianças mudam, 
a sociedade muda, o mundo muda. Desta forma, a Escola 
também passa por transformações e adaptações. E qual o 
seu papel? Será que ela habita apenas o campo escola – 
casa? Qual a sua relação com a cidade na qual se situa? 
Qual a sua relação com o que acontece no mundo?

A Escola é o elo entre a formação do ser humano e a 
maneira pela qual ele construirá este mundo. E, para que isto 
possa acontecer, ele precisa primeiro conhecê-lo, apreciá-
lo e entendê-lo, para, depois, modificá-lo. É assim que 
chegamos à conclusão de que a escola é algo muito maior 
do que apenas uma instituição educadora. É ela que dirá de 
que forma o mundo irá se transformar.

Por isso, um dos papéis da escola é ser um espaço de 
aprendizagem em comunidade, que valorize as relações, 
os vínculos, a sensibilidade, o olhar investigador e o tempo 
dedicado a si, ao outro e ao mundo.

 

 

A partir dessa ideia, a Escola Nova Nossa Infância busca 
esses valores, trazendo uma visão diferenciada do que 
é educação e de que maneira deve ser abordada. Aqui 
aprendemos brincando e explorando lugares instigantes, 
vivenciando momentos ricos de descobertas e trazendo o 
mundo cada vez mais para perto de nós.

Na Escola os projetos são interligados e o inglês encontra-
se conectado com as propostas realizadas. Nessa área de 
conhecimento se busca a aprendizagem da língua inglesa 
de maneira diferenciada e divertida, seguindo toda a filosofia, 
valores e expectativas da Escola. Sendo assim, buscamos 
criar diversas formas de aprendizagem. Assim aconteceu 
com as experiências que envolviam Animais e Luz, com as 
crianças dos grupos 6 e 7, respectivamente.

Ao trabalhar com os projetos, abre-se um leque de 
possibilidades, às quais não se processam apenas dentro 
do ambiente escolar. Afinal, de acordo com Giulio Ceppi e 
Michele Zini (2013), podemos concluir que a identidade de 
um lugar, como a Escola, é formada através da qualidade e 
intensidade das relações que são estabelecidas. Ocorre além 
das experiências realizadas nesse lugar, tais como: ligações 
com outras áreas de conhecimento, outras maneiras de 
pensar e até outras identidades. A Escola não é formada 
através de códigos formais e rígidos.

    

Ao abordar o tema Animais, com as crianças do grupo 6, 
realizamos uma proposta onde foi possível observá-los. 
Fizemos uma visita ao Zoológico de Salvador. Ao chegar 
lá, pudemos notar a vontade de conhecer e aprender mais 
sobre cada animal. Poder olhar cada animal de perto aguçou 
a curiosidade a um nível maior, trazendo o movimento da 
leitura e observação de todos os detalhes do animal e sua 

ficha técnica. Essa proposta conectou todas as discussões 
realizadas, trazendo o tema mais próximo a eles, fazendo 
a identificação e diferenciação das características de cada 
animal.

Esse momento foi significativo para a área de língua inglesa, 
visto que as crianças puderam fazer relações dos animais 
que ali se encontravam com o vocabulário trabalhado. O local 
visitado tornou-se um espaço relacional, onde as variadas 
formas de aprendizagem foram integradas, trazendo como 
consequência o “desempenho” esperado na proposta. 

  

  

O mesmo ocorreu com a investigação do tema Luz e 
Energia que aconteceu com o grupo 7. Além de inúmeras 
experiências e brincadeiras planejadas na Escola, pelas 
educadoras do grupo, a visita ao Museu de Eletricidade 
da COELBA trouxe os mesmos níveis de empolgação e 
curiosidade. As crianças participaram de momentos de 
apresentações, discussões e ações, de forma divertida, sobre 
como surgiu a Luz no mundo, até chegarem às diversas 
formas de obtenção da mesma na vida das pessoas. 

“As escolas não podem ser 
concebidas como corpos separados 
do contexto, mas como instrumentos 
profundamente integrados com  as 
famílias e o território de referência.”
Luciano- cidadão

Essas visitas tornaram-se muito ricas em conhecimentos, por 
trazerem, de maneira real e lúdica, uma grande quantidade 
de informações e aplicações reais. Dessa maneira, podemos 
observar que um espaço relacional deve ser inserido nas 
investigações das escolas; um lugar planejado, que agrega 
e possibilita diversas relações de aprendizagem. Esse 
conceito é exercido pela Escola Nova Nossa Infância, ao 
levar as crianças para conhecerem outros espaços que 
integram, conectam e agregam com o que já foi visto em 
sua investigação escolar.

Todo esse sucesso é voltado para um planejamento 
produzido e executado pelo grupo de educadores da 
Escola. São sujeitos de participação, responsáveis pela 
construção dos processos de conhecimento das crianças 
e dos seus próprios processos, isso é, aprender a aprender. 
Ações voltadas a uma escuta atenta e a uma pesquisa 
compartilhada. A participação se fundamenta na ideia de 
que a realidade não é objetiva, que a cultura é um produto 
social em contínua evolução, onde cada sujeito é portador 
de um saber parcial e que, para se construir um projeto 
educativo, são importantes e relevantes os pontos de vista 
de todos, em diálogo, dentro de uma esfera de valores 
compartilhados.

    
Aqui, se acredita que o “aprender” não se dá somente em 
sala de aula, através de uma educadora, mas na relação com 
as pessoas e com o ambiente em que estamos inseridos, 
fazendo parte dele e trazendo contribuições. O ambiente 
escolar deve estar passível a modificações, se relacionando 
firmemente com o mundo lá fora.



Escola Nova Nossa Infância |  4544 |  Escola Nova Nossa Infância

S E G U R A N Ç A  N A  I N T E R N E T

Flávia Itaboraí
PROFESSORA DE 
INFORMÁTICA

Rita de Cássia Rocha
 PROFESSORA DE 

INFORMÁTICA INFANTIL

Mundo virtual: 
Será que estamos 
preparados para 
habitá-lo?
A informática está presente no cotidiano da Escola Nova 
Nossa Infância do grupo 4 ao 10,  visando apoiar a construção 
do conhecimento das crianças, não apenas como uma 
ferramenta tecnológica, mas  como um espaço de aliar as 
novas tecnologias à aprendizagem. Nesse sentido, nosso 
trabalho também se volta a orientar nossos educandos ao 
uso da internet, que se torna cada dia mais precoce.

Atualmente é comum encontrarmos crianças portando 
smartphones, tablets entre outros aparelhos que permitem 
o acesso à internet. Enquanto os adultos muitas vezes 
apresentam dificuldades em utilizar os recursos disponíveis, 
como aplicativos e redes sociais, as crianças os dominam 
com facilidade. De acordo com vários sociólogos e 
estudiosos “Os pais são imigrantes virtuais e as crianças são 
nativas”.

Mas os adultos devem sempre acompanhar este uso de 
perto, pois mesmo com toda facilidade em lidar com os 
recursos tecnológicos, a criança ainda não apresenta a 
maturação psicológica necessária para compreender a 
amplitude das consequências de seus atos virtuais, podendo 
submeter-se a situações desagradáveis que poderão marcá-
la para o resto de sua vida.

Tudo isso gera muita preocupação, tanto para pais como 
para os educadores e nos leva a refletir: como educar nossas 
crianças para o uso responsável da internet?

Os brasileiros estão entre os que mais acessam as redes 
sociais no mundo, e o número de crianças que utilizam esse 
recurso é crescente. Os segredos que antigamente ficavam 
trancados em diários dos adolescentes, hoje estão expostos 
nos mais diversos aplicativos da internet. 

Diante desse cenário, a escola busca informar e orientar, 
dialogando e trocando experiências com os educandos para 
que possam navegar com segurança e tranquilidade.

Nessa perspectiva, lançamos para discussão o tema Segurança 
na Internet. A fim de descobrirmos o que as crianças já sabem 
sobre o assunto, muitas relataram alguns casos que foram 
noticiados ou relatos dos próprios pais orientando-as sobre 
o cuidado em utilizar a internet, mas poucas crianças sabiam 
como se prevenir dos perigos que rondam as redes sociais e 
outros aplicativos. Surgiu então a ideia de criar um espaço para 
discutirmos sobre esse assunto.

A palestra “Dicas de Segurança na Internet” foi mais do que 
um momento de informação, se transformou em um rico 
diálogo, um momento de compartilhar saberes, experiências 
e receios. Juntos descobrimos que não precisamos ter 
medo, e sim responsabilidade ao navegar, que a internet é 
uma fonte inesgotável de descobertas, mas que é preciso 
saber utilizá-la, que o diálogo entre pais e filhos deve ser 
diário, esclarecendo dúvidas e trazendo orientações. 

Após um bom bate-papo veja as dicas 
construídas pelas crianças para uma 
navegação com segurança:

• Os pais devem acompanhar e mediar, verificando se há 
algo de errado, se as crianças estão “navegando” de maneira 
adequada e responsável, principalmente nas redes sociais; 
• A Escola, em parceria com os pais, deve educar e 
conscientizar as crianças para o uso adequado da internet;
• Não divulgue informações pessoais e sua localização;
• Não publique fotos íntimas e assuntos pessoais;
• Não converse com estranhos na WEB, assim como no 
mundo real, você também não deve falar com estranhos;
• Peça orientação a um adulto caso aconteça algo de errado 
ou denuncie se estiver sofrendo cyberbullying;
• Em redes sociais, só aceite pessoas que você conhece;
• Evite tratar de assuntos pessoais e particulares em redes 
sociais e grupos, pois os mesmos podem se agravar, procure 
sempre resolvê-los pessoalmente;
• Atualmente os crimes virtuais podem ser facilmente 
identificados;

• Nunca publique mensagens ou imagens que podem 
constranger outras pessoas;
• O que você publica pode ser compartilhado e copiado por 
outras pessoas e ser utilizado de maneira inadequada;
• Utilize sempre um bom antivírus;
• Só navegue em sites confiáveis;
• Os pais devem se lembrar que são os modelos das 
crianças, por isso devem manter uma conduta ética e 
responsável ao utilizar a internet;
• O excesso de exposição em redes sociais pode prejudicar 
as relações e o bom convívio social.

Esta nova geração que habita tão confortavelmente o “Mundo 
Virtual” impõe a nós, adultos, um desafio: conectar-se já! Pais 
e professores são “empurrados” para essa nova forma de 
viver e conviver com a “geração conectada”. Fica claro que 
para tentar minimizar problemas de comunicação entre 
pais, professores e jovens é fundamental que todos “falem 
a mesma linguagem”. O diálogo tem um papel fundamental 
para que as crianças e adolescentes façam um bom uso das 
tecnologias, aproveitando todos os recursos que facilitam a 
vida cotidiana, evitando situações desagradáveis que geram 
problemas.
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P O R  U M  M U N D O  S U S T E N T Á V E L

A Escola Nova Nossa Infância se organiza como uma 
comunidade aprendente, logo, é um espaço de vida, lugar 
com diversos caminhos, muito diálogo, reflexão e construção. 
Por isso, os atores sociais que nela atuam, interagem, tomam 
decisões, assumem responsabilidades, sonham, realizam, 
vivem.

Por se tratar de um espaço dinâmico e vivo, onde participam 
ativamente de sua organização, desde a chegada ao II Ciclo 
da Educação Infantil (Grupo 4), as crianças recebem como 
responsabilidade um Gerenciamento, um espaço da Escola 
para cuidar. Esses Projetos de Empreendimento apoiam a 
construção da autonomia das crianças, da identidade do 
grupo, possibilitando a ampliação das aprendizagens de 
cada um.

Entretanto, em 2014, o grupo 5 deparou-se com uma 
grande novidade... Um novo gerenciamento... O Ateliê de 
Reutilizáveis.

Diante dessa nova responsabilidade, muitos questionamentos 
foram surgindo... Como é esse espaço? O que pode ser 
reutilizável? Como ele irá funcionar? O que faremos? Foi um 
desafio! Mas as crianças revelaram alegria e disposição para 
pensar sobre a organização e funcionamento deste lugar. 

Em nossa primeira visita ao Ateliê, as crianças foram 
convocadas a observar o espaço, os materiais, a pensar 
sobre o que estava faltando, o que poderiam fazer para deixá-
lo ainda melhor. Agora, com outro olhar, como gerenciadores, 
com a responsabilidade de quem cuida, de quem gerencia. 
 A visita à Battre (Bahia Transferência e Tratamento de 
Resíduos Ltda.) foi de fundamental importância para o 
nosso gerenciamento, pois possibilitou que as crianças 
ampliassem suas reflexões sobre o lixo que produzimos e 
as consequências para o Planeta, aprofundando valores e 
práticas na construção de um mundo sustentável.

Através de uma linguagem lúdica e divertida, as crianças 
conheceram o “caminho que o lixo faz ao sair da nossa casa” 
e tudo o que pode ser reaproveitado e reciclado, construindo 
uma consciência cada vez maior de que tão importante 
quanto reciclar e reutilizar, é reduzir, pois devemos diminuir a 
quantidade de lixo que produzimos em nosso dia a dia. 

Compreendendo melhor o funcionamento e organização 
desse espaço, começamos a pensar em ações para a 
reabertura do Ateliê. Com muito empenho, cada grupo 
produziu cartazes para a divulgação da data do grande dia.

Depois, os grupos foram de sala em sala divulgar a reabertura, 
demonstrando responsabilidade e desenvoltura.

ATELIÊ DE 
REUTILIZÁVEIS 

 “A partir da observação do que há 
e acontece ao seu redor, as crianças 
são capazes, com a nossa ajuda, 
de obter e incorporar uma grande 
quantidade de informações, formular 
hipóteses, estabelecer relações, 
compreender e generalizar.”
Jubete e Magem, 1992

Então, chegou o grande dia! Dia de revelar todo o nosso 
entusiasmo e compromisso com um ambiente tão rico de 
possibilidades e aprendizagens.  

 Foi uma alegria a reinauguração. As crianças falaram sobre 
os combinados que fizeram, visando à organização e bom 
funcionamento do Ateliê.

Todos os grupos receberam baldes para a coleta do lixo 
do lanche nas salas, convocando as crianças para essa 
responsabilidade tão necessária. Cada grupo é responsável 
pela separação e higiene dos materiais reutilizáveis e, uma 
vez por semana, o grupo 5 recolhia esses materiais. 

A responsabilidade é grande para nossos pequenos, que 
abraçaram a causa com interesse e dedicação. Cada dia, 
percebemos como cresceram em relação à questão do 
lixo, em reaproveitar, em reciclar e reduzir, fazendo parte das 
mudanças para manter o planeta mais limpo, mais humano 
e justo.

Fernanda Almeida 
PROFESSORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Lígia Gomes
PROFESSORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Fernanda Oliveira
PROFESSORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Maria José Nora
PROFESSORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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Aparecida de 
Cássia Andrade
PROFESSORA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Os projetos desenvolvidos na área de Ciências Sociais, na 
Escola Nova Nossa Infância, têm como foco a formação do 
olhar observador; tornar a criança capaz de “ler” a realidade 
imediata do espaço, as relações sociais, suas origens, as 
inferências do homem ao meio e vice-versa. Este olhar 
que atribui sentido, que enxerga significados, vai permitir a 
construção do pensamento autônomo e do sujeito social 
politicamente inserido, capaz de projetar o futuro e assumir 
seu papel de construtor da história. É comum partir de 
situações reais para que as crianças reflitam e transformem o 
seu entorno e assim construam um planeta mais harmônico 
e igualitário. Não foi diferente com a investigação sobre 
Código de Trânsito: as justificativas de atrasos por conta do 
trânsito mobilizou professores e crianças a pensarem nos 
reais motivos dessas ocorrências e nas possíveis soluções 
para esse fato.

trânsito no entorno da Escola?” As respostas advindas desses 
questionamentos daria o norte desta investigação. Dada a 
partida, iniciou-se uma grande discussão com as crianças do 
grupo 9 sobre a importância das leis de trânsito. Nos diálogos 
entre elas ficava claro que tinham um grande conhecimento 
sobre o assunto, tanto por ouvir os pais falando, como por 
vivenciarem diferentes situações de trânsito. Nesses momentos, 
as crianças se davam conta de que desrespeitavam leis de 
trânsito, fundamentais para a própria segurança, como: o uso do 
cinto de segurança e sentar no banco da frente do carro com 
menos de 10 anos de idade. 

Desde o primeiro instante as crianças ficaram empolgadas 
com a possibilidade de dialogar sobre um tema que, até 
então, parecia fazer parte do mundo dos adultos, porque 
a todo momento eles se referiam ao que os pais e alguns 
adultos faziam, sem se implicarem nesse movimento. A 
partir dos relatos, várias perguntas foram disparadas para 
acender a chama de um assunto da vida cotidiana que tinha 
implicação direta com eles.

Como vocês observam o trânsito no entorno da 
Escola?

Toda a comunidade escolar tem respeitado as 
leis de trânsito?

Vocês já presenciaram situações de desrespeito 
às leis de trânsito nas proximidades da Escola?

Que consequências pode ter um motorista ou 
um pedestre que desrespeita as leis de trânsito? 

Observar o movimento dos motoristas e pedestres em 
frente à Escola foi uma das atividades propostas para que as 
crianças avançassem em suas descobertas e ampliassem 
os seus saberes. Se sentir sujeito transformador também foi 
um dos objetivos desta investigação. 

As ferramentas das investigações sociais

Para compreender o mundo social e aprofundar os 
seus saberes, as crianças realizaram pesquisas, leram 
diferentes textos, assistiriam a vídeos, a fim de validar ou 
refutar as hipóteses sobre os problemas observados em 
frente à Escola. De posse de novas informações, novos 
questionamentos foram feitos e dentre eles um em especial: 
“O que podemos fazer para melhorar o trânsito no entorno 
da Escola?

Os debates foram empolgantes e deixaram as crianças 
inquietas e instigadas. Quando desafiadas a registrarem 
as suas hipóteses sobre o porquê que achavam as leis de 
trânsito necessárias, elas foram detalhistas e explicitaram 
nos seus registros situações da vida cotidiana.

De quem é a responsabilidade do caos instaurado na nossa 
cidade por conta do trânsito? Dos órgãos públicos? Das leis 
de trânsito que não são conhecidas ou não são cumpridas? 
Para descobrir isso foi lançada a pergunta: “Como funciona o 

Iniciou-se uma nova etapa: planejar ações que contribuíssem 
para a melhoria do trânsito no entorno da Escola.

Enquetes e observações foram realizadas com o propósito 
de levantar o conhecimento da comunidade sobre as leis do 
código de trânsito. 

Com a análise dos resultados, as crianças concluíram que a 
comunidade conhece as leis, mas não as cumpre.
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Essa investigação proporcionou uma mudança de postura 
no grupo e consequentemente nas suas famílias, mas 
havia um comportamento coletivo que também precisava 
de mudanças, foi aí que surgiu a ideia de escrever uma 
carta para conscientizar a comunidade sobre as atitudes 
de motoristas que contribuíam para o engarrafamento na 
frente da Escola, pois desta forma atingiríamos um número 
maior de pessoas.

Por ser uma demanda social, as questões relacionadas 
ao trânsito não se esgotam com o término do projeto. É 
importante sermos bons modelos no cumprimento das 
regras, incentivando as crianças a fazerem o mesmo, pois 
sabemos que o mundo é gerado por elas e precisam 
cumpri-las. Como dizem as crianças: “Se não existissem 
regras, tudo seria um caos”.

“A única situação que 
você deve cuidar da vida 
dos outros é no trânsito”.
Cassal Brum

Durante um fim de semana as crianças também 
observaram seus pais dirigindo, e ao final dessa proposta 
foram convidadas a escrever uma carta para eles falando 
sobre suas observações.

Simulando situações reais, foram aplicadas multas aos 
condutores que infringiam as leis de trânsito em frente à 
Escola. Neste momento, alguns pais tentavam justificar a 
sua infração, mas as crianças contra-argumentavam com 
base no Código de Trânsito e nas compreensões feitas ao 
longo da investigação.
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Valéria Ramos
PROFESSORA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Ana Cláudia Calmon
PROFESSORA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL

A maioria das crianças tem uma curiosidade latente que se 
revela nas mínimas coisas. Elas estão sempre questionando 
sobre o mundo que as cercam e, por isso, a Escola Nova 
Nossa Infância, atenta a este movimento, desenvolve na área 
de Ciências Naturais um trabalho voltado também para as 
transformações que acontecem no planeta e tem o objetivo 
de instigar nas crianças o compromisso e a responsabilidade 
com uma meta muito maior que é a preservação do mundo 
em que vivemos.

“O começo de todas as 
ciências é o espanto de as 
coisas serem o que são.”
Aristóteles

“Existe uma coisa que uma longa 
existência me ensinou: toda a 
nossa ciência, comparada à 
realidade, é primitiva e inocente; 
e, portanto, é o que temos de 
mais valioso”.
Albert Einstein

As crianças são celeiros inesgotáveis de questionamentos 
que promovem aprendizagens e aguçam a curiosidade. 
Estas curiosidades são excelentes pontos de partida para 
uma investigação que vai muito além do nosso olhar, e nesta 
atmosfera de descobertas os meninos e meninas foram 
estimulados a observarem os objetos ao seu entorno a olho 
nu, pois tudo com que se tem contato no dia a dia possui 

detalhes que nem sempre os nossos olhos são capazes de 
observar sem a ajuda de instrumentos.

O propósito de criar bons problemas a serem investigados 
e resolvidos é fundamental para propiciar aos estudantes 
o desenvolvimento de habilidades, pensamento crítico, 
motivação e, principalmente, autonomia e atitude 
investigativa capaz de entender o mundo em constante 
transformação.

Para aguçar a curiosidade e despertar as crianças do grupo 
10 para o mundo microscópico, propomos uma investigação 
onde elas fi zeram observações com o auxílio do microscópio 
a fi m de compreender estruturas e funcionamentos de 
diferentes tipos de organismos. 

A realização do estudo dos microrganismos através da 
microscopia é fundamental para o desenvolvimento das 
mais diversas áreas científi cas, além de outros fi ns. 

As crianças, observando e analisando os microrganismos, 
constataram que o estudo da genética, através da observação 
de diversos tipos de células animais e vegetais é um bom 
exemplo de como a microscopia básica e a aplicada estão 
relacionadas, devido ao avanço da pesquisa genética.

As propostas foram planejadas e organizadas com o 
objetivo de propiciar uma compreensão gradativa e 
ampla dos fenômenos ópticos envolvidos na utilização do 
microscópio, tanto na investigação de seres vivos quanto de 
materiais muito pequenos, como em detalhes de estruturas 
macroscópicas praticamente invisíveis a olho nu.

Tendo como fi o condutor do projeto “Como as lentes 
de aumento podem ajudar-nos a compreender as 
propriedades e características de organismos e objetos?”, 
as crianças levantaram hipóteses e apresentaram ideias 
de instrumentos que poderiam possibilitar a observação de 
seres minúsculos. 

A cada proposta lançada, novos materiais foram 
apresentados e descobertos por elas e assim puderam 
compreender as propriedades e características de 
organismos e objetos. 

A visita de especialistas à Escola para auxiliar na 
ampliação e aprofundamento do conhecimento das 
crianças foi outra ação que mobilizou a todos. Através 
dos experimentos, foi possível conhecer e compreender 
algumas das técnicas de preparação de placas com 
diferentes tipos de lâminas, como também cortar, corar e 
preparar material para ser observado. 

Com esta investigação as crianças puderam refl etir sobre o 
porquê de tantas doenças relacionadas a microrganismos e 
também desenvolver habilidade para preveni-las e tratá-las.
O estudo realizado no ambiente do laboratório despertou 
o espírito científi co e investigativo de todos, pois puderam 
observar resultados das experiências e compará-los com as 
hipóteses levantadas sobre o tema. 

Também foi possível fazer a elaboração dos registros das 
observações dos diferentes materiais, com textos, desenhos 
e esquemas, ratifi cando assim todo o conhecimento 
adquirido nas discussões e desafi os propostos.

Sabemos que em uma aprendizagem signifi cativa, as 
crianças têm possibilidades de contextualizar e aplicar 
os conhecimentos em situações diversas. Sendo assim, 
esperamos que muitos frutos desta investigação sejam 
colhidos ao longo da vida estudantil e profi ssional das 
nossas crianças.
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Por causa dele, do amor, recordo-me com frescor dos 
últimos dias vividos junto às crianças em comemoração aos 
25 anos da Nossa Infância. Por causa dele, concordo em 
escrever um breve texto, que não é um artigo, mas um mimo 
pelos 19 anos vividos aqui. Por amor, faço uma reviravolta 
no baú das memórias, procurando pelas belezuras que 
alinhavaram a nossa história - a minha e a da Escola. Quem 
me ensina a calcular com precisão o sentido de todo esse 
tempo? Quem me ensina a descobrir que medida de amor 
é essa que transcende os desafi os e descontentamentos 
diários, transformando-os em vigor, criatividade, esperança 
e coragem?

Aiamar Araújo
COORDENADORA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

“O nosso amor a 
gente inventa…  ”

Esperança é uma palavra linda, verde, radiante, que leva o 
seu crédulo a jamais desacreditar que há, sim, um lugar onde 
amar é arte, faz parte; um lugar de escuta, de acordos, de 
contemplação da vida, que teima em correr, ávida, sempre 
apressada como o Coelho de Alice no País das Maravilhas 
que, enquanto corria, cantava: “- É tarde! É tarde! Ai, ai, meu 
Deus! É tarde! É tarde!”. Coragem...   Se eu desse uma cor 
para ela seria “azul”; um azul plural nas cores do arco-íris 
da Nossa Infância. Quando visitei a Escola pela primeira 
vez “foi assim, como ver o mar...   não tive a intenção de me 

Assim como o Coelho contava com a presença fascinante 
de uma menina curiosa e desejante, a gente, aqui na Escola, 
conta com a companhia igualmente fascinante de tantas 
meninas e meninos ávidos por se relacionar, descobrir, 
explorar, questionar, ser visto, percebido como um sujeito de 
amores, direitos, ideias e reclames...   Quando me perguntam 
sobre como trabalho aqui há tanto tempo ou como essa 
parceria ainda acontece, digo que o sentido de tudo - para 
a Escola e para mim - são as crianças; portanto, trata-se 
de Vida e não de trabalho. Elas nos elevam a um nível de 
compreensão do existir inenarrável...    apontam caminhos, 
o próximo passo, o melhor jeito de ser educador, de ser 
Escola. Há, ainda, a esta altura da civilização humana, com 
tantos revezes, pluralidades e descrenças na vida, quem se 
recusa a seguir as crianças...   Nós, não! Alguns falam, como 
prenunciava Janus Korzac: “Cansa-nos ter de lidar com 
as crianças. Cansa-nos, porque precisamos descer ao seu 
nível de compreensão. Descer, rebaixar-se, inclinar-se, fi car 
curvado. Estão equivocados. Não é isto que nos cansa, e, sim, 
o fato de elevar-nos até alcançar o nível dos sentimentos das 
crianças. Elevar-nos, subir, fi car na ponta dos pés, estender a 
mão para alcançá-las.” Nós, ao contrário, gostamos e muito 
de fi car na ponta dos pés para alcançar a belezura das 
crianças.

apaixonar...  ”, mas “quando dei por mim, nem tentei fugir...   
sabia que era amor e vinha pra fi car...  ”. Pouca gente sabe, 
mas na contracapa do Projeto Político-Pedagógico desta 
Escola estão escritas as palavras da personagem de Lewis 
Carroll: “- Para onde devo ir-me daqui(?)”. Gosto tanto dessa 
pergunta, pois pulsa uma inquietação constante, um sujeito 
desejante, que embora pareça sem rumo, revela, no entanto, 
uma coragem intrínseca de olhar para si, bem lá dentro, e de 
se perguntar sobre um novo caminho a construir, a seguir 
com esperança e coragem. 

A Nossa Infância é, de verdade, uma Escola onde esse 
extraordinário encontro de ponta dos pés entre educadores 
e crianças, na tentativa de compreender a subjetividade 
delas, acontece num misto de simplicidade, sublimidade e 
maestria...   Quando, vez por outra, perguntam-me o motivo 
de ser quem somos, e de fazer Educação como fazemos, 
de uma forma tão singular, respondo como na música: “O 
nosso amor a gente inventa”, ou melhor, a gente reinventa! 
Somente, tomando emprestado a fantasia da história, a 
beleza da poesia, a fl uidez da música, é que a gente consegue 
explicar a reinvenção de dias tão lindos, de 25 anos - ou 19! 
- vividos com intensidade, em defesa da infância e de seus 
brincantes, e, aqui, é bom que se esclareça, os brincantes são 
as crianças e nós também - os educadores. Talvez seja esta 
a grande inventividade do nosso amor: o compromisso de 
ser fi el à infância, de aprender com ela, defendendo-a; de 
ser farol para ela e também de sabiamente aceitar a sua luz 
como um farol que ilumina, encanta e aponta para muito 
além do que a gente consegue imaginar.

Aqui, a pluralidade da vida se revela, convive, se refaz, 
dialoga, construindo e reconstruindo infâncias, de crianças, 
educadores e famílias. Aqui, a natureza é tesouro; ouro 
de mina, como pai e mãe...   Aqui, a cultura inspira, expira, 
mergulha fundo em sua própria história e dá à luz, “novas 
culturinhas”, suas fi lhas - fi lhas da pós-modernidade.

Aqui, a gente é gente que ama a vida, a surpresa, a 
simplicidade; aqui a gente brinca, dança, sorri, canta, faz 
pesquisa, modela, desenha, representa, chora, desmorona, 
desarruma e arruma tudo outra vez, de um jeito novo, mais 
forte, mais bonito...   Aqui tantos falam, teorizam, discutem, 
escutam-se, amam-se, nutrindo a atmosfera deste lugar de 
Vida, com sangue quente que corre e faz pulsar sentimentos, 
pensamentos, invencionices para uma Escola que se 
redesenha dia após dia; aqui, onde as individualidades com 
as suas peculiaridades e DIFERENÇAS - sim, em maiúsculo! 
- lembram-nos que a gente tem o dever de conviver junto, 
com bom humor e ética, reinventando a Vida, escrevendo 
e revivendo histórias, realizando sonhos, transformando 
realidades, indo além do que um dia pensaram ser o limite 
para uma Escola.

Parabéns, Nossa Infância! Um abraço quentinho em 
cada personagem dessa Escola linda que aceita a sua 
incompletude e, por isso mesmo, deseja sempre e mais; 
que se renova e faz-se mais bonita a cada ano que passa. 
Um beijo carinhoso para as crianças, famílias, funcionários, 
professores, diretores - amorosamente a todos que 
passaram, aos que já se foram, aos que estão aqui - que 
contribuíram e contribuem para a reinvenção diária da 
forma de sentir, pensar e agir dessa Instituição. A todos que 
se arvoram a ser contorno um para o outro, a ser borda do 
arco-íris azul multifacetado, na sua forma de amar e de ser 
Escola ao longo desses 25 anos, o meu abraço agradecido.



Escola Nova Nossa Infância |  5756 |  Escola Nova Nossa Infância

I N I C I A Ç Ã O  C I E N T Í F I C A ,  P O R  Q U Ê ?

Carina dos Santos 
Falcão Medeiros 
PROFESSORA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

 A curiosidade de 
entender o mundo.
“NUNCA IMAGINEI QUE TIVESSE QUE REAPRENDER 

A PERGUNTAR. MAS, AO CHEGAR À ENNI HÁ 
DOIS ANOS, PUDE PERCEBER, DE FATO, QUE A 

CURIOSIDADE MOVE O MUNDO...   AO ASSUMIR 
O GRUPO 7, TIVE UMA GRANDE SURPRESA, 
PERGUNTAR É TÃO IMPORTANTE QUANTO 

RESPONDER! SABEMOS QUE AS CRIANÇAS 
GOSTAM  DOS “PORQUÊS” E QUEM CONVIVE COM 

ELAS NÃO TEM DÚVIDAS, PERGUNTAR É UMA 
NECESSIDADE”. 

Perguntar é uma das maneiras mais efi cientes de conhecer 
o mundo. A curiosidade que move as crianças em entender 
ciências cresce a cada dia. Segundo Paula Pogré, os avanços 
das ciências cognitivas e das neurociências nos permitem 
identifi car diferentes estilos cognitivos, múltiplas formas 
de aprender e lidar com o conhecimento e miríades de 
potencialidades na mente infantil. Assim como Madalena 
Freire descreve que o educador ensina a pensar e a agir, 
segundo o que se pensa, enquanto se faz, a Escola Nova 
Nossa Infância também acredita que o papel do educador 
é educar a fome do desejo, é acender o conhecimento de 
desejos, é se dispor a aprender enquanto ensina na busca da 
construção de uma relação democrática.

Na Escola refl etimos, desejamos, sonhamos, somos sujeitos, 
fazemos educação. A efetividade da relação ensino/
aprendizagem tem o foco principal no sujeito, no respeito aos 
diferentes estilos cognitivos, na capacidade de elaboração, 
contextualização, associação e aplicação das informações.
As propostas de investigação na área de Ciências desde a 
entrada das crianças na Escola são levadas muito a sério; 
isso porque entende-se que o ensino auxilia as crianças ao 
aprender a escutar, a ver, a observar e a interpretar as ações, 
os pensamentos, as lógicas interrogativas e construtivas 
das crianças, nos convoca a ir sempre mais além das 
expectativas. Isso ocorre porque a ciência vem tornando-se 
cada vez mais importante na vida cotidiana, principalmente 
em decorrência dos avanços tecnológicos, de tal modo que 
uma formação científi ca adequada passou a ser requisito 
indispensável na educação das novas gerações.

“A CIÊNCIA, NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA, 
DEVE PROVOCAR UM ENCONTRO COM O 

DESCONHECIDO, CONVIDANDO AS CRIANÇAS 
A NAVEGAR NO MUNDO UTILIZANDO AS 
FERRAMENTAS COM AS QUAIS PODERÃO 

ENFRENTAR A CIÊNCIA COM UM OLHAR MAIS 
AGUÇADO.”

SELMA SIMONSTEIN FUENTES, 2012

“DESPERTAR A INTELIGÊNCIA SIGNIFICA 
AJUDAR UMA PESSOA A CONHECER A 

SI MESMA COMO SER PENSANTE.”

SELMA FUENTES, 2012.

Os projetos desenvolvidos na Escola são pautados 
em concepções pedagógicas comprometidas com o 
desenvolvimento da atitude investigativa por parte das 
crianças. Cada experiência proporciona um processo de 
aprendizagem que considera os conhecimentos prévios 
das crianças e estimula sua capacidade de investigação, 
resolução de problemas, verifi cação de hipóteses e, por fi m, 
construção de novos conhecimentos.

Tem sido assim nas experiências que envolvem o Projeto 
Luz. Ao estudar sobre luz, as crianças têm a oportunidade 
de investigar os efeitos da luz no meio físico, seus refl exos 
e sombras.

 “O QUE É PRECISO PARA FORMAR SOMBRAS?”

Em discussões, as crianças são incentivadas a pensar em 
situações que possam gerar sombras. 

GIOVANNA DIAS: “PARA QUE A SOMBRA SE 
FORME É PRECISO TER LUZ”.

LUCA: “TEM QUE TER SOL”.

BENTO: “PRECISA DE UM AMBIENTE ESCURO COM 
POUCA LUZ”.

LUANA: “PRECISAMOS ESTAR NO SOL”.

Com as hipóteses que surgiram, partimos para as 
experiências e observações.

Após as observações, as crianças fi caram ávidas para 
testarem imagens diversas e assim iniciaram a produção de 
desenhos em folhas de ofício. Depois de prontos, recortaram 
e iniciaram algumas experimentações:

“COMO VOCÊS IMAGINAM QUE SÃO AS SOMBRAS 
PRODUZIDAS POR ESSES DESENHOS?”  

ANNE : “OS OBJETOS NA SOMBRA NÃO SÃO O 
QUE PARECEM”.

ANA CAROLINA : “AS SOMBRAS NÃO SÃO IGUAIS”.

NINA : “CADA PERSONAGEM TEM UMA SOMBRA 
ÚNICA”.

CLARA : “ALGUMAS SOMBRAS ERAM A MESMA 
COISA. ALGUMAS NÃO FORAM IGUAIS”.

Em seguida, solicitamos que as crianças colocassem 
os desenhos no retroprojetor, para que observassem e 
comparassem se realmente a sombra tinha relação com 
suas ideias iniciais. Com esta ação, as hipóteses foram 
colocadas em confronto com as observações realizadas 
a partir da experiência, procedimentos utilizados em uma 
prática científi ca.

Com essa proposta, a compreensão do grupo acerca da 
existência da luz para a geração de sombra foi comprovada 
na ação, possibilitando que outras perguntas surgissem.
Outro procedimento científi co realizado pelas crianças foi o 
registro da experiência. Após esta proposta de levantamento 
de hipóteses, experimentação, observação e comparação, 
produziram relatos sobre a proposta realizada.

A Escola Nova Nossa Infância acredita que a compreensão 
das crianças é prioridade na prática educativa. É preciso 
despertar a capacidade de perguntar, de exercitar o encontro 
dos conhecimentos novos junto ao desconhecido. Assim 
sendo, é necessário ter coragem. Coragem para colocar 
sinais de interrogação em “verdades aceitas”. Coragem para 
insistir e dizer: “É assim que vejo as coisas”. Coragem para 
pensar.
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Poesias vencedoras
Categoria 1

Poesias vencedoras
Categoria 2

Lua Carvalho de Araújo Silva
(G7-MAT)

Felipe França Batista do 
Carmo (G10-MAT) 

Marina Coelho Nery
(G7-MAT)

Cintia Falcão 
Pimenta de Souza 

(G7-MAT)

QUERO, ME DÁ

QUERO BOLA
QUERO BONECA

QUERO TÊNIS
QUERO ROUPA NOVA

QUERO COMPRAR
QUERO GASTAR

MAMÃE, MAMÃE ME DÁ?!

QUERO QUE ESTUDE
QUERO RESPONSABILIDADE

QUERO ROTINA
VONTADE DE ESTUDAR

NO BATE E VOLTA
QUERO, ME DÁ

QUERER TER, É O QUE HÁ

MAS, A MAMÃE DIZ
FILHO, CALMA!

O SEU FREIO VOU PUXAR

UMA COISA, POR VEZ
MERECENDO VOU TE DAR

MAS, COBRANDO A CONSCIÊNCIA
DE QUANDO SE DEVE E PODE COMPRAR.

DIGA NÃO AO CONSUMISMO!

MAMÃE E PAPAI VÃO TRABALHAR.
PARA O DINHEIRO GANHAR.

FICO ANIMADO, SÓ PENSANDO...  
EM GASTAR, GASTAR, GASTAR.

JOGOS, FIGURINHAS, BRINQUEDOS...  
QUERO TUDO PRA MIM,

MEUS DESEJOS NÃO TÊM FIM.

E O QUE ACONTECE COM OS VELHOS?
FICAM POR LÁ...   NEM DOU CONTA

O INTERESSANTE É MESMO A PRÓXIMA COMPRA.

É MELHOR TOMAR CUIDADO,
COM O CONSUMO DESENFREADO

SE PRODUZIRMOS MUITO LIXO,
ACABAMOS VIVENDO QUE NEM BICHO.

CONSUMO SEM FIM!
ESSA É UMA IDEIA RUIM!

O PLANETA AGRADECE A NOSSA MUDANÇA,
POIS TER CONSCIÊNCIA, É VIVER COM ESPERANÇA!

POESIA

MAMÃE, MAMÃE!
QUERO COMPRAR ISSO

QUERO COMPRAR AQUILO
MAS DE QUE REALMENTE PRECISO?

A PAZ NÃO SE COMPRA
E SEMPRE QUEREMOS MAIS,

O AMOR NÃO SE VENDE
E NUNCA É DEMAIS.

A SIMPLES FELICIDADE
COM MUITA AMIZADE
NOS DÁ CONFIANÇA

E NOS ENCHE DE ESPERANÇA!

COMPRAR É DEMAIS!

COMPRAR É UM PRAZER.
TRABALHAR É UM DEVER.

GASTAR SEM POUPAR,
O DINHEIRO VAI ACABAR.

A CRIANÇA É EMOÇÃO.
SE EMPOLGA COM A TELEVISÃO.

E SE LEVA PELA EXPLORAÇÃO.

OS PAIS SÃO A RAZÃO
NA HORA DA DECISÃO

ORIENTAR, EXPLICAR E CONVERSAR.
EIS A QUESTÃO.

A MENINA 
CONSUMISTA

CONSUMIR E CONSUMIR...  
QUERER O QUE JÁ TEM...  
COMPRAR E COMPRAR...  
QUANDO JÁ TEM DEMAIS,
NÃO DEVEMOS QUERER 

MAIS
AQUILO QUE NÃO É 

PRECISO!

QUERER TER E NÃO 
UTILIZAR

SÓ LIGAR PARA COISAS 

MATERIAIS
NÃO LIGAR PARA AS 

SENTIMENTAIS
TER MAIS DO QUE MERECE.

PARE DE CONSUMIR O QUE 
NÃO PRECISA...  

VEJA AO SEU REDOR...  
AS PESSOAS QUE 

PRECISAM MAIS QUE 
VOCÊ...  

DÊ UMA OPORTUNIDADE DE 
CRESCER...  

ISSO FARÁ O MUNDO 
MELHOR!

Isabeli Santos 
(G9-MAT)

CONSUMO 
INTELIGENTE

CRIANÇAS COM FOME
SEM ESCOLA E SEM LIVROS

ROUPAS E SAPATOS?
OS MESMOS DO ANO 

PASSADO.

FRIO E CHUVA
SEM UM CASACO SEQUER

UM BRINQUEDO?
NÃO PODEM COMPRAR

FICAM SOMENTE A OLHAR.

OUTRAS, PORÉM, TÊM TUDO
O QUE QUEREM!

E O QUE NÃO QUEREM 
TAMBÉM

NÃO VALORIZAM, POIS NÃO 
SABEM

O SOFRIMENTO DE QUEM 
NÃO TEM.

SHOPPING, SHOPPING, 
SHOPPING

ROUPAS, SAPATOS, 
BRINQUEDOS...  

TUDO COMPRAR

MESMO SEM PRECISAR!

MAS, O QUE É ISSO MEU 
DEUS?

VAMOS CONSCIENTIZAR OS 
PAIS E AS CRIANÇAS

A TER EDUCAÇÃO
E VER MENOS TELEVISÃO!

PROPAGANDA:COMPRE, 
COMPRE, COMPRE

É MODA, TODO MUNDO 
TEM!

TÁ BARATO, É LIQUIDAÇÃO!
PRIMEIRO PERGUNTE:
PRECISO COMPRAR?
POSSO COMPRAR?

RESISTA À TENTAÇÃO
DE COMPRAR SEM 

PRECISAR.

ESSE É O CONSUMO 
CONSCIENTE

SE O DINHEIRO SOBRAR 
PODE GUARDAR OU DOAR
AS CRIANÇAS CARENTES 

AGRADECEM!
E O MUNDO FICARÁ MAIS 

CONTENTE!

Marianna Neri
 (G10-VESP)
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Aline Carvalho Vieira 
(G6-VESP)

CONSUMISMO INFANTIL

ATENÇÃO, ATENÇÃO
O ALERTA É GERAL

CONSUMISMO INFANTIL
NÃO É NADA LEGAL.

COMPRAR
SEM PRECISAR

É DEIXAR DE COMPARTILHAR.

CHEGA UM TEMPO
EM QUE NADA É SUFICIENTE...  

DÁ UM APERTO NA GENTE!

E COMPRAR PRA QUÊ?
SE POSSO DIVIDIR COM VOCÊ!

PRESENTE É AGRADO
NEM SEMPRE PRECISA SER

COMPRADO
PODE SER DADO!

COMPRAR NEM SEMPRE É EDUCAR
ENSINAR PARA O CONSUMO

NÃO É NADA OPORTUNO!

ENTÃO...  
TROCO COMPRAR POR

CONSTRUIR
CONSUMIR POR REPARTIR...  

SERÁ QUE VOU CONSEGUIR?

SER FELIZ
É TER VERSOS PARA
COMPARTILHAR...  
VAMOS NOS UNIR?

COMO TER UM “BRASSARINHO”

Marina Torga 
Trocado Dantas 

(G10-MAT)

C O N C U R S O  L I T E R Á R I O

ALGUÉM

MÃE, QUERO COMPRAR...  
UMA COISA QUALQUER...  

UM CELULAR!

MÃE, PRECISO TER...  
UM BRINQUEDO NOVO,

PARA TODO MUNDO VER!

MÃE, QUERO PEDIR...  
UMA ROUPA DA MODA,

NÃO CONSIGO RESISTIR!

MAS SE EU QUERO,
POR QUE NÃO POSSO?
MEUS AMIGOS TODOS 

TÊM!
SE EU NÃO GANHAR,
NÃO SOU NINGUÉM!

FILHA, POSSO LHE FALAR

PALAVRAS DOCES
E NÃO SOU UM CELULAR!

FILHA, PODEMOS BRINCAR
DE QUALQUER COISA

ATÉ CANSAR!

FILHA, POSSO LHE DAR
UM ABRAÇO MAIS FORTE

QUE QUALQUER 
LAÇAROTE!

PORQUE EU QUERO
E EU POSSO

LHE DAR MUITO AMOR
E MUITO CARINHO.

É MUITO TRISTE SE NEM 
TODOS TÊM,

MAS É SÓ O QUE SE 
PRECISA

PARA SER ALGUÉM!

Morgana Bellazzi de 
Oliveira Carvalho 

(G7-MAT)

PARA TER UM 
PASSARINHO

NÃO PRECISA UM 
DINHEIRÃO

BASTA PAPEL,
FITA CREPE,

E MUITA IMAGINAÇÃO.

UM TIO ARTISTA CRIA
COM MÃOS MÁGICAS
A IDEIA PARA MARIA
QUE ESTÁ SEMPRE A 

QUERER
A ARTE APRENDER.

E SOB CURIOSOS 
OLHINHOS

DE MENINA ATENTA

DEPOIS DE UNS 
MINUTINHOS

EIS QUE SURGE O 
BRINQUEDINHO

QUE ATÉ VOAR TENTA.

BATIZADO 
“BRASSARINHO”

EM HOMENAGEM AO 
BRASIL

VAI ALEGRAR TODO O 
NINHO

FAZENDO POESIA DE 
PASSARINHO

E AUMENTANDO 
COM SEU CANTO A 

ESPERANÇA INFANTIL.
NÃO É NADA LEGAL.
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Depoimentos

A minha escola os primeiros amigos são os que fi cam para 
sempre em nossos corações. Lembro-me perfeitamente do meu 
primeiro dia de aula, mas eu pouco sabia que aquilo seria apenas 
o começo de uma amizade e aventura inesquecível. Hoje, seria 

uma grande, mas grande mesmo mentira se falasse que não amo 
minha escola e minha classe, estamos juntos desde o primeiro 

dia, cada um tem qualidades e defeitos que se destacam quando 
me lembro das loucuras que aprontamos, rio, podem pensar que 

estou rindo sozinha ou que até mesmo estou fi cando maluca, 
mas não, eu só estou me divertindo com minhas lembranças, 
que estão bem e lindamente guardadas. Mas a pior coisa que 

eles fi zeram comigo foi serem tão divertidos, alegres, engraçados 
e geniais, porque assim, a cada dia fi co mais triste e saudosa 

por ser esse o último ano nessa escola tão querida, ou pior, meu 
último ano com esses amigos doidinhos. Com quatro anos 

entrei nessa escola, fui crescendo e me acostumando, a cada dia 
enlouquecendo de alegria junto. Fui fi cando maior, vendo todas 
as mudanças físicas e emocionais que aconteciam comigo. Os 
profi ssionais será que devo denominá-los assim, sempre foram 
mais amigos que profi ssionais, ou profi ssionais amigos, fi co até 
confusa. Me acolheram com carinho, competência e dedicação, 

e de pintar elefantes, na educação infantil, hoje estou aprendendo 
sobre a origem da terra. Errando fui aprendendo...   Agora me 

orgulho de ter crescido naquela escola, ou melhor, NA ESCOLA. 
Eles me fazem olhar para o céu e transformar aquela simples 
nuvem num sorriso de orelha a orelha. Desculpem-me se esta 
carta estiver molhada de lágrimas. Alegria e emoção são coisas 
que não podemos conter. Fico cantando, como fazíamos quando 

estávamos juntos. Eles são malucos, mas hoje posso dizer que sou 
um deles. Quando ouço a música Merry Christmas me lembro de 
todo fi m de ano que cantávamos...   Mas este ano será diferente, 

uma tempestade de lágrimas tomará conta de meu rosto, a 
música soara triste, a cor vermelha colorirá meu nariz e fi carei com 
o clássico nariz de palhaço, mas não terei vergonha. Chorar é para 
os fortes e chorar de saudade e emoção mais ainda. Essa escola 
querida fi cará na história da minha vida para sempre, mesmo na 

faculdade ou ainda muito depois, quando já formada, lembrar-me-
ei dela como uma doce saudade e muita alegria.

Cacate. (Catarina Coelho Herrera, grupo 10). 

Minha Relação com a Nossa Infância

Penso que a minha relação com a Nossa Infância pode ser 
caracterizada por fatos que a construíram, ao longo de dez anos.

Antes mesmo de nascer essa conexão, nosso Gustavo tinha, 
então, em torno de um ano e meio, minha mullher, Geracy, 

pacientemente, visitou congêneres bem conceituadas, entrevistou 
professores e orientadores e levou-me a duas delas. Fixou-se na 

Nossa Infância.

Gustavo foi matriculado e eu fi z a sua adaptação, enquanto 
estudava para um concurso público, em espaço da própria 

escola, durante mais de duas semanas. Não a conhecendo, fi quei 
surpreso com a simplicidade com que essa minha demanda foi 

resolvida.
A vida escolar na tenra idade é um tempo de brincadeiras, mas é 
também marcada por dodois, mordidas, saudades, chorinhos... A 
de Gustavo, que pude acompanhar mais de perto, não foi diferente 
e, assim, deu-se o meu segundo encantamento, desta vez com a 
experiência demonstrada por pró Mara, Cris e diretora Sandra, ao 

lidar com essas situações.

Acabamos nos mudando para menos longe da escola e, com dois 
anos, o nosso Guilherme também foi lá matriculado.

Enfrentamos difi culdades? Claro que sim. De certa feita, 
estávamos Geracy e eu conversando com Sandra, na sua sala, 

e, sem saber que lá nos encontrávamos, Gustavo irrompeu, 
reclamando muito choroso e inconformado. A diretora o ouviu. 

Acolheu-o. Acalmou-o. Nós fomos meros espectadores. Tudo foi 
depois resolvido com efetividade e compreensão.

Guilherme tem encontrado na escola - acho importante 
mencionar prof. Cássio - referências para o seu crescimento e 

oportunidades para a formação de amizades.

Além da atitude acolhedora que a Nossa Infância transmite, 
chamou-me a atenção o trabalho permanente sobre os valores 

humanos, com práticas sociais e também a autonomia que 
procura desenvolver nos alunos.

Gustavo está há um ano no Anchieta, bem adaptado, graças 
também à base construída na Nossa Infância. Há pouco tempo, 
resolveu fazer uma visita às professoras Val e Leke. Embora não 
seja originariamente meu, esse é o testemunho que escolhi para 

melhor defi nir minha relação com a Nossa Infância.

Uma relação feliz.
Eduardo Olympio da Silva Braga, pai de Guilherme 

Fernandes Braga. 24/09/2014.

Guardo recordações maravilhosas dos anos que estudei na Nossa 
Infância. Muito mais do que o ensino da leitura e da escrita, essa 

escola foi extremamente importante na formação de valores que 
hoje são fundamentais na minha trajetória pessoal, profi ssional 

e como cidadã. Lá sempre me senti acolhida e amada por todos 
os professores e colaboradores. Representava para mim um 

lugar mágico onde tinha a liberdade de exercitar a criatividade e 
desenvolver muitas habilidades sem deixar de lado a leveza de 
ser criança. O compromisso com a educação e o carinho pelos 
alunos sempre foram marcas dessa equipe que fez a diferença 
na minha vida. Sou muito feliz por ter tido a oportunidade de ser 
aluna dessa excelente escola e tenho muito orgulho de ter feito 

parte da sua linda história. 

Maria Isabel Sena Gomes, Advogada.

Uma etapa se encerra...  

Um novo ciclo se inicia...  

Há exatos dez anos meu fi lho iniciou seu caminho nesta escola.
Há dez anos trazia pela mão um menino curioso, de olhar 

desconfi ado e caminhar hesitante.

Mãozinhas pequenas escondidas pelas minhas e olhos atentos 
observando os meus. Meus olhos, meus anseios, meus medos...  

Como deixar meu bem mais precioso em um lugar desconhecido, 
com pessoas desconhecidas? Difícil decisão. Nem lembro ao 

certo quem estava mais amedrontado.

O tempo passou. Hoje o passo hesitante se transformou num 
correr afoito, numa pressa sem fi m, numa ânsia de beber a vida 

em grandes goles. E as minhas dúvidas, bom, pelo menos as 
primeiras, fi caram para trás.

Sempre fui uma mãe presente, de porta de sala, de palavra 
rápida com a professora pra saber se tudo andava como deveria, 

de dar opinião e de prestar atenção ao redor, de fazer críticas e 
acatar sugestões. Eu gosto. Me dá trabalho, mas me dá prazer em 
dobro. Pra mim, educar é isso. E poder contar com a escola como 
parceira é fundamental. Porque é assim que sempre me senti em 

relação à Nossa Infância: parceira.

No mundo “fast tudo” em que vivemos, onde as relações são 
virtuais e os relacionamentos fugazes, é tranquilizante saber que 
ainda existem pessoas comprometidas com seu trabalho e que, 
acima de tudo, amam aquilo que fazem, por isso o fazem bem 

feito.

Nesse momento em que um ciclo se fecha só tenho uma palavra 
para resumir o que sinto: GRATIDÃO. Obrigada pela paciência, pela 
presença constante, pela ajuda, pelo cuidado, por proporcionar aos 
meus fi lhos momentos plenos de amor e crescimento. Não vou 
citar nomes porque poderia correr o risco de não citar alguém, o 
que seria injusto, porque sei que hoje meus fi lhos são a soma dos 
pequenos gestos de amor e carinho que vocês dedicaram a eles 

todos esses anos.

Marina Torga Trocado Dantas (Mãe de Enzo 
Dantas, grupo 10 e Luiza Dantas, grupo 9).

A Escola Nova Nossa Infância representa meu primeiro ciclo de 
socialização e aprendizagem com outras crianças. Nela, dei meus 

primeiros passos, não só para andar...   Mas, para iniciar o meu 
processo de formação acadêmica e humana.

Desde o primeiro ano em que estudei nesta escola fui estimulado 
a sempre pensar sob diferentes óticas, fazer novas descobertas, 

olhar o mundo de outra perspectiva. Hoje eu consigo ver o quanto 
foram importantes todos esses estímulos, atividades e propostas 
que a mim foram apresentados, pois têm me ajudado a tomar 
decisões e a buscar sempre mais. Agradeço a esse espaço de 

educação que junto com minha família fi zeram-me transformador 
da sociedade.

Matheus França Batista do Carmo
Estudante do 9º ano do Colégio Módulo.



Escola Nova Nossa Infância |  6564 |  Escola Nova Nossa Infância

D E P O I M E N T O S

A Escola Nova Nossa Infância é a grande responsável pelas 
minhas experiências como criança. Lá não só aprendi a ler, 

escrever e calcular mentalmente, como também a me relacionar 
e dialogar.

Dialogar, principalmente. Recordo-me muito bem de meu 
temperamento intempestivo que me rendeu muitas idas à sala da 
coordenação; e, em todas as confusões de que fi z parte, sempre 
encontrei rostos pacientes e dispostos a me ajudar – e, é claro, às 

minhas vítimas.

Professores, Coordenadores, Porteiros, Auxiliares: todos sempre 
acreditaram em nossa educação e em nosso desenvolvimento. 
Chegamos a resolver discordâncias entre alunos por meio de 

Assembleias; presididas por mim, inclusive. Foram momentos de 
muito aprendizado, fundamentais para o nosso amadurecimento 

político.

Amizades construímos independente de onde estudamos. E 
na Nossa Infância não foi diferente. Muitas permanecem até 

hoje como memória dos bons momentos que compartilhamos. 
Sem dúvida, muito de nossa alegria devemos a esse espaço que 

completou, em 2014, 25 anos.

Uma educação moderna, ousada e efi ciente me preparou para as 
etapas seguintes da vida. E, até agora, só me resta agradecer.

Renan Baleeiro Costa (estudante do 2º ano do 
Ensino Médio no Colégio Oficina).

Querida Escola Nova Nossa Infância,
 

            Ao receber o prêmio, que muito me honra (Mérito 
Acadêmico – 1º lugar do curso de Direito da Unifacs), pude 

rememorar toda minha trajetória e todos aqueles que direta ou 
indiretamente me propiciaram e me facilitaram chegar até aqui. 
Os degraus anteriores que subi, os prêmios que recebi foram tão 
importantes quanto os que ora recebo e os que virei a receber.  
Registro que tais “louros” me tornam ainda mais responsável e 

comprometida com a trajetória que abracei. 

            Diante do exposto, compartilho com a Escola Nova Nossa 
Infância, com sua direção, coordenação, corpo docente, colegas 
e funcionários, este prêmio, pois de certo, sem vocês não seria 

possível a sua concretização. 

            Parafraseando Antístenes (fi lósofo grego – 445 a.C. – 
365 a.C.), “a gratidão é a memória do coração”.

 
 

Beijos e Sorrisos,
 
 

Marcella Pinto de Almeida (ex-aluna).

Querida Sandra,
Parece que foi ontem o dia em que cheguei a Nossa Infância 

pela primeira fez. Dezenove anos se passaram e ainda lembro 
a calorosa acolhida de Naiara que me fez acreditar que 

fi nalmente havia encontrado a escola certa para minhas fi lhas.

Vivi muitas emoções com Mariana e Gabriela até que nasceu 
Geovanna e os nossos laços foram se fortificando através dos anos. 
Da fraldinha e chupeta ao glorioso passeio do Carroção no grupo 10, 

todos os dias eu deixava na ENNI um pedaço do meu coração.

Nani, Bibi e Geo, todas marcadas por uma escola inesquecível 
onde aprender, brincar e crescer, aliado aos valores familiares 
marcaram a história do seu desenvolvimento como pessoa.

Acompanhei intensamente cada fase, cada grupo; as feiras 
de conhecimento, a rádio blá blá blá e tantos projetos que 

despertaram signifi cativos aprendizagem, como o incentivo a 
leitura, a biblioteca que contribuíram para que hoje elas sejam 
grandes leitoras. Como esquecer a festa das mães, do Natal e 

Depoimentos

recital de poesias??? Fizemos muitas amigas, conheci pessoas 
incríveis, mestres na educação e no afeto que jamais esquecerei.

Vi muitas famílias inseguras com questão de notas, provas e 
boletim. Eu sempre acreditei na proposta da escola até que vivi 
o sonho da aprovação de Nani e Bibi em Medicina e em meio 
a tanta alegria o pedido delas para logo avisar a Pró Sandra 

porque “tudo, mamãe, começa na infância”. Parabenizo a ENNI 
por sua visão pedagógica  que ultrapassa as letras, que valoriza 
a infância e a família, aos profi ssionais amigos e competentes 

meu carinho e reconhecimento.

Geo vai concluindo mais um ciclo e não tenho dúvida que 
também terá sucesso em sua caminhada.

A Deus toda a glória por nos direcionar, proteger e nos amar a 
cada instante.

A você, Sandra, obrigada pela presença polida e dedicada.
Com amor, toda gratidão,

Sizínia Durand.
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Senhora diretora, estamos iniciando o ano letivo de 2014.

Comunicamos à Direção, Corpo Técnico, Professores e Auxiliares 
dessa escola que, em 2013, os alunos de nosso 6° ano egressos 

da Escola Nossa Infância foram aprovados para o 7° ano. 

Ressaltamos: sem recuperação alguma.
O Módulo parabeniza a Escola Nova Nossa Infância pelo trabalho 
educativo que desenvolve e que, ao longo de 2013, se manifestou 

não apenas pela aprovação de seus ex-alunos para o 7° ano 
(seria muito pouco), mas pelas posturas e participação que eles 

assumiram em nosso cotidiano fazer pedagógico.

Aproveitamos a data para desejar-lhe um ano letivo feliz e 
crescentemente efi caz em sua missão educativa.

Nosso abraço, Jayme Costa Barros

O Colégio Cândido Portinari sente-se privilegiado em falar sobre 
a Escola Nova Nossa Infância, afi nal são mais de dez anos de 

parceria.

Acreditamos que, juntos, fazemos parte de um grande e valioso 
quebra-cabeça, no qual  somos peças importantes, interligadas no 
magnífi co processo de formação do ser humano, motivando-os  

na ação de descobrir o mundo dos saberes e das relações.

Queremos, nesse momento, ressaltar que é um presente para 
o Colégio Cândido Portinari,  receber a cada ano estudantes 

singulares, de múltiplas expressões cognitivas, afetivas e sociais. 
Seres autônomos e alicerçados de valores universais, tão 

importantes para a formação íntegra de nossos “pequenos e 
grandes” jovens. Para nós, é um privilégio.

Parabéns a todos os diretores, professores e demais funcionários 
que constroem de forma ética e comprometida o nosso futuro. 

Rosa Silvany

Comecei a estudar na Nossa Infância aos 2 anos de idade. 
Lembro com saudades das minhas professoras e de todas 
as pessoas que conviveram comigo e que, de alguma forma, 
contribuíram para minha formação. Fiz amizades que até hoje 
mantenho, elas não poderiam ser melhores! Além de aprender 
em sala de aula, a escola nos levou para passeios inesquecíveis 

e que nunca sairão do meu coração, principalmente o passeio ao 
Sítio do Carroção em São Paulo. O meu jeito de ser e muitas das 

minhas qualidades devo a essa escola que tanto ensina e que 
tanto me emociono ao falar.

Nesses 25 anos de existência, desejo que essa escola tão 
maravilhosa continue oferecendo aos seus alunos, o incentivo para 

aprender, pensar e agir. Parabéns!

Beatriz Sarmento, 7º C, Colégio Cândido Portinari.

O Colégio Ofi cina e a Escola Nova Nossa Infância possuem 
afi nidades pedagógicas inquestionáveis: são educadores por 

opção e vocação e atuam na rede privada de ensino há muitos 
anos. Essas escolas reconhecem e praticam valores éticos e 
morais, defendendo uma prática pedagógica que incentiva a 
formação cidadã e a autonomia, com garantia de efi ciência 

acadêmica.

Nossas práticas pedagógicas se cruzam nas rotinas e nas 
escolhas do dia a dia, pois nos preocupamos com uma formação 
acadêmica de qualidade e com o desenvolvimento das múltiplas 

inteligências dos nossos alunos e alunas.

Para que isso seja garantido, compartilhamos a preocupação 
com a formação continuada de nossos professores e técnicos e 
com a solidez da parceria com as famílias, através de um diálogo 

reciprocamente respeitoso.

Por isso, nos congratulamos com os professore, funcionários e 
Direção da Escola Nova Nossa Infância e nos orgulhamos de estar 

entre seus parceiros pedagógicos.

Lurdinha Viana, Magaly Figueiredo e Márcia Kalid.

Depoimentos Escolas
Conveniadas



Cultura, carinho, inovação.
É assim que a gente escreve

a nossa história.

Há 25 anos, a Escola Nossa Infância Há 25 anos, a Escola Nossa Infância 
promove o desenvolvimento humanopromove o desenvolvimento humanopromove o desenvolvimento humano

e cultural dos estudantes através
promove o desenvolvimento humano

e cultural dos estudantes através
promove o desenvolvimento humano

e cultural dos estudantes através
de ações educativas inovadoras.de ações educativas inovadoras.

Incentivando sempre uma atitude participativa no Incentivando sempre uma atitude participativa no 
aprendizado e produção de conhecimento e cultura, aprendizado e produção de conhecimento e cultura, 

a Nossa Infância realiza um trabalho diferenciado a Nossa Infância realiza um trabalho diferenciado 
com crianças de 1 a 10 anos, na Educação Infantil com crianças de 1 a 10 anos, na Educação Infantil 

e Ensino Fundamental I, baseado em princípios que e Ensino Fundamental I, baseado em princípios que 
estimulam uma maneira própria de pensar, sentir estimulam uma maneira própria de pensar, sentir 
e agir no mundo. Afi nal, se cada criança é única, a e agir no mundo. Afi nal, se cada criança é única, a 

educação dela também deve ser.educação dela também deve ser.

Rua Prof.  Carlos Sá, Aquarius - Pituba
www.nossainfancia.com.br
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EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL


