


GuaxupéCOOPEG

“O cooperativismo é a união de pessoas voltadas para um objetivo comum, fortalecendo a economia global sem perder sua face humana. Em nosso caso, a COOPEG - Cooperativa dos Profissionais de Educação em Guaxupé Ltda. - é uma cooperativa de profissionais no ramo educacional e mantenedora da Escola Interativa de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.O segredo do sucesso do cooperativismo é o foco na educação, na formação dos cooperados, gestores, secretariado e todos os envolvidos em uma cooperativa, a quem são oferecidos cursos a custos simbólicos e com material humano de excelente qualidade.  Uma pequena cooperativa, ao se registrar na organização das cooperativas de seu estado, já estará contando com uma estrutura internacional, que teve seu início na Inglaterra, em 1844, quando consolidaram-se os valores e o papel das cooperativas na sociedade, não sobrepondo o lucro sobre os valores humanos, nem esquecendo que é preciso trabalhar no presente, analisando o passado e com foco no futuro.” Beatriz Ribeiro do Valle Antonelli, presidente da COOPEG 

Desenvolvimento da Gestão das CooperativasO PDGC, Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, é ministrado pelo Sescoop – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, e consta de um autodiagnóstico referente aos aspectos de planejamento estratégico, gestão, governança, relacionamento com o cooperado, legislação, entre outras questões relevantes à excelência em qualidade.A COOPEG participou, em 2013, do PDGC, conquistando uma boa colocação no ranking das cooperativas. Como consequência, foi convidada para um encontro em Brasília, para discutir com outras 150 cooperativas selecionadas, independentemente do ramo de atuação, os acertos e erros para a melhoria de todas.“Esperamos estar novamente em Brasília, após o PDGC de 2015. Estamos nos preparando com cursos e visitas técnicas. Ser uma cooperativa é poder usufruir de capacitações com padrão internacional oferecidas pelo sistema cooperativo”, afirma Beatriz Antonelli.
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“… é possível verificar como o cooperativismo está presente na vida dos brasileiros e como é um segmento vital, não apenas para a economia, como também para a inclusão social no País.  Os exemplos são inúmeros. Em todos os ramos e segmentos das atividades humanas, o cooperativismo se faz presente como modelo de negócio do futuro, com sustentabilidade e foco empreendedor na vida das pessoas.” Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg - Jornal Cooperação, julho 2014. 

VISÃO 2020Em dezembro de 2009, a ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS proclamou 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas das Nações Unidas. A força do cooperativismo se mostrou para o mundo. Já em 2012, em Manchester, surgiu a Versão Preliminar do Plano de Ação Para Uma Década Cooperativa – “Visão 2020”.A COOPEG, envolvida em todo esse processo e comprometida com o seu desempenho e melhoria,  participa de vários programas oferecidos pelo sistema cooperativista.  

No Paraguai, 

as 

cooperativas

 de crédito 

representam

32% do 

mercado

financeiro.



Acho que tudo o que 

acontece é feito pra gente 

aprender cada vez mais, 

é pra ensinar 

a gente a viver. 

Desdobrável. Cada dia 

mais rica de humanidade. 

Por meio do projeto “A 
História e o Espaço da 
Nossa Escola”, a profª 
Veridiana Preto situa e insere 
os alunos do 1º ano do 

Fundamental I na escola e na sociedade 
em que vivem.  Além de conhecer o 
ambiente escolar, seus funcionários e 
suas atribuições, os alunos representam 
trajetórias, observam fotos antigas, 
buscam soluções para os problemas e 
trabalham os símbolos do 
cooperativismo. Em entrevista com 
Gisela F. Nehemy, as crianças 
esclareceram dúvidas com relação à 
profissão de diretora de escola e 
representaram o lugar preferido de cada 
um na Interativa.

quadra poliesportiva da 
Unidade Nova Floresta foi 
simbolicamente inaugurada 
na Festa Junina. A partir de Aentão, o espaço começou a 

ser utilizado para Educação Física, 
Expressão Corporal, ensaios e 
apresentações de teatro, treinos de futsal 
aos sábados e ainda jogos entre 
professores e alunos aos domingos. 

A quadra teve abertura oficial em 07 de 
outubro, antecipando a abertura das 
Interpíadas 2014. Depois de um ato cívico, 
a presidente da Coopeg, Beatriz Ribeiro 
do Valle Antonelli, ressaltou a importância 
de se aprender a competir no sentido 
cooperativo, em que todos vencem. Já a 
diretora da Escola Interativa, Gisela Furlan 
Nehemy, “passou a bola” para alunos do 
3º, 4º e 5º anos jogarem futsal masculino. 
Na torcida, dividida entre as cores verde e 
vermelho, estiveram, também, alunos do 
Período Interativo.  

A quadra poliesportiva tem capacidade 
para 250 pessoas sentadas em 
arquibancadas, é coberta e possui 
iluminação para jogos noturnos.

eSocial, Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas, é um projeto do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED), implementado pelo governo federal para 
desburocratizar e aumentar a fiscalização sobre as empresas. A Ointenção é unificar o envio de informações pelo empregador em 

relação aos seus empregados. “Será um divisor de águas na vida dos trabalhadores, 
cooperados ou não. Com ele, todos os registros relativos à vida laboral estarão 
armazenados em um ambiente seguro e confiável”, relata José Alberto Maia, auditor 
fiscal do Trabalho e coordenador do GT eSocial -TEM. 

Em Guaxupé, participaram do e-social Beatriz Antonelli, presidente da Coopeg, 
Sandra Mancini, presidente do Conselho Fiscal, e Luis Smaira, diretor financeiro.

Davi C. Rezende, 1º ano

Assembleias visam cultura da cooperação 
O projeto Programa de Educação 

Cooperativa, do Sistema Ocemg, 
começou a ser implementado na 
Interativa a partir de assembleias 
realizadas no 4º ano do Fundamental I. 
A profa. Sílvia Santos e o prof. Maichel 
Stampone, de Filosofia, organizaram 
duas assembleias em sala de aula para 
os alunos definirem o que mais gostam 
na escola e sala de aula, como também 
o que eles não gostam. As opiniões 
foram debatidas de forma coletiva, com 
mediação dos professores. Dessa forma, 
ao interpretarem a realidade, foi 
estimulada a percepção sobre a cultura 
da cooperação. Teve até uma ata para 
registrar as opiniões, as mudanças 
propostas pelos alunos e a conclusão 
desse trabalho. 

Líderes e gestores de 

cooperativas

 

Uma reunião de líderes e gestores de 
cooperativas também aconteceu em 
Varginha com a proposta de apresentar os 
indicadores de desempenho apurados 
durante as visitas técnicas realizadas nas 
cooperativas da Região Sul de Minas, e 
formular um plano de capacitação que 
contribua para melhoria desses resultados, 
além do desenvolvimento dos 
empreendimentos cooperativos da região. 

Encontro de Mulheres Cooperativistas 

Para fortalecer a participação das 
mulheres nos processos de 
desenvolvimento das cooperativas ocorreu, 
em Pouso Alegre, o Encontro Regional de 
Mulheres Cooperativistas, com participação 
da presidente da COOPEG, Beatriz 
Antonelli, e a diretora da Escola Interativa, 
Gisela Nehemy. Em novembro, no Encontro 
Estadual de Jovens e Mulheres foi 
apresentado um plano de ação compilado, a 
partir desse encontro.

Formação de professores, objetivo constante 

A COOPEG - Cooperativa dos 
Profissionais de Educação em Guaxupé 
Ltda., mantenedora da Escola Interativa, 
oferece aos seus cooperados e professores 
vários cursos de capacitação durante o ano. 

Em 2014, entre os cursos de atualização 
presencial e à distância oferecidos pelo 
Sistema Etapa, professores da Interativa 
participaram, em São Paulo, do Encontro 
Enem de Análises e Tendências - Fuvest, 
Vunesp e Unicamp.  Também houve 
participação em dois seminários com a 
psicóloga carioca Tânia Zagury (foto acima 
e à direita), mestre em Educação e 
pesquisadora, que abordaram os temas 
“Gestão em sala de aula” e “Liderança em 
sala de aula e autoestima do professor”.

Regina Lima, professora de Educação 
Física, esteve na 24ª Fitness Brasil 
Internacional, na Programação Educação 
Física Escolar - da Ludicidade à Fisiologia, 
palestrantes Mário Pozzi e Tiago Aquino 
"Paçoca", em Santos - SP.PDGC em Varginha 

Visando a sustentabilidade e a 
permanência de todas as cooperativas, 
independentemente do ramo em que elas 
atuam, o PDGC trabalha fundamentos de 
excelência na gestão, como pensamento 
sistêmico, cultura da inovação, liderança, 
valorização das pessoas e conhecimento 
sobre clientes e mercado. “Em Varginha, dia 
1º de outubro, trabalhamos a autoavaliação 
das cooperativas, buscando 
amadurecimento dos temas para chegarmos 
a um trabalho único. Isso refletirá nos 
resultados, trazendo benefícios para 
cooperados, colaboradores e sociedade”, 
afirma Beatriz Antonelli.

Profª Deise Castro e Tânia Zagury

projeto CoopEncena, 
da Organização das 
Cooperativas do 
Estado de Minas OGerais - Ocemg, 

obteve a adesão da Cooxupé, Unimed, 
Agrocredi, Acicredi e COOPEG, que 
realizaram uma ação social e cultural, 
atendendo dois princípios do 
cooperativismo: a responsabilidade 
social e a intercooperação. 
Para assistir a peça teatral “Acredite, 
um espírito baixou mim”, encenada no 
Teatro Municipal de Guaxupé, cada 
ingresso foi trocado por dois quilos de 
alimentos não perecíveis. Houve 
arrecadação de mais de 700 quilos de 
produtos, distribuídos para as 
entidades Casa da Criança, Apae e 
Casa Bom Pastor.

Ocemg reúne cooperativas 



ais de 50 voluntários da COOPEG e Unimed participaram do Dia C, na praça do bairro MSanta Cruz. Cerca de 300 pessoas foram beneficiadas com aferição de pressão, testes de glicemia e muita diversão para crianças e famílias. Para este Dia C ou Dia de Cooperar, o Grêmio Estudantil realizou uma 

campanha de arrecadação de leite e produtos de higiene pessoal. Juntas, as equipes verde e vermelha conseguiram 567 caixas de leite e 752 itens de higiene pessoal, distribuídos igualmente entre a Apae e Casa da Criança. Em reconhecimento a essa grande ação social, a presidente da COOPEG, Beatriz Antonelli, entregou certificados aos alunos mais participativos no Dia C. 

6TRILHOS - ESCOLA INTERATIVA / 2014

m 2014, a parceria de cinco anos entre a Escola Interativa e a Apae de Guaxupé - Escola Geralda Toledo Russo, com coordenação da psicóloga EGilda Moreira, alunos do 9º ano participaram de atividades esportivas, culturais e de entretenimento na Semana Nacional da Pessoa 

com Deficiência Intelectual e Múltipla. A COOPEG/Interativa realiza trabalhos sociais em benefício desta Associação. Além de ajudar na barraca de doces da festa anual da entidade, o CoopEncena e o Dia C ofereceram para a Apae uma grande quantidade de alimentos e produtos de higiene pessoal.

odos os anos, o Sistema Etapa desenvolve um tema significativo como sugestão de trabalho para as escolas parceiras. Este ano foi TRiquezas da Vida, que a Interativa transformou em um projeto envolvendo todos os alunos da escola, da Educação Infantil ao Ensino Médio.Sobre o significado da escola, vale a pena citar Fábio Vilela, doutor em psicanálise e professor de psicologia no curso de Pedagogia da Unesp, e Ana Archangelo, professora de psicologia da Universidade de Educação da Unicamp. Juntos, lançaram o livro Fundamentos da escola significativa (Ed. Loyola) em que estabelecem as bases de uma escola que seja “por um lado, extremamente importante para o aluno, e por outro, o ajude a ampliar o campo de significação das suas experiências”.Como a Escola Interativa se insere nesse contexto? Ela busca associar o 

conteúdo didático com experiências práticas e vivências que irão estimular o conhecimento permanente a ser aplicado por toda a vida. Essa é a maior riqueza que podemos oferecer aos nossos alunos. E é isto que você vai encontrar nesta edição: reprodução de livros, poesias e literatura de cordel, visitas monitoradas a diferentes segmentos profissionais, cultivo de horta e compostagem, entre outras vivências dos pequenos aprendizes da Educação Infantil e Fundamental I.Riquezas da Vida também foi o tema da MIT – Mostra Interativa de Trabalhos (ex MC≤TEC), que reuniu experiências e pesquisas científicas, estudos sobre o meio ambiente, hábitos saudáveis e qualidade de vida. Tenho certeza de que essa Mostra ficará na memória dos alunos, para ser revisitada em diferentes momentos. Outro exemplo é o trabalho que a Coopeg/Escola Interativa iniciou com os alunos do 4° ano, a implantação do Programa de Educação Cooperativa, do Sistema Ocemg, que enfatiza cada vez mais a educação fundamentada nos valores cooperativistas. Futuramente adultos, com todo esse exercício de cidadania, poderão 

conceber uma boa cidade, quiçá um país. Símbolo das riquezas do Brasil, a bandeira nacional ilustra as páginas centrais desta revista, junto com as maiores riquezas da escola - nossos alunos.  Para nós, professores, a escola é mais significativa quando lançamos desafios para os alunos e eles nos devolvem resultados extraordinários. Como a disposição de alguns estudantes da 3ª EM de contribuir com textos para esta revista, a partir de quatro gêneros literários: matéria de João Paulo sobre a família, entrevista de Amador com um empresário, crítica de Marcela sobre um texto literário em cordel, e um artigo sobre os presidenciáveis, de Diogo.  Como as nossas riquezas, ao participar de Olimpíadas do Conhecimento, conquistando medalhas e um lugar na fase internacional para representar o Brasil, mostrando que a Educação faz toda a diferença. 
Boa leitura!



projeto Trabalho das Cores, 
da professora Fabiana 
Santos, possibilitou que cada 
aluno do Maternal I Oreproduzisse O Peixinho 

Azul, livro ilustrado com várias cores, 
incluindo o listrado e o colorido. Os alunos 
fizeram peixes utilizando diversas texturas. A 
professora recortou os trabalhos, em forma 
de peixe. A produção do livro trabalhou com 
organização e meta, e a socialização 
aconteceu por meio das rodas de conversa. 

ara as crianças de 2 a 3 anos, 
do Maternal II, as 
professoras Maira Cassiano da 
Silva e Cristine Braga Pdesenvolveram o projeto Um 

Planeta e os Quatro Elementos. Os alunos 
conheceram a água, terra, fogo e ar por 
meio de fotos, filmes, teatrinho, historinhas 
e atividades práticas. 

Alguns comentaram: “fogo pode queimar 

ntre os projetos desenvolvidos 
por Cássia Pires, professora do 
2º Período, alunos 
pesquisaram com pais e avós Eos brinquedos e brincadeiras 

preferidos na infância deles. Esta pesquisa em 
casa e outras feitas em livros e revistas 
resultaram em gráficos com várias opções de 
divertimento. As crianças, então, escolheram 
cinco brinquedos e cinco brincadeiras para 
conhecer a história de cada um deles. 
Depois, vivenciaram essas atividades e 
brincadeiras de outras regiões e países. 

a mão”, “serve para fazer churrasco”, 
“destrói a mata”. Aprenderam a diferenciar 
os estados de água líquida e sólida (gelo), a 
noção de quantidade de água e a fechar a 
torneira para economizar. Os objetivos de 
autonomia e socialização também foram 
alcançados. Nas rodas de conversa para 
definir uma das atividades do dia, eles 
puderam expor ideias, opiniões, ouvir e 
divergir, enriquecendo o projeto. 

s professoras do 1º 

Período, Helen 
Charavallote e 
Rosana Martins Leite, Aobtiveram retorno 

com o projeto Cecília Meireles - 
poetisa, professora, pintora e 
jornalista. Depois de falarem da 
importância da escritora às 
crianças, foi utilizado o livro de 
poesia infantil “Ou isto ou aquilo”, 
para os pequenos aprendizes terem 
contato com a literatura e 
aprenderem a se expressar melhor.
   Junto com a leitura, foram 
desenvolvidas diversas atividades 
relacionadas às poesias, 
beneficiando todos os alunos. As 
professoras teatralizaram o poema 
“As meninas”, criaram uma 
brincadeira de pescaria, levaram as 
crianças a brincar de roda, soltar 
bolhinhas de sabão, entre outras 
atividades. 

No 3º Período, da professora Juliana 
Souza, o projeto Profissões possibilitou 
mostrar os trabalhos exercidos por 
alguns pais de alunos. As crianças 
visitaram uma fazenda de café, indústria 

de calçados, escritório de advocacia, o Fórum de 
Guaxupé e salas de aulas da Interativa, na Unidade 
Centro. Estiveram na escola um perito da polícia civil, 
que tirou impressão digital das crianças, e uma dona de 
casa, que fez uma receita para ser degustada por todos. 



m 2014, a horta de produtos orgânicos da Unidade Nova Floresta ganhou maior variedade de verduras, legumes e frutas. O Eespaço verde da escola também aumentou e está atraindo mais pássaros ao local.  Diariamente, o sr. Sebastião, jardineiro da Interativa, cuida com muito carinho e capricho da manutenção e cultivo de novos produtos que são consumidos nos lanches, sucos, almoço e sobremesas das crianças. Alimentos saudáveis, sem agrotóxicos. Atualmente, são 25 itens cultivados: alface, agrião, beterraba, brócolis, cebolinha, chuchu, couve verde e couve-flor, espinafre, mandioca, pimentão, rúcula, salsinha e dois tipos de tomate. Para sobremesa e suco, estão em crescimento pés de abacate, banana, figo, goiaba, jabuticaba, laranja, lima, limão (siciliano e vermelho) e maracujá. A professora Cássia Pires desenvolve um projeto nessa área. Alunos do 2º Período, de 4 e 5 anos, aprendem os princípios básicos de cultivos simples, do preparo da terra à plantação da semente ou raiz. Nas aulas de culinária, as crianças observam como se faz saladas e bolos com os produtos colhidos da horta.
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Otema sustentabilidade foi trabalhado de forma lúdica para o 4º ano e 
5º ano, das professoras Sílvia Santos e Selma Senedese, respectivamente. Os alunos visitaram o Núcleo de Educação Ambiental Mata Viva, no Complexo Industrial Japy, da Cooxupé. No percurso de uma trilha de 500 m, havia objetos espalhados pela mata nativa, para despertar a observação. A fauna local foi apresentada com a simulação de uma cadeia alimentar: alguns representaram a presa, outros alunos se tornaram predadores. E todos adquiriram maior consciência ambiental. 

urante o ano, a professora Veridiana Preto, do 1º ano, utilizou jogos na alfabetização para as aulas Dde Matemática. O Pintando o Sete foi um dos jogos que ensinou, de forma lúdica, a resolver adições. Os jogos estimulam a capacidade de organização, análise, reflexão e outras habilidades do pensamento, bem como a construção do conhecimento. Ainda, exigem atitudes como ganhar e saber perder, trabalhar em equipe, respeitar regras e desenvolvimento social. 

arte de narrar histórias, desenvolvida com alunos do 2º ano, da professora Sueli Barros, teve a meta Ade gerar opções que favorecessem o hábito da leitura. O que mais chamou atenção foi o envolvimento das crianças, a reação de cada uma ao ouvir e observar as ilustrações: riso, tristeza e alegria, entre outras emoções. Além de desenvolver a comunicação oral e gestual, a narração ainda despertou o prazer de serem, elas próprias, contadoras de histórias. 

o projeto Sistema Solar, do 3º ano, a profª. Viviana Pires uniu ciências com geografia para ensinar a localização da criança no espaço. A viagem do Nconhecimento começou pela sala de aula, passou pela cidade, o Brasil, a Terra e chegou ao universo. Alguns pensavam que os humanos moravam dentro da terra e se surpreenderam ao saber que a moradia é na superfície da crosta terrestre. 

ara trabalhar o conceito de números inteiros, posição e sentido das retas, a professora Selma Senedese, 5º ano, utilizou jogos que complementam o conteúdo da apostila. O jogo da roleta, por exemplo, proporcionou um Penvolvimento maior do grupo que, por meio do lúdico, construiu conceitos básicos para futuros estudos. 



Além do currículo básico, incluindo Educação Física, a Interativa oferece nove aulas diversificadas para os alunos do Fundamental I e II: Artes, Expressão Corporal, Filosofia, História na Biblioteca, Inglês, Informática, Música, Espanhol e Dinâmica de Grupo. 

copa do Mundo possibilitou que o professor de 
Espanhol, Sílvio Almeida, contextualizasse esse tema Apor meio dos países de língua espanhola que mais se destacaram nos jogos. A torcida foi para alunos do Fundamental II se saírem bem na avaliação escrita e oral. Trechos de filmes, músicas, receitas de culinária e análises socioeconômicas ainda reforçam conhecimentos referentes à cultura espanhola. Já houve debate sobre a atual situação política na Argentina, liberação da maconha no Uruguai, declínio das touradas, entre outros temas. Já o Ensino Médio interpreta textos e faz redação escrita de preparação para o vestibular. 

Na Educação Infantil, as aulas de 
Expressão Corporal do professor Pedro Caetano Simões têm dinâmicas, jogos e brincadeiras para a criança conhecer melhor o corpo, e contações de histórias para despertar a imaginação. Bem diferente do Fundamental I e II, em que as atividades ativam a concentração, a criatividade, relaxam a mente e contribuem para perder a timidez, como foi observado por meio dos poemas caipiras e brincantes nas apresentações da festa junina da escola.

s aulas de Inglês da professora Sandra Mancini seguem o Sistema 

Etapa, com Aconhecimentos gerais e gramaticais, do 6º ao 9º ano. No Fundamental I, são usadas fichas para montar palavras, receitas culinárias, leitura de livro e apresentação da história lida. Já os alunos de 03 a 06 anos aprendem tocando nos objetos, como frutas, brinquedos e partes do próprio corpo. 

as aulas de 
Musicalização, da professora Deise de Castro, alunos da NEducação Infantil e do Fundamental I produzem diferentes tipos de sonoridades. Os menores ouvem as músicas do Grupo Palavra Cantada, entre outros, e manuseiam diversos instrumentos musicais. Já o 5º ano propôs 20 minutos de música no intervalo das segundas-feiras de manhã. Primeiro, eles visitaram a Rádio Clube de Guaxupé e souberam como se produzem alguns programas. Na escola, alguns assumiram a seleção musical. As letras de músicas, incluindo as internacionais, foram avaliadas pela professora. Outros cuidaram do aparelho de som. As meninas dançaram para os pequenos do Período Interativo, que assistiram sentadinhos nas cadeiras. 

s aulas de Dinâmicas de Grupo, com a psicóloga Gilda Mara Moreira Leite, acontecem para os alunos do Fundamental II e 1ª EM, enfocando identidade, integração, comunicação, valores, autoconhecimento, cooperação, trabalho em equipe, cidadania, projeto de vida e outros temas. AEste ano, os alunos do 9º ano desenvolveram um trabalho de inclusão com diferentes atividades que envolveu todos os alunos da Escola Geralda Toledo Russo (Apae Guaxupé). Foi gratificante para ambas as escolas. No encerramento do projeto, a Interativa recebeu o grupo de teatro da Apae, apresentando a peça "Monique nas Maravilhas do Brasil". 



Em Informática, a 
professora Danielle 
Miranda ensina mais do 
que noções de word, excell, 
photoshop e corel draw. 

Os alunos também fazem pesquisas e 
trabalhos interdisciplinares. Para reforçar 
o ensino de matemática são aplicados 
jogos de raciocínio lógico. O computador 
tornou possível conhecer as obras 
barrocas de Aleijadinho e saber como se 
constroem os padrões de beleza de 
corpos e rostos considerados perfeitos. 

De forma lúdica, crianças da Educação Infantil desenvolvem habilidades 
motoras nas aulas de Educação Física, da professora Raquel Prado. 
As brincadeiras ensinam movimentos corretos para andar, correr, saltar e 
brincar ao ar livre. Utilizando bola, corda, bambolê, cones e outros 
brinquedos, as crianças conhecem seus potenciais físicos, aprendem 

limitações e se socializam no grupo. 

Foto: Emerson Ferreira Telles

as aulas de Filosofia, o 
professor Michael 
Stampone conduz os 
alunos a pensarem Nmelhor e maior, 

acompanhando os valores cooperativistas 
da escola. Como resultado do 
questionamento sobre sustentabilidade, o 
4º ano ganhou a incumbência de ajudar a 
implantar a coleta de água da chuva na 
Unidade Nova Floresta. Já os alunos do 1º 
ao 5º apresentaram trechos de O 
Julgamento de Sócrates - pai da filosofia 
ocidental, acusado de corromper a 
juventude com suas ideias e condenado a 
beber cicuta -, escrito por I.F.Stone.

lém das aulas de Educação Física, para alunos do Fundamental I, II e 
Ensino Médio, a professora Regina Lima realizou uma pesquisa, do 1º ao 5º, 
comparando as brincadeiras tradicionais com as de hoje em dia. Na opinião 
de um aluno, não é saudável ficar somente no video game e computador, é Apreciso haver equilíbrio com outras atividades que não envolvam somente 

tecnologia. Para a prática foram escolhidos três jogos: bets (taco), pipa e pega-pega. 
O time de vôlei masculino, do Fundamental II e EM, foi vice-campeão na etapa municipal 

dos Jogos Estudantis de Minas Gerais - JEMG. O handebol feminino, do Fundamental II, 
ficou em 3º lugar; Natália C. E. da Silva, 9º, recebeu a medalha “André Torsone” de atleta 
revelação.  “O esporte oferece chances reais de integração social”, afirma Regina.

odo começo de ano 
acontece o Fim de 
Semana do Livro, na 
Unidade Nova T
Floresta. Nas 5ª e 6ª 

feiras, todos os alunos visitam a 
biblioteca para conhecer novos 
exemplares. A bibliotecária Renata 
Santos cria cenários atrativos e 
coloridos para as crianças folhearem 
os livros, fortalecendo assim o 
prazer com a leitura. Durante o ano, 
a biblioteca oferece o Varal de 
Poesias e o Mar de Histórias, que 
também despertam o interesse do 
público infantojuvenil. 

ste ano, a 
profª Lik, de 
Artes, deu 
continuidade Eao projeto 

Imagem, iniciado em 2013. 
Para as turmas da Educação 
Infantil, o objetivo é educar 
o olhar para o mundo 
contemporâneo com tantas 
ofertas de imagens. No 
Fundamental I e II, a 
proposta é desacelerar a 
visão para enxergar mais e 
melhor, através das artes 
plásticas, filmes de 
animação e ficção, 
documentários e outros 
recursos.

Uma das boas novidades 
de 2014, foi a formação de 
um grupo no 5º ano que 
está criando mangás, em 
forma de personagens e 
histórias em quadrinhos. 
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á se tornou um 
diferencial, do 6º ao 
9º ano, a profª. 
Vilmara Preto 
ensinar JMatemática com 
paródias musicais e 

mandamentos, como “farás 
sempre de uma fração uma 
divisão” e “jamais dividas 
por zero”. Também são 
feitas associações com a 
natureza. O voo das 
borboletas, com asas 
idênticas, é geométrico. 
Números irracionais são 
vistos em chifre de carneiro 
e caracóis. O joão-de-barro 
é um perfeito construtor 
matemático.

s ninhos de coruja na Unidade Nova Floresta despertaram o interesse de um 
grupo de alunos do 6º ano, que pediram orientação à profª Isabella Dias, de 
Biologia, para viabilizar a pesquisa Coruja-buraqueira.  Aos visitantes da MIT 
foi explicado que esta ave se apropria de buracos feitos por outros animais Opara fazer um ninho protegido, com três a nove ovos. As corujas são grandes 

defensoras dos filhotes e tanto possuem hábitos noturnos quanto diurnos. 

oi elaborado um concurso para 
que a Mostra anual de Ciência, 
Cultura e Tecnologia da 
Interativa ganhasse um nome Fexpressivo. De acordo com o 

regulamento, puderam participar alunos, ex-
alunos, professores, ex-professores, amigos 
do Facebook da Interativa e outros 
interessados que torcem pelo sucesso da 
escola. Para o vencedor, um tablet. 
A sugestão escolhida foi MIT - Mostra 
Interativa, que foi adaptado para MIT – 
Mostra Interativa de Trabalhos. O novo 
nome passou a vigorar este ano, no 12º 
Fórum Interativo. A autora e ganhadora do 
tablet é a ex-professora da Interativa, Rosane Scucuglia Heluany, de 
Guaranésia, que recebeu a premiação na 
abertura oficial do Fórum Interativo, na Casa 
da Cultura. Parabéns a todos que 
participaram com ideias.

professora Jacqueline Quintino, Física, elaborou, com um 
grupo do 9º ano, o projeto sexualidade, abrangendo o 
desenvolvimento embrionário até o primeiro ano de vida 
do bebê. Na MIT, alunos explicaram os efeitos da gravidez Ano corpo, cuidados com vacinação, os tipos de parto e 

outras temáticas relacionadas, como infertilidade e reprodução assistida.  

professor Ítalo Coragem, Literatura, alterou a forma de 
avaliação no Fundamental II. Com a mudança, após a leitura de um 
livro, grupos de alunos fizeram apresentações. No 6º ano, a obra 
“O Mário que não é de Andrade”, em conjunto com pesquisa Osobre o escritor Mário de Andrade, possibilitou conhecer outros 

artistas da época modernista. O 7º explorou imagens e dramatizações de “A Droga 
da Obediência” (Pedro Bandeira). Caracterizações de “Dom Quixote” (Cervantes) 
se destacaram no 8º. O romance policial “Um estudo em vermelho” (Conan Doyle), 
primeiro livro do famoso detetive Sherlock Holmes, teve uma pesquisa investigativa 
do 9º ano, com apresentação de vários grupos.

nquanto alunos do 9º ano e Ensino Médio (1ª e 2ª séries) se 
preparavam para participar de olimpíadas do conhecimento, o 
professor Luciano Celso da Silva, de Geografia, colaborou com um 
projeto para a MIT. Alunos do 8º ano elaboraram gráficos sobre a Ediversidade econômica do país, por meio das exportações e 

importações brasileiras, definindo as regiões de maior expressividade nessa área. 



or ser ano eleitoral, 2014 foi de muita animação nas aulas de Sociologia e História, no EM, com o professor George 
Chinaglia. Sempre respeitando a pluralidade de opiniões e 
interesses, mas sem jamais perder os princípios da ética e da Pracionalidade, muito se discutiu e se aprendeu. 

Com muita alegria e interesse, alunos e professores da Interativa 
participaram, em 30 de setembro, na Câmara Municipal de Guaxupé, da 
inauguração da Escola do Legislativo, projeto dedicado à conscientização 
política dos jovens, cidadania e solidariedade.

o Ensino Médio, as aulas de Inglês, da professora Patrícia Calori, 
seguem a apostila Etapa, com predominância da interpretação de 
textos e avaliação dos grandes vestibulares. Há também discussão de 
temas diversificados. A 1ª série debateu sobre o tema Gravidez na NAdolescência. A 2ª analisou o contexto político brasileiro em ano 

eleitoral. Ainda, na 3ª,  acontecem debates com conteúdo interdisciplinar. 

projeto “Percepção 
Ambiental: construindo uma 
análise ambiental crítica”, 
criado pela professora OAriene Prado, de Biologia, 

começou com uma parede verde de pets e 
plantas ornamentais na unidade Centro. 
Todas as plantas já foram replantadas por 
outras mais adaptáveis ao microclima. Em 
2013, foi feita análise sobre a poluição na 
cidade de Guaxupé, utilizando folhas do Ipê. 

O projeto também conscientizou sobre a 
necessidade de viver de forma sustentável 
para diminuir o impacto ambiental gerado 
pela produção de resíduos, dentro e fora da 
escola (ilustrações abaixo). Assim, o 
processo de Coleta Seletiva será implantado 
na escola, incluindo a destinação correta dos 
materiais selecionados. 

as aulas de Língua Portuguesa, 
do 9º ano, a professora Alaíde 
Torsone recorreu ao livro Emília no 
País da Gramática, de Monteiro NLobato, para trabalhar pronomes de 

forma diferenciada. Os termos da oração foram 
reforçados com o uso de cartazes. Já na 1ª e 2ª EM, as 
prioridades foram gramática, redação e argumentação, 
visando o vestibular. O filme 1984, baseado no livro de 
George Orwel, possibilitou uma análise da censura 
atual, representada por câmeras de monitoramento. 

o Fundamental ao Ensino Médio, a 
Escola Interativa adota o ensino Espiral Crescente do Sistema 
Etapa. Na prática, tudo o que os Dalunos aprendem é reforçado, com 

maior riqueza de detalhes, durante todas as etapas do 
curso. Dessa forma, o material didático aplicado leva 
o aluno a subir degraus do conhecimento, mantendo-
se sempre ligado à base da aprendizagem. 

Ao estimular aulas e projetos interdisciplinares, o 
espiral crescente também valoriza os professores, 
que podem concluir: “quanto mais a gente ensina 
mais aprende o que ensinou”. 

Juntamente com o conhecimento intelectual, a 
Escola Interativa é voltada para a construção de 
valores morais e éticos, “para um mundo que não para de mudar”. 

Professores 

de plantãoUma vez por semana, professores do 
Ensino Fundamental II e 
Médio fazem plantão 
extraclasse para alunos 
solucionarem dúvidas e 
reforçarem 
conhecimentos. Este apoio 
beneficia aqueles que se 
preparam para o Enem e 
os grandes vestibulares. 

O Sistema Etapa ainda 
disponibiliza apostilas de 
resumos teóricos e 
exercícios de revisão para 
ciências exatas, humanas e 
biológicas. 



Na segunda semana de outubro, aconteceu o 12º Fórum Interativo, 
onde acontecem a MIT - Mostra Interativa de Trabalhos e as Interpíadas - 
olimpíadas da Interativa.

Estes eventos aconteceram na Semana da Criança, sendo complementados 
com diversos atrativos para alunos da Educação Infantil e do Fundamental I: 
peças infantis com três grupos teatrais, contadores de histórias, mágico e 
muitas brincadeiras. Em sala de aula, Luiz Smaira, Física, participou de quatro 

projetos na MIT. A 2ª EM 
pesquisou diversos aparelhos 
óticos, comparando o olhar 

humano com a visão de um gato, coruja, 
cobra e outros bichos. Conclusão: cada ser 
enxerga diferente. Outro grupo estudou 
antigas ondas sonoras de rádio e 
videocassete comparando-as com ondas 
magnéticas de aparelhos de CD e DVD. 

Um dos grupos da 1ª EM optou por 
mostrar maquinários mais simples, que 
substituíram o esforço humano, como 
roldanas e alavancas. Outro grupo resgatou 
músicas e instrumentos de antigamente, com 
orquestras, óperas, partituras, danças e 
outras tradições musicais. 

erou muita 
expectativa, 
durante o ano, a 
chegada de um Gaquário de quase 

400 litros, que ficará na Unidade 
Centro. Uma das propostas é enriquecer os conhecimentos em 
aulas de biologia, química, física, 
geografia e dinâmica de grupo. 

A intenção é criar peixes 
ornamentais da Amazônia, 
caracterizados pela beleza que os 
tornaram itens de exportação para 
diversos países. Já as plantas, pedras 
e outros acessórios estão sendo 
definidos. A cada ano, a manutenção 
do aquário ficará sob a 
responsabilidade da 2ª EM.

rofessor de Filosofia, no 
Fundamental II e Ensino 
Médio, e também de História da Arte, PRenan Abranches 

participou de quatro projetos para a 
MIT. O 6º ano pesquisou e fez 
exposição sobre mitologia nas 
sociedades primitivas. Foram 
comparadas interpretações da vida 
de diferentes povos antigos, inclusive 
indígenas brasileiros. 

Por meio da cartografia, o 8º 
apresentou as riquezas do mundo e 
da natureza, com destaque para o 
Brasil. Junto com o professor Luciano, 
de Geografia, trabalharam as 
exportações. Com a 1ª e 2ª EM, 
Renan esteve envolvido na 
implantação do aquário na escola. 

ntes de iniciarem as aulas e 
os plantões de dúvida, em 
outubro, dirigido para o 
Enem e os grandes Avestibulares, o professor 

Nicolau Silva Souza, de Física, colaborou 
com alunos da 1ª EM no projeto de 
pinturas e filmes de terror. A intenção foi 
mostrar que imagens feias e assustadoras 
também são Riquezas da Vida, tema do Fórum Interativo 2014. 

12º Fórum Interativo inovou 
no formato para aprofundar o 
tema “Aborto, Eutanásia e Distanásia”. A mesa redonda, Orealizada na Câmara Municipal, 

levou os mediadores e professores Renan 
Abranches (Filosofia) e Laise Diogo (Literatura) 
a utilizarem a tribuna da casa legislativa. Na 
mesa diretora, seis convidados: os médicos 
Renata Corte Denardi e Tiago do Vale Elias, o 
prof. de História Lucas Almeida Souza, padre 
Reginaldo Silva, a analista do ministério público 
Thaís Regina Santos Saad Borges e o ministro 
religioso e pastor Geovani Antônio Cesário. 

Ocuparam as treze cadeiras dos vereadores 
os estudantes Mateus, 6º ano, Ana Clara e 
Matheus Cunha, 7º, Laísa, 8º, Letícia, 9º, 
Francisco, 1ª EM, José Mário e Milena, 2ª EM, 
João Paulo e Giovanni, 3ª EM. No auditório 
lotado, alunos do Fundamental II, EM, 
professores, a diretora da Interativa, Gisela 
Nehemy, e a presidente da Coopeg, Beatriz 
Antonelli. O debate foi rico em 
posicionamentos divergentes, contra-
argumentações e questionamentos dos alunos.

Durante três dias, cerca de 
200 alunos participaram das Interpíadas 2014, na 
quadra poliesportiva da 
escola. Nesta olimpíada 

anual da Interativa, a professora de Educação 
Física Raquel Prado aplicou brincadeiras 
cooperativas para a Educação Infantil, como 
corridas de saco e de bolinha na colher, 
esponja d´água e atividades com bexigas. 

No Fundamental I, II e EM, a professora de 
Educação Física Regina Lima realizou jogos 
de futsal, handebol, queimada, dança das 
cadeiras, corrida de saco, ovo na colher e 
danças coreografadas. Independentemente 
de vencedores, todos os participantes 
ganharam medalhas. 

uma época 
em que a 
questão da 
água é 
discutida N

mundialmente, a professora 
Lilian Quintino, Química, 
desenvolveu o projeto “Água”. 
Utilizando maquete de uma 
hidrelétrica e vídeos, alunos da 
1ª EM fizeram diversas 
abordagens sobre essa 
temática: o consumo humano, 
a escassez, poluição, 
tratamento de impurezas, 
formas de reaproveitamento e 
outros aspectos. 

Convidados especiais
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Aestrutura familiar passou por inúmeras 
mudanças durante o século XX: a extinção do 
pátrio-poder, a inclusão da mulher no mercado 
de trabalho, a Revolução Sexual, ou “era da 
liberação sexual” da década de 1960, entre 

outras.
A partir da segunda metade do século, começa-se a 

questionar e modificar questões consideradas tradicionais, tais 
como a indissolubilidade do casamento, a hierarquização e a 
distribuição de funções dentro da família, as diferenças entre 
homem e mulher, a descrição de gênero, a imposição 
reprodutiva sobre a mulher e outras ideias.

Atualmente as relações familiares são diversificadas. A família 
intacta, convencionalmente adotada como modelo é apenas 
uma entre as várias formas de organização. Essa diversificação 
gera inúmeros comentários e opiniões, muitas vezes 
contraditórios. 

De acordo com a psicóloga Neusa Maria de Oliveira, em seu 
artigo As ameaças contra a família, “com a modernidade, o 
mundo se aproxima de valores experimentais tomados como 
reais. Esta modernidade distancia as famílias de valores 
considerados importantes como religiosidade, perpetuação da 
espécie, afetividade, e outros.” Segundo ela, a emancipação 
profissional feminina e as liberdades sociais, muitas vezes, 
interferem no desejo de maternidade na medida em que os 
casais que optam por não ter filhos se justificam alegando que 
o mundo os fará sofrer. Acredita que os valores da 
modernidade permitem que as relações afetivas busquem 
prazer imediato e se despreocupam com os compromissos 
duradouros. Para a psicóloga, a família é e sempre será a célula 
primeira da sociedade.

Já a educadora Maria dos Reis vê na imposição do 
matrimônio e da maternidade sobre a mulher uma fase da 
História felizmente quase superada. Sobre a inclusão da 
mulher no mercado de trabalho, ela reconhece que a mulher 
sempre exerceu função laboral, porém assalariada. Para a 
educadora, a emancipação feminina tem pontos positivos e 
negativos. Positivos porque a mulher alcançou certa 
independência e liberdade; negativos porque a mulher ainda 
não se libertou totalmente da imposição maternal e 
matrimonial e dos afazeres domésticos. Maria questiona o 
conceito de família moderna, o futuro da geração e preocupa-
se como a transmissão de valores que julga importantes, 
independentemente de religião, pensamento político e 
estrutura familiar, como a honestidade, o cumprimento do 
dever, respeito e responsabilidade. 

A multiplicidade na estrutura familiar cria, hoje, um intervalo 
na geração que considera o modelo tradicional, “o ser família”. 
Talvez, somente a partir de uma nova geração, será 
desenvolvida uma maneira de denominar esta realidade.

Para trabalhar produções textuais diversificadas no Ensino Médio, 
a professora Laise Diogo, de Literatura, possibilitou que alunos da 3ª série EM 
desenvolvessem diferentes gêneros jornalísticos: crítica literária, reportagem, 
artigo e entrevista (a partir da esquerda). 

achado de Assis foi um renomado escritor 
realista do século XIX. Uma de suas obras mais 
importantes é o livro Memórias Póstumas de 
Brás Cubas. Apesar de ter sido escrito há mais de Mum século, em 1881, o livro continua atual e está 

sempre presente nas listas de acadêmicos, intelectuais e 
apreciadores do universo literário. 

A história é narrada por um defunto autor que, usando de humor 
e ironia, apresenta o funcionamento real das instituições sociais, o 
que provoca o espanto de todos da época na qual o livro foi 
publicado – por ser diferente de tudo que já havia sido escrito – 
instaurando, assim, o Realismo no Brasil. 

No livro, acompanhamos a vida de Brás Cubas – o narrador da 
história – e nela há encontros e desencontros amorosos: “[...] 
Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis 
[...]”, a ambição por elevadas posições sociais, os jogos de 
interesses que movem o cenário político, e principalmente a 
decadência humana - “[...] Não tive filhos, não transmiti a nenhuma 
criatura o legado de nossa miséria.”

Apesar de os conservadores afirmarem que as adaptações 
simplificam Machado de Assis para iniciantes, a adaptação Memórias 
Póstumas de Brás Cubas em cordel, de Varneci Nascimento, foi 
muito bem elaborada e reconta a história de Machado de Assis em 
estrofes de seis versos, usando de redondilhas maiores (sete 
sílabas) e menores (cinco sílabas), com rimas. 

“Para não ser trivial

Como fui quando vivi,

E por ser Memórias Póstumas

De Brás Cubas, isto aqui,

Trata-se da minha história

Feita depois que morri.”

Além disso, a adaptação em cordel é ilustrada com xilogravuras 
de Cristina Carnelós e se configura como alternativa àqueles que 
não gostam de narrativas em prosa. Tem ainda a vantagem de as 
estrofes possibilitarem uma maior memorização da obra, podendo 
ser cantada, como fazem os repentistas.

Modifica-se aestrutura familiar
ão titubeie, o domingo de eleições foi dia 
de divertimento. Às sete horas da manhã, 
já havia fila no Rio de Janeiro. Depois 
disseram que a fila passou das cinco da 
tarde. Lá, até urna biométrica teima em N

não funcionar. O Aécio foi votar junto com sua mulher 
loira, que deve ter votado nele, mas não se tem certeza. 
Lá nos confins de Rio Branco, a Marina conseguiu votar, 
por milagre, porque no debate global ela estava pedindo 
arrego do batidão eleitoral. Já a Dilma chamou o 
governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, para 
votar ao lado dela, com seu quase sempre traje escarlate 
e sorriso de pasta de dente vencida. 

Sobre a votação dos demais candidatos à presidência, a 
maioria não ficou sabendo, os folhetins de fofoca não se 
interessam pelos nanicos. Aliás, os pequeninos vão nos 
deixar nostálgicos (o Levy só despertará saudade em 
alguns indivíduos que habitam o século passado). Não dá 
pra negar que eles escancaravam seus ideais, alguns se 
empolgavam e desprezavam a arte indelével do silêncio. 

No final das contas deu segundo turno: de um lado 
Dilma, a quase dama de vermelho, e o Aécio, que ainda se  
lembra do dia que o avô o chamou para a politicagem. A 
questão que doravante dominará o cenário político 
brasileiro será quem a acreana Marina Silva dará seu 
apoio, além dos incessantes ataques que Dilma e Aécio 
farão um contra o outro até dia 26 de outubro. 

A lanterna das eleições foi amargada por Rui Costa 
Pimenta do PCO, que deve se orgulhar com os mais de 
12.324 votos que recebeu. O poeta, barbudo, militante, 
acima do peso e professor Mauro Iasi com seus ideais 
revolucionários, pegou a antepenúltima posição com os 
47.845 votos que obteve. E para deputado o destaque vai 
para o incansável Tiririca que alcançou a honrosa marca 
de 1.016.796. Em Minas, para governador prevaleceu o 
Pimentel Jolokia (dizem que é a pimenta mais ardida do 
mundo), o Pimenta Dedo de Moça não foi ardiloso o 
suficiente para brigar com o petista. E só para terminar, o 
The New York Times, em sua edição impressa, não se 
lembrou das eleições brasileiras, por que será?

O físico e guaxupeano Clayton Abrão, graduado pela Universidade de 
Mogi das Cruzes, UMC, já desenvolveu projetos industriais e 
metalúrgicos e também se tornou empresário do setor de fotografia. 
Atualmente, Clayton, 56, é um dos sócios da Minasol, a primeira fábrica 
nacional de placas fotovoltaicas, que transformam energia solar em 
elétrica, com a vantagem de utilizar tecnologia nacional. Nesta 
entrevista, o empresário fala da importância desse projeto e idealiza 
que cada casa produza sua própria energia. Escola Interativa: O que o levou a trabalhar com energia solar?Clayton Abrão: Quando eu estava na universidade, em 1979 ou 
1980, a moda era a energia nuclear, então comecei a fazer meu projeto 
de pós-graduação sobre esse tema. Quase no final do curso, vi em um 
livro uma conversa entre duas pessoas que admiro: Thomas Edison 
(inventor da lâmpada) e Henry Ford (inventor do automóvel). Eles 
falaram que erraram no combustível que escolheram, pois usavam 
carvão e petróleo (respectivamente), dois recursos que acabariam, e 
que deveriam ter investido no sol, que é inesgotável. Depois disso, 
coloquei meu projeto de lado e comecei do zero, pesquisando sobre a 
energia solar. Descobri que ainda estava no início de seu 
desenvolvimento, na Alemanha, tanto que precisei pagar pra traduzir 
conteúdos em alemão.EI: Quando e como começou o projeto das placas?CA: Há 6 anos, eu analisava placas estrangeiras e trabalhava com 
células (pequenas partes de placa fotovoltaica) e queria montar algo 
mais complexo. Há uns anos, quando trabalhava com fotografia, 
descobri umas reações que podiam dar mais eficiência à fotovoltagem, 
então comecei a procurar sobre outras coisas e desenvolver as placas.EI: Quando e como começou o desenvolvimento da empresa?CA: Há dois anos e oito meses eu fazia algumas placas caseiras ao 
ritmo de uma por semana, e o Tonimar Saad (Calçados Saad) ficou 
encantado e me pediu cem placas para a fábrica dele. Disso veio a 
proposta de montar a fábrica de placas; ele foi o investidor. Daí 
começamos o processo de patente e tivemos que inventar as máquinas 
que seriam usadas na produção.EI:  Por que em Guaxupé?CA: Porque o Tonimar e eu moramos aqui, o que facilita para nós dois.EI: Em sua opinião, a adoção da tecnologia desenvolvida é oportuna no contexto brasileiro atual?CA: Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pois tem grande 
produção por área, não emite poluentes e não tem nenhum resíduo.EI: É viável a construção de usinas com a tecnologia?CA: Sim, mas meu sonho é que cada casinha produzisse sua própria 
energia, principalmente a classe C, pois seria um meio de 
economizarem dinheiro. Meu sonho mesmo é que as casas populares 
construídas pelo governo, como as do programa Minha Casa Minha 
Vida, tenham placas fotovoltaicas.

EI: Quais são os planos da empresa para o futuro?CA: Investimento em tecnologia e expansão do conhecimento sobre a 
energia solar, principalmente em Guaxupé.

Amador Marcelino Souza Neto 

Eleições do divertimento



e 18 a 24 de agosto, a 
Interativa teve uma 
participação expressiva na 
4ª Semana Elias José - DFestival Nacional de 

Literatura Infantojuvenil. Professores e 
alunos da escola participaram de palestras 
com escritores e cordelistas da diversificada 
programação artística do evento: cinco peças 
teatrais, quatro exposições, sessões de 
cinema, contação de histórias, recital de 
piano com músicas infantis, lançamentos e 
feira de livros. 

O escritor Tino Freitas esteve na escola e 
conversou com alunos do Fundamental I. 
Cinco estudantes do Fundamental II 
“entrevistaram” o cordelista Varneci 
Nascimento. No período Interativo, a profª 
Ana Carolyna Barbosa leu o livro de Elias 
José “O Homem de sete mil instrumentos e 
uma alegria”, utilizando violão e cuíca. Do 
Maternal ao Fundamental I, alunos 
produziram capas de folhetos de cordel com 
isogravura (gravura em isopor), borracha e 
outras técnicas semelhantes à xilogravura, 
que foram expostas na Casa da Cultura. 

a 4ª Semana Elias 
José, Tino Freitas 
lançou o livro 
“Kurikalá e as torres 
de pedras”, fez N

palestras e visitou a escola, pelo 
segundo ano consecutivo. Dessa vez, 
o bate-papo foi com alunos do 
Fundamental I. Bem-humorado, o 
escritor teve uma conversa divertida 
com alunos do 3º ao 5º ano. 

Tino começou a escrever 
profissionalmente em 2009 e já tem 
14 títulos infantis publicados. Até 
fevereiro de 2015, mais quatro livros 
serão lançados. Maria Eduarda 
Siqueira de Almeida, 4º, perguntou se 
o escritor tinha algum livro preferido. 
Ele respondeu que gosta de todos, 
mas tem um carinho especial pelo 
primeiro, “Cadê o Juízo”, que foi lido 

Fotos: Ana Clara Moraes e Pedro Henrique Gonçalves, 5º ano. 

para as crianças. 
Pedro Henrique Pereira, 5º, 

questionou quais os escritores ele mais 
gostava quando criança. Na infância e 
adolescência, Tino teve grande 
influência das Histórias em 
Quadrinhos, os gibis. O pai dele até 
abriu conta em uma banca de jornais e 
revistas para o filho ler à vontade. Íris 
Pereira do Nascimento, 3º, quis saber 
se o pai sentia orgulho por ele ter se 
tornado escritor. “Qualquer que fosse 
a minha profissão, meu pai teria 
orgulho de mim”, respondeu. 

Também perguntaram quanto tempo 
é preciso para escrever um livro. Se 
houver pesquisa, pode levar até mais 
de um ano, como aconteceu com 
“Brasil de A a Z”. Outros podem ser 
escritos em um dia. Tino também leu 
“O Controle Remoto”.

Ainda durante a 4ª Semana Elias 
José, cinco alunos do 
Fundamental II tiveram a 
iniciativa de conversar com o 
cordelista Varneci Nascimento, 

que os recebeu com alegria, conforme 
divulgado no blog do autor. Napoleão, João 
Vitor, Renan e Luís Otávio, do 8º ano, e 
Matheus, 6º, tiveram um bate-papo de mais 
de duas horas com o escritor, simples e 
brincalhão. 

O baiano Varneci cresceu ouvindo o pai 
cantar belos versos improvisados e rimados. 
Mas somente ele, entre os onze irmãos, e 
um sobrinho, ilustrador, se tornaram 
profissionais do cordel. Já publicou mais de 
60 títulos. 

Os estudantes perguntaram como era 
feito o cordel e o porquê desse nome. O 
autor explicou que, em Portugal, os folhetos 
de cordel eram pendurados em barbantes 
ou cordas, daí a origem do nome.

Diferentemente do Brasil, em que o texto 

do cordel é poético e rimado, os 
portugueses utilizam os folhetos com 
finalidade jornalística, informativa.

De acordo com Varneci, a maioria dos 
cordelistas é do Nordeste. Já o formato 
preferido é a sextilha, estrofes de seis 
versos para formar rimas. Nos folhetos 
prevalecem os títulos de sátiras, com 
críticas políticas e sociais, mas ele já 
adaptou para o cordel obras clássicas da 
literatura, como Brás Cubas, Gabriela Cravo 
e Canela, Escrava Isaura, Branca de Neve e 
o Pequeno Polegar. “Fica mais gostoso de ler 
e mais fácil de entender, por meio das 
rimas”, defendeu ele.

Questionado sobre o processo de criação, 
informou que lapida o texto para evitar 
repetição de palavras. Já o tempo de 
elaboração, da ideia ao texto final, varia 
conforme o tema. Nas apresentações em 
escolas, eventos e locais públicos, Varneci faz 
leitura da história e também cantoria dos 
versos, envolvendo os ouvintes com rimas.

a tarde do dia 23 de 
agosto, sábado, alunos 
da unidade Nova 
Floresta receberam 
os pais na Casa da N

Cultura para uma apresentação de 
brincadeiras tradicionais. Do Maternal 
ao 5º ano do Fundamental I, cada 
turma apresentou uma atração, 
juntamente com uma exposição de 
folhetos de cordel, produzidos pelos 
alunos. 

O cordelista João Gomes de Sá, um 
dos convidados do evento, falou 
sobre o Dia do Folclore e distribuiu 
gravuras de cordel aos aniversariantes 
daquele dia. Na sequência, pais e filhos 
assistiram a uma apresentação teatral 
ao ar livre, no Parque Mogiana.



om o incentivo da Escola 
Interativa, a participação nas 
olimpíadas de conhecimento 
tem resultado em grandes Cconquistas. Este ano, no nível 

4, os alunos Amador M. S. Neto, 3ª EM, e 
Pedro H. F. Duque, 2ª EM, chegaram à 
etapa internacional das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia - OBA, e 
representarão o Brasil em 2015 (foto 1). 
Mais dez alunos foram medalhistas da 
OBA, em âmbito nacional:
- Nível1, medalha de Ouro para João 
Pedro M. Martins, 2º ano. Houve mais duas 
medalhas de Prata: Jamile C. Turri, 2º, e 
Pedro R. Romão, 3º ano. Trouxeram 
medalhas de Bronze dois alunos do 2º 
ano: Leonardo Bufoni e Luca Q.R.O. Silva.  
- Nível 2, Prata para Ana Lívia O. Prado, 4º 
ano (2).
- Nível 3: Nina F. Smaira, 6º, conquistou 
Ouro. Luís Otávio S. Barbosa, 8º, ganhou 
Prata. Tiveram ainda dois Bronzes no 8º 
ano: João Vítor C. Moraes e Laísa G. 
Santos. Já no nível 4: Ouro para Amador 
M.S. Neto, 3ª EM.  Pedro H.F. Duque, 2ª 
EM, trouxe medalha de Prata, enquanto 
José Mário M. Valle, 2ª EM, garantiu o 
Bronze (3).Ouro, prata e bronze na Canguru

Na Olimpíada Canguru, de Matemática, 
alunos do Fundamental I, II e Ensino 

Médio garantiram seis medalhas. 
No nível E, Ouro para Nina F. Smaira, 6º. 

Prata para Pedro Henrique P. Soares, 5º. 
Foram duas medalhas de Bronze: Matheus 
C. Cruz e Gabriela M. R. do Valle, ambos 
do 6º ano. No PE, Íris P. Nascimento, 3º, 
conquistou Prata.  - No Nível S, dirigido à 
3ª EM, medalha de Prata para Amador M.S. 
Neto (4). Olimpíada Brasileira de Matemática

Cinco alunos chegaram à segunda fase da 
Olimpíada Brasileira de Matemática, a 
OBM: Théo A. C. Affini, Nina F. Smaira, 
Matheus E. M. Silva, Amador M. S. Neto e 
Vinícius S. M. Souza (5). Nessa olimpíada, 
Nina se classificou para a terceira fase. Na Estadual de Química, 12 alunos   
Para participar da Olimpíada Mineira de 
Química, OMQ, cada escola seleciona os 
sete alunos da 1ª EM que mais se 
destacaram nessa disciplina, e outros cinco 
da 2ª EM. Doze representantes da Escola 
Interativa realizaram a segunda fase da 
XVII OMQ, em São Sebastião do Paraíso, e 
obtiveram pontuação relevante: 

Da 1ª EM, Guilherme V. Brandão, João 
Pedro M. Sousa, Luís Felipe M. Girodo, 
Maria Eduarda E. Oliveira, Melissa V. Amaro, 
Raquel G.C. Franchi e Vinícius S.M.  Souza.
Representando a 2ª EM, Carolina L. Santos, 
Guilherme S. Souza, Isabelle S. Pires, José 
Mário M. Valle e Pedro H. F. Duque (6).

ntes de começar o ano 
letivo, os dez integrantes 
do Grêmio Estudantil Adilson Ventura Aprepararam a escola da 

unidade Centro para receber os alunos. 
A segunda ação foi montar um mural 
com fotos dos formandos de 2013 e 
um painel que contou parte da história 
da Interativa. 

Duas datas foram comemoradas. A 
escola ganhou temática carnavalesca e, 
posteriormente, com motivos de 
Páscoa. Na parte esportiva, o Grêmio 
apoiou o campeonato de peteca, 
pingue-pongue e pular cordas. Outros 
projetos não puderam ser viabilizados 
no primeiro semestre. 

Depois das férias, a equipe do 
Grêmio se reuniu com o conselho 
pedagógico da Interativa para definir 
mudanças. A profª Ariene Prado, de 
Biologia, assumiu a coordenação no 
lugar da professora Renata Lessa (foto) 
e já acompanhou a gincana no dia do 
estudante, em 11 de agosto. Duas 

equipes disputaram pontuação em 
várias brincadeiras: dança das cadeiras, 
pique bandeira, corrida do saco, ovo na 
colher e bala na farinha. 

Em setembro, a equipe participou do 
Dia C, dia de cooperar, em que o 
trabalho do Grêmio se destacou. Duas 
equipes voluntárias foram estimuladas a 
obter pontos por meio da quantidade 
de produtos arrecadados. O resultado 
foi muito positivo: 567 caixas de leite e 
752 produtos de higiene distribuídos 
para duas entidades de Guaxupé: Casa 
da Criança e Apae.

O Grêmio participou das Interpíadas, 
com campeonato de futebol, futsal, 
handebol, vôlei, queimada e dança. Na 
área ambiental, uma das conquistas foi a 
implantação da coleta seletiva de lixo 
na Unidade Centro. 

O Grêmio 2014 foi formado pela 
presidente Millena (2ª EM), o vice 
Guilherme (7º ano), Francisco (1ª EM), 
Théo (7º), Maria Eduarda (9º), Isabelle 
(2ª EM), Giovanna (1ª EM), Lucas (8º) e 
Vinícius (1ª EM).



A professora de Artes, Lik, é uma 
das poucas artistas plásticas que divulga 
telas na galeria virtual do consagrado pintor 
Aldemir Martins. Veja as obras da Lik em 
www.lojaaldemirmartins.com.br, seção 
Outros Artistas. 

A cada ano, alunos do Ensino Médio têm 
a oportunidade de conhecer o 
funcionamento de uma grande universidade 
do País. São três instituições de ensino 
visitadas antes do vestibular. Neste ano, 
conheceram um pouco da estrutura e vida 
acadêmica da Universidade Federal de São 
Carlos, UFSCar. Em 2013, a Unicamp. A USP 
de São Paulo, visitada em 2012, volta a fazer 
parte da programação no ano que vem.

Durante 2014, a Interativa 
promoveu excursão para três 
museus com temáticas 
diversificadas. Em São Paulo, 
alunos do Fundamental II e 
Médio estiveram no Museu do 
Futebol. Já o 4º e 5º do 
Fundamental I foram ao Museu 
do Imigrante. 

Na Semana da Criança, foi a 
vez do 3º ao 5º conhecer o 
Museu Vila Antiga, em Campinas. 
Inaugurado há três anos, o 
espaço oferece atividades 
culturais, educativas e de lazer. 

Emerson Ferreira Telles, ex-aluno da Interativa, 
está de volta à escola para um estágio de T.I. Ele criou 
uma página no Facebook e Twitter, complementares ao 
blog e site da Interativa, que estão passando por 
alterações visuais e de conteúdo. 

Entre as mudanças, foram postados vídeos de 
desenhos animados da profª. Lik,  Artes, para os alunos 
acessarem em casa. Slides e gráficos apresentados em 
sala de aula, e demorados para copiar, podem ser 
baixados no site.  

São parcialmente registradas algumas aulas 
diferenciadas como a desmontagem de um computador 
em Informática pela profª Danielle, e um estudo das 
cavidades do coração, da profª Isabella Dias, de Biologia. 
Dicas de livros, ampliação e diversidade da galeria de 
fotos, e outras sugestões de professores e alunos estão

sendo implantadas.
Emerson também foi 

responsável pelas 
logomarcas da MIT e da 
Interpíadas. 

Zeca Baleiro, Boi do Dono

Como sempre acontece, a Interativa 
recebe ex-alunos para relatarem experiências 
da vida universitária e profissional aos 
vestibulandos da 3ª E.M. Os visitantes de 
2014 foram Bruno Humberto Alves, de 
Economia - Unicamp, e Jorge Henrique 
Narciso (foto), de Medicina da Unirio. Bruno 
falou sobre os desafios da atual fase 
acadêmica e Jorge deu dicas sobre vestibular. 
Ambos esclareceram dúvidas dos estudantes. 

m 2014, o Sistema Etapa 
lançou um concurso para 
que alunos de escolas 
parceiras criem e assinem a Eautoria de três peças 

publicitárias - anúncio de revista, rádio e TV 
-, que serão divulgadas em grandes veículos 
de comunicação no País. 

Este projeto visa estimular a criatividade 
de alunos do Fundamental II e Ensino 
Médio, promover a superação de desafios e 
obstáculos, propiciar autossuperação e 
exercitar a determinação. Apenas três 
alunos de toda a rede Etapa serão 
contemplados no concurso. 

Com o tema “EU SEI QUE POSSO”, 

a mensagem utilizada deverá ser 
motivacional e estimular a valorização 
dos esforços de cada pessoa, ampliando 
suas expectativas e sonhos de 
realizações futuras. 

Para a participação da Interativa, a 
diretora Gisela Nehemy divulgou o 
concurso aos alunos no auditório da 
Secretaria Municipal de Educação. O  
publicitário Hugo Furlan, a convite da 
escola, apresentou técnicas publicitárias 
para participação em concursos. 
Também deu dicas de como elaborar, 
de forma interessante, esses três tipos 
de anúncios. Ter iniciativa e desenvolver 
a criatividade são os primeiros passos. 



Muitos alunos fizeram a primeira 
viagem sem os pais com a escola. Ana 
Léa se lembra de quando a turma 
viajou junto pela primeira vez: Ao NR 
(Nosso Recanto), em Sapucaí Mirim, 
Minas Gerais. Ela conta que já ficou 
sem voz na ida, de tanta farra. 

Juntos, os cinco alunos citaram vários 
passeios culturais, com destaque para 
duas tribos indígenas. Em São Paulo 

Giovanni. O egípcio Amador comentou, 
na época, que “o cheiro de sangue 
estava doce”.

Do Fundamental I, eles se lembram da 
hora cívica de sexta-feira, que oferecia 
espaço para manifestações culturais. 
Também “antigamente”, era preciso 
escrever um tipo de carta para o amigo 
secreto da escola. 

Cinco alunos da Interativa, que 
vão concluir o Ensino Médio 
este ano, optaram por cursos 
universitários bem diferentes. 
Ana Léa pretende fazer 

Economia; Amador idealiza Design de Games; 
Rafael quer seguir carreira militar no Exército; 
Gabriel se identifica com Relações 
Internacionais; Giovanni vai fazer vestibular no 
Brasil até conseguir cursar Letras em 
Coimbra, Portugal. 

O que eles têm em comum é um longo 
convívio de mais de dez anos na Interativa. 
Dos 16 anos da fundação da escola, Giovanni 
e Gabriel são alunos há 13; Ana Léa, 11; 
Amador e Rafael, 10 anos. A partir do ano que 
vem, cada um vai levar na mochila bagagem de 
conhecimentos, valores de vida adquiridos na 
escola e saudades.

Questionados sobre as principais 
lembranças da Interativa, para Ana Léa as 
amizades conquistadas é o mais marcante. 
Giovanni se recorda do começo das 
Interpíadas, a competição esportiva interna, e 
de um campeonato regional, em 2011, em que 
alguns alunos passaram uma semana em 
Pouso Alegre. Havia uma média de dois mil 
alunos de diferentes cidades. 

Amador destacou três conquistas de 2013: a 
fundação do Grêmio Estudantil, do qual ele foi 
presidente, o lançamento do livro Interativa 
Prosa e Poesia e as observações astronômicas 
do prof. Luiz Smaira. Rafael, que toca bateria, 
não vai se esquecer de que estudou em uma 
sala muito musical, que formou uma banda, 
com apresentações anuais no festival da 
escola. Por falar em música, a profa. Vilmara, 
de Matemática, será lembrada pelo método 
de ensino com paródias musicais. 

Ainda na área artística, foi resgatada uma 
peça teatral sobre mitologia, coordenada pela 
professora Lik. Na luta com armas de plástico 
e cabos de vassouras, Rafael foi um soldado 
grego e apanhou muito, mas quem se 
machucou com um prego foi o samurai 

capital e interior, conheceram a USP, o 
Memorial da América Latina, o Museu 
do Imigrante e da Língua Portuguesa, 
foram à exposição no Ibirapuera, 
visitaram o zoológico, a Unicamp, 
patrimônio ferroviário de Jaguariúna, 
entre outros.  A última viagem deles, 
neste ano, foi à Universidade Federal de 
São Carlos, UFSCar. 

Eles nem precisaram viajar para 
participar de diversas olímpiadas do 
conhecimento. Amador conquistou doze 
medalhas. E os cinco ganharam diversos 
livros nos programas de incentivo da 
escola, como “o aluno que leu mais”.

Na visão de Giovanni, a Interativa é 
uma escola humanista, que ensina a 
respeitar as pessoas. Os projetos sociais 
realizados até hoje comprovam essa 
visão e ação de cooperar. “A Interativa 
respeita também a natureza”, completa 
Ana Léa.
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