2

Trilhos

COOPEG | INTERATIVA 2015

editorial

Expediente

Conselho de Administração
Diretora-presidente da Coopeg
Beatriz Ribeiro do Valle Antonelli

Diretor Financeiro
Luiz Antônio Pasotti Smaira

Secretária
Cássia de Souza Silva Pires

Diretora da Escola Interativa
Gisela Furlan Nehemy

A EQUIPE FAZ A
DIFERENÇA

Conselheiras
Ana Elisa Leite Ribeiro
Cristine Braga Marcelino
Maria Claudia Caldeira Riberio do Valle

Conselho Pedagógico
Diretora da Escola Interativa
Gisela Furlan Nehemy

Representante da Educação Infantil
Juliana Regina de Souza Oliveira

Representante do Fundamental 1
Sueli Silva de Barros

Representante do Fundamental 2
Sandra Aparecida Podadera Mancini

Representante do Ensino Médio
Patrícia Calori Bruni da Silva

Conselheiras
Coordenadora da Educação Infantil
Maria Natália Arcas

Coordenadora do Ensino Fundamental 1
Veridiana Falcão Preto Pereira

Coordenadora do Ensino
Fundamental 2 e Médio
Renata Lessa de Simone

Psicólogas
Maria Claudia Caldeira Riberio do Valle
Gilda Mara Moreira Leite

Conselho Fiscal
Presidente
Sandra Aparecida Podadera Mancini

1ª secretária
Lílian Aparecida Quintino

2ª secretária
Fabiana Aparecida dos Santos Silva

Suplentes
Sueli silva de Barros
Renan Paulino Abranches
Rosana Martins Leite

Capa e Projeto Gráfico
Aponte Studio Design

Fotografia
Emerson F. Telles

Escola Interativa
Unidade Centro
Rua Coronel Joaquim Costa, 183
|35| 3551-7649 | 9 8858-2941

Escola Interativa
Unidade Nova Floresta
Av. Dr. Esmerino Ribeiro do Valle Filho, 92
|35| 3552-5029 | 9 8858-1055

O sucesso não vem do quanto você trabalha, e sim
da eficiência da sua equipe. Esta citação representa a proposta
pedagógica da Interativa, desenvolvida há 17 anos por equipe
pedagógica alicerçada por valores cooperativistas e para um mundo
que nunca para de mudar.
Trabalhar com base nos valores cooperativistas é apenas
um dos diferenciais da escola. Além de uma equipe de educadores
coesa, todas as salas da Educação Infantil reúnem entre quinze e
vinte alunos e contam com o trabalho de professores assistentes,
conferindo maior segurança e tranquilidade aos pais.
O ensino não se atém ao conteúdo das apostilas. Outro
diferencial relevante são os projetos interdisciplinares, que
abrangem diversos conteúdos: Ciências, Geografia, Zoologia,
Estudos Sociais, Artes, entre outros. São projetos abertos e
enriquecidos com a interação das diversas disciplinas.
A parceria com o Sistema Etapa – do Ensino Fundamental
I ao Ensino Médio – oferece apostilas elaboradas com a metodologia
de ensino em Espiral Crescente. Os conteúdos são apresentados
gradativamente, de acordo com as classes, e revisados ano a ano,
favorecendo a assimilação e aprofundamento do conhecimento.
No Ensino Fundamental I, há o cuidado de não
sobrecarregar o pequeno aprendiz. Algumas informações são
apresentadas apenas para despertar o interesse, mas não são
exigidas num primeiro momento, respeitando o limite de cada
turma. Outro ponto digno de destaque: as professoras prestam
um atendimento individualizado, de acordo com o nível de
desenvolvimento do aluno.
Com base na avaliação anual do ensino, as professoras do
EFI oferecem extraturno para resgate de conteúdo e, também, uma
adaptação curricular, no contraturno, para os alunos oriundos de
outras escolas. Há uma professora específica para essa finalidade,
favorecendo a superação das possíveis dificuldades.
Já os plantões acontecem para os alunos do EFII e EM,
também no contraturno, para tirar dúvidas e reforçar o aprendizado.
A Interativa utiliza de diversos recursos didáticos em
apoio ao pedagógico, como laboratórios de Informática e Ciências,
audiovisual, músicas, teatro, passeios culturais, palestras e outras
atividades fora de sala de aula.
Nesta revista, compartilhamos com você algumas
vivências de 2015.
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Beatriz Antonelli
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Ações dos nossos princípios cooperativistas
A Coopeg - Cooperativa dos
Profissionais de Educação em Guaxupé - 5º Princípio: Educação,
segue os sete princípios do cooperativismo.
Formação e Informação dos
Os quatro primeiros princípios referemse aos atos administrativos internos. Os
cooperados
demais representam ações públicas a
serem divulgadas.

Cris Braga, Carolyna Barbosa, Bia Vieira, Helen, Maira, Juliana,
Érica, Sueli, Renata Santos, Viviana, Veridiana, Cássia e Andréia.

A Capacitação de Professores na Escola da Vila, em São Paulo, reuniu a
coordenadora Veridiana, professoras da Educação Infantil e do Fundamental I.
Em março, aconteceu o
1º Encontro para Atualização de
Professores do Fundamental I com a
participação das professoras. Nesse
mesmo período, a diretora Gisela
Nehemy e a coordenadora Veridiana
Preto representaram a Coopeg no
Encontro de Mulheres Cooperativistas,
em Pouso Alegre.
No Encontro de Mantenedores e
Diretores de escolas parceiras do Sistema
Etapa, em Valinhos, SP, palestrantes
renomados atualizaram informações sobre
avanços e tendências no ensino privado. A
tecnologia educacional foi destaque por meio
do Etapa Link e Etapa digital. Mudanças e
resultados do Enem também despertaram
o interesse da diretora Gisela Nehemy, dos
professores Patrícia Calori e Nicolau Silva e o
assessor de marketing Emerson Telles.

Promovido pelo Sistema
Etapa, o Encontro Enem 2015, em
São Paulo, apresentou novidades e
orientações sobre este exame que se
tornou o mais concorrido do País.
Também foram apresentados recursos
preparatórios para a redação e provas
objetivas.

O encontro foi positivo para a diretora Gisela Nehemy
e para as coordenadoras de área Renata Lessa, Patrícia
Calori e Isabella Dias.
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No Encontro de Matemática,
em Itupeva, SP, a Interativa foi
representada por Vilmara Preto e Luiz
Smaira.
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No 2º Encontro de Atualização de
Professores do Fundamental I, em Itupeva,
SP, o Sistema Etapa convidou o escritor Pedro
Bandeira para falar sobre o desafio do letramento
no Brasil. O evento ofereceu dinâmicas de
aprimoramento por meio de oficinas de artes e
de coordenação motora, bem como técnicas de
redação e desafios lógicos e matemáticos.

Beatriz Antonelli, Gisela Nehemy e
as secretárias, Raquel Custódio, da Unidade
Centro, e Luciana Paulino, da Unidade Nova
Floresta, participaram do workshop do Etapa:
Expandindo Eficácia e Eficiência no Processo de
Matrículas.

Foi expressiva a participação da Interativa: a diretora Gisela
Nehemy, as coordenadoras do Ensino Infantil e Fundamental
I, Natália e Veridiana e as professoras Andreia, Sueli, Viviana,
Silvia, Selma e a bibliotecária Renata Santos.

Workshop – Programa de Desenvolvimento da
Gestão das Cooperativas (PDGC)

As professoras de Educação Física Regina Lima e Raquel Valle
participaram do ENAF – Encontro Nacional dos Educadores Físicos,
em Poços de Caldas, que ofereceu cursos sobre Psicomotricidade,
Atividades Recreativas e Lúdicas, Jogos com Vivências Psicomotoras,
Vivências e Experiências com Jogos Cooperativos, Brincadeiras com
Música, cantigas de roda folclóricas e outros.

6º Princípio:
Intercooperação

2ª Corrida e Caminhada da
Cooperação Unimed.

A integração entre a Coopeg e as cooperativas
de Guaxupé - Unimed, Sicoob/Acicredi e Cooxupé se fortalece constantemente por meio de eventos e
parcerias específicas.
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Dia C no NEA Cooxupé
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As secretárias Raquel e Luciana
também representaram a Coopeg no
Encontro Estadual de Jovens e Mulheres
Cooperativistas de Minas Gerais, em Belo
Horizonte.

coopeg

7º Princípio: Responsabilidade social
Em 2015, o Dia C e a Semana
do Cooperativismo foram unificados
em um só evento, o Dia Internacional
do Cooperativismo, comemorado no
primeiro sábado de julho.
Com o apoio do Grêmio
Estudantil e participação ativa de
Renata Santos (biblioteca) e Raquel
Custódio (secretaria), foi desenvolvido
o projeto “Cooperar... Assim se faz
melhor!”, beneficiando 127 assistidos do
SOS / Casa da Criança. Professores, pais
de alunos e a comunidade doaram leite
longa vida e produtos de higiene.
A distribuição dos produtos
arrecadados aconteceu numa tarde
de recreação na Casa da Criança, com
oficinas de Contação de História e
Leitura, Artes, Teatro e Expressão
Corporal, jogos e brincadeiras.
Com a participação de muitos
professores e alunos da Interativa, o
dia foi encerrado com distribuição de
um lanche diferenciado às crianças e
a entrega de um kit de higiene pessoal
para cada um.

Parceria fortalecida

Há seis anos, a psicóloga e professora de Dinâmica
de Grupo, Gilda Moreira, mantém um projeto que leva alunos
do 9º ano à Apae durante a Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla. Em 2015, foi trabalhado
o tema Inclusão se conquista com autonomia, proposto pela
Federação das APAEs.
Realizado no final de agosto, aconteceram atividades,
trocas de experiências e entretenimento. O projeto contou com
oficinas organizadas pelos alunos da Interativa, como pintura
de rosto, dança, peteca, futebol, contação de história, dança da
cadeira e muito mais. Também houve uma apresentação dos
alunos da Apae interpretando a música Sobradinho, de Sá e
Guarabyra.
COOPEG | INTERATIVA 2015
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Valores cooperativistas em sala de aula
Os
alunos
do
Ensino
Fundamental I - a partir do 4º ano
- e Fundamental II têm atividades
específicas, alicerçadas nos valores
cooperativistas. O Sistema Ocemg,
percebendo a importância de fomentar
o cooperativismo no Estado de Minas
Gerais, criou o Programa de Educação
Cooperativa, preconizado pelo Sescoop,
projeto naturalmente incorporado ao dia
a dia da Coopeg/Interativa.
é a proposta que permeia todo o
processo educativo do projeto políticopedagógico da escola. A estrutura desse
programa está em processo de construção
contínuo, contemplando uma abordagem

participativa: alunos e professores
tornam-se coautores dessa construção,
enriquecendo o projeto.
O
4º
ano
desenvolve
trabalhos extras em sala, repassando
o conhecimento adquirido a todos da
comunidade escolar. O meio ambiente é
um alvo importante desses trabalhos,

Educar para cooperar,
cooperar para crescer e
crescer para ser e ter

Desenvolvimento constante e
crescente

com oficina de reciclagem e leituras.
Já o 5º ano, além de leituras e debates,
aprofunda nos valores individuais, como
ética e solidariedade. A leitura do livro O
Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro
de Vasconcelos, promoveu até mesmo o
envolvimento da família.
As ações decorrem da relação
ensino-aprendizagem
construída
a
partir de valores do cooperativismo,
como justiça social, solidariedade,
participação,
liberdade,
igualdade,
equidade, autonomia e altruísmo. São
organizadas, inseridas e integradas às
áreas já existentes no currículo, de forma
interdisciplinar e contextualizada.

Escola cresce
com mais
cinco salas
Em 2015, a Coopeg / Interativa
construiu mais cinco salas na Unidade
Nova Floresta: duas para a Educação
Infantil, uma de Artes e outra de Música.
A escola também ganhou uma sala de
reuniões. A inauguração dos novos
ambientes aconteceu em outubro com a
presença de cooperados e funcionários.

Coopeg junto com 340 cooperativas no
lançamento do PDGC 2015

Em maio de 2015, a presidente
da Coopeg, Beatriz Antonelli, e a diretora
da Escola Interativa, Gisela Nehemy,
participaram do Debate Sobre Gestão
no Ambiente Cooperativo - 3º ciclo do
PDGC - Programa de Desenvolvimento
da Gestão das Cooperativas, em Belo
Horizonte.
Nesse debate sobre gestão,
governança, profissionalismo e expansão,
compareceram
340
cooperativas
mineiras, representantes da Organização
das Cooperativas Brasileiras - OCB e
convidados.
Na ocasião, Beatriz e Gisela
foram convidadas a permanecerem em
BH para uma reunião com mais duas
cooperativas para aprofundarem a
discussão sobre o ramo educacional.
Já no PDGC da regional
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Varginha, Beatriz, Gisela e Sandra
Mancini, diretora fiscal da Coopeg,
finalizaram os relatórios de suas práticas
e processos de gestão elaborados pela
Fundação Nacional de Qualidade - FNQ.
Em agosto, a Coopeg/Interativa recebeu
dois técnicos de estados não filiados
a Ocemg para verificarem, in loco, a
veracidade das informações constantes
na autoavaliação do PDGC 2015.
Com o propósito de aumentar
ainda mais esse índice, a presidente da
Coopeg e a diretora da Escola Interativa
estiveram novamente em Belo Horizonte,
no mês de outubro, para um workshop do
Sistema Ocemg sobre excelência da gestão,
com foco nas boas práticas de governança
cooperativista já se preparando para o
PDGC 2016.
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Coopeg supera a média
regional e estadual de
cooperativas
A mais recente autoavaliação do
Programa de Desenvolvimento de Gestão
das Cooperativas - PDGC 2015 compara
os resultados de 158 cooperativas de
diferentes ramos do Estado de Minas
Gerais.

infográfico:
Beatriz Antonelli
Emerson Telles.

O Índice Sescoop de Sustentabilidade Cooperativista apontou uma evolução no processo de gestão da Coopeg
| Interativa. Em 2013, o índice foi de 80,93%; saltando para 97,57%, em 2014, e 96,77%, em 2015.
COOPEG | INTERATIVA 2015
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NHAC,
ele me
mordeu...

Nhac e logo se ouve um
choro... Muitos educadores enfrentam
constantemente o choro de dor de uma
criança e a queixa dos pais. Apesar
de comum, a situação é um desafio na
Educação Infantil, com crianças de 1 a 3
anos de idade.
Na maioria das vezes, a
mordida é um assunto delicado para
todos os envolvidos. Os pais da criança
que mordeu, geralmente, se sentem
constrangidos e culpados, enquanto a
família da criança que foi mordida se
sente agredida e questiona os cuidados
que o filho está recebendo na escola.
Enfim, por que os pequenos gostam tanto
de morder?
Vamos começar pela fase em que
a criança se encontra, também conhecida
como fase oral, nome dado pelo criador
da psicanálise, Freud. Período este em

que a criança sente necessidade de levar
à boca tudo o que está ao seu alcance, pois
o prazer vital está ligado ao alimento. Ela
experimenta o mundo com o que conhece
melhor: a boca.
Outra razão é a necessidade de
se comunicar. Os pequenos não dominam
a linguagem verbal, então, a forma que
eles têm para se expressar, se comunicar
e interagir com os outros se dá pelo meio
físico, como morder. E utilizam a mordida
para expressar descontentamento e
irritação, até mesmo para disputar a
atenção ou objetos com os amigos.
Cada um tem seu modo de reagir
diante do que sente e do que acontece
ao seu redor. Quando contrariadas ou
nas disputas por brinquedos, algumas
choram, esperando que um adulto ajude,
outras reagem mais intensamente,
batendo ou mordendo. Morder também

Fabiana A. dos Santos
Silva, especialista em Educação
Infantil, não se cansa de conversar sobre
conflitos com os filhos, Maria Rita, 2, que
muitas vezes morde João Manoel, 6.

pode ser uma maneira de a criança
lidar com sua ansiedade, já que ainda
não consegue organizar e compreender
direito suas emoções. Então, ela
descarrega ciúme e insegurança na
mordida.
Enfim, quando a criança morde
outra é importante a mediação de um
adulto, para fazer com que ela reflita
sobre o que fez e entenda que há outras
maneiras de conseguir o que deseja. O
adulto deve mostrar que a linguagem
é a melhor forma de comunicação,
ajudando
a criança a organizar e
expressar sentimentos e insatisfações de
outra maneira.

Por que escrever e
NÃO CRIAR?

Veridiana Falcão Preto
Pereira, professora alfabetizadora,
A meta da escola é formar
escritores e leitores compe tentes. Para
isso, precisa levar à sala de aula uma
diversidade de propostas didáticas em que
o texto seja objeto de reflexão, bem como
a comunicação que com ele se deseja
efetivar. As reescritas, criteriosamente
planejadas
e
encaminhadas
pelo
professor, partem desse repertório e
muito podem contribuir.
O trabalho com reescrita
é fundamental para o início do
desenvolvimento do ensino da produção
de textos. É, também, um importante
procedimento didático para os alunos
aprenderem a escrever narrativas.
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Como conhecem o enredo e podem
se apoiar no texto original, o desafio
refere-se à linguagem. A preocupação
ao escrever será buscar a melhor forma
de contar aquela história, utilizando um
vocabulário próprio, mesmo que algumas
palavras sejam “emprestadas” da história
original.
Não se trata de uma cópia, mas
de uma imitação. Nesse sentido, há um
processo de reflexão sobre o texto: quais
trechos são essenciais, quais detalhes
podem ficar de lado, quais expressões
serão mantidas, entre outras.
O desafio da reescrita tem, ainda,
a vantagem de desobrigar da criação do
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acredita que a leitura diverte,
emociona, provoca reflexões e instiga
conhecimentos.

conteúdo, favorecendo análises sobre a
estrutura, a linguagem daquele tipo de
texto, entre outras questões ortográficas e
gramaticais. Mesmo sendo uma reescrita,
há um trabalho de planejamento e revisão,
o que permite observar outros conteúdos
de linguagem. Os alunos precisam ter
conhecimentos que lhes permitam
enfrentar a tarefa e, simultaneamente,
gerar reflexão, individual e coletiva,
que aliadas à intervenção do professor,
propiciem o encontro de soluções.

educação infantil

Maternal I
grava DVD
A parceria com a professora
de Musicalização, Érica, resultou na
gravação do DVD “Quem vem lá pra
cantar?”, com músicas interpretadas pelas
crianças do Maternal I (de 1 a 2 anos).
Este projeto trabalhou a linguagem oral
e a coordenação motora de forma lúdica.
Como produto final, os pequenos artistas
elaboraram caderno com as atividades
propostas. Os pais foram à escola conferir
o resultado. O DVD está disponível no
blog www.interativaguaxupe.com.br –
Educação Infantil.

Vivência
do folclore
brasileiro

As duas salas do Maternal II
(2 a 3 anos) desenvolveram um projeto
sobre o folclore brasileiro. A proposta é
promover o conhecimento e a vivência
dos costumes da cultura popular, por
meio de brincadeiras, como travalínguas, degustação de comidas típicas,
encenações, leitura de parlendas e contos
que despertam a curiosidade e estimulam
o respeito à natureza.

Cristine Braga, pedagoga e
fundadora da Coopeg, com 20 anos de
experiência em Educação Infantil;

Ana Carolyna Barbosa
Ribeiro, pedagoga há três anos, pósgraduada em Educação Infantil. Ambas
apostam na parceria e confiança mútua
entre pais e professores para auxiliar no
desenvolvimento da criança.

Fabiana A. dos Santos Silva,
professora do Maternal e pedagoga pós-graduada
em Educação Infantil, com 7 anos de experiência. A
música sempre fez e ainda faz Fabiana sonhar.

No jardim de Burle Marx

O projeto Bichinhos de Jardim,
trabalhado anualmente pelas duas turmas
do 1º Período (3 a 4 anos) dentro do contexto
natureza e sociedade, abrange diversos
conteúdos, como Ciências, Matemática,
Linguagem Oral e Escrita, Literatura, e
outros. A cada edição o projeto é atualizado
e enriquecido. Este ano, a parceria com a
professora de Artes promoveu a interação
com os alunos do 6º ano, que fizeram uma
apresentação em datashow sobre o paisagista
brasileiro Roberto Burle Marx. Ainda houve
atividades ao ar livre e cultivo de plantas no
espaço escolar.

Rosana Martins Leite,
pedagoga há 10 anos, especialista em
Educação Infantil;

Helen Maria da Silva
Charavallote, pedagoga
há 15 anos, com especialização em
Psicopedagogia, Educação Infantil
e Educação Inclusiva. Para as
professoras, toda criança é especial
e gera uma prazerosa troca de
conhecimentos.

O que eu quero ser quando
crescer?
O projeto Profissões, do 3º Período
(5 a 6 anos), envolveu pesquisa sobre a
profissão dos pais e discussão em sala sobre
as preferências e interesses de cada criança.
Também aconteceram visitas aos locais de
trabalho de alguns pais; outros estiveram na
escola para um bate-papo com a turminha.
A proposta foi trabalhar o conhecimento
social, com atividades de linguagem oral e
escrita e elaboração de textos coletivos sobre
o tema. Cada aluno caracterizou um boneco
de pano com roupas e outras características
da profissão escolhida. Houve interação com
familiares, na escola e em casa.
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Juliana Regina
de Souza Oliveira,
pedagoga pós-graduada em
Alfabetização e Letramento, com 11
anos de experiência. Gosta de trabalhar
o imaginário das crianças na fase das
descobertas, pois a imaginação favorece
a construção do conhecimento.

TRILHOS

11

educação infantil

Banquete no castelo medieval
O Projeto Castelos, desenvolvido para as
duas turmas do 2º Período (4 a 5 anos), derrubou
a resistência até da criança mais tímida, que se
envolveu nas atividades, gerando interesse e
aprendizado. As crianças participaram de um
baile medieval, com direito a banquete e dança
de época. Os brasões dos escudos dos cavaleiros
inspiraram a produção de imagens e desenhos dos
brasões de cada família de aluno. Aquela que não
tinha um, pesquisou em casa, na Internet, para
criar o seu, envolvendo toda a família. A leitura de
contos de fadas, bem como a exibição de trechos
de filmes estimulam a curiosidade e colaboram na
resolução de conflitos.

Cássia de Sousa S. Pires

, há 13 anos na área da
Educação, é graduada em Pedagogia e Letras com pós-graduação em
Psicopedagogia;

Maira Cassiano da Silva, pedagoga pós-graduada

em Educação Infantil, área em que atua desde 2009. Ambas adoram
observar o aprendizado rápido proporcionado pelo encantamento das
crianças com a Literatura Infantil.

Engenheira Florestal planta
mudas de árvores
A engenheira florestal Magali
Nehemy estudou desde os 8 anos de idade
na Escola Interativa, até concluir o Ensino
Médio. Em 2015, ela visitou a unidade
Nova Floresta para participar do projeto
ambiental “Uma horta na minha Escola”,
coordenado pela profª Cássia Souza Pires.
Junto com alunos do Período
Interativo e com o auxílio do hortelão, sr.
Sebastião, a engenheira plantou com as
crianças mudas de peroba, ipê, jabuticaba,
guanandi e jatobá. Também ensinou

técnicas de plantio, cuidados especiais
com as plantas e proteção de espécies e
árvores nativas, fortalecendo os princípios
ambientais adotados pela Interativa desde
a Educação Infantil.
Durante o período de graduação
na Unesp de Botucatu, Magali fez um
intercâmbio no Canadá, na Lakehead
University, onde concluiu parte de sua
formação acadêmica. Atualmente, é
aluna de mestrado na University of
Saskatchewan, também no Canadá.

A evolução da
escrita

O mundo dos
dinossauros

No 1º ano, os alunos de 6 a 7
anos estudam a evolução da escrita para
compreensão da importância da comunicação.
A partir de desenhos rupestres, da oralidade
e de outros símbolos que originaram as
diversas línguas, e da evolução tecnológica
que facilitou o processo de comunicação, as
crianças se apropriam desse conhecimento
passando a utilizá-lo no seu cotidiano.

Os pequenos aprendizes de 8
e 9 anos, do 3º ano, ficaram encantados
com o mundo dos dinossauros, trabalho
que envolveu leitura e pesquisa para
desvendar os primórdios dos seres vivos
no planeta. Para melhor compreensão
do tema, estudaram os fósseis e
manusearam barro e argila, materiais
utilizados pelos arqueólogos. A cronologia
chegou à passagem humana em terras
brasileiras, muito antes de os portugueses
desembarcarem no Brasil.

Veridiana Falcão Preto
Pereira, cooperada fundadora
da Coopeg/Interativa, é pedagoga,
pós-graduada em EI, com 28 anos de
experiência. Atualmente, também trabalha
como coordenadora da equipe do Ensino
Fundamental I. Reflexão e atitude definem o
seu trabalho.
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fundamental I

Depoimento
de um EXESCRAVO

A origem das Viva o povo
famílias
brasileiro
A proposta do projeto A Origem
da Família, do 2º ano, é mostrar aos
alunos de 7 a 8 anos que cada família
tem uma história singular. A partir daí,
elas passam a observar os costumes de
cada um, favorecendo a construção da
própria identidade. O trabalho envolve
entrevistas com familiares, apresentações
em sala de aula, pesquisa em mapas,
estudo sobre o descobrimento do Brasil,
a chegada dos portugueses e os demais
imigrantes em busca de uma vida melhor.
Estimula o diálogo e a socialização, escolar
e familiar.

Selma Heloísa Marques
Senedese Ferreira, cooperada
fundadora, graduada em Letras, pósgraduada em Educação, com 25 anos de
experiência. Para ela, o professor deve ser
autor do seu trabalho, imprimindo sua marca
pessoal.

O 5º ano estuda todos os períodos
da História do Brasil, desde a colonização
até a atualidade. Esse conteúdo, proposto
pelas apostilas do Etapa, é enriquecido
com atividades dentro e fora da sala de
aula. Chamou a atenção da turma de 10
e 11 anos o depoimento do ex-escravo
Mariano dos Santos, extraído do livro
Depoimento de Escravos Brasileiros,
de Mário José Maestri Filho. Com esse
aprendizado, construído ao longo do EFI,
a criança consegue fazer a relação entre
passado, presente e futuro.

Sueli Silva de Barros,
cooperada fundadora, pedagoga com 18
anos de experiência. Seu maior desafio
é lidar com a diversidade da classe,
estimulando a segurança, autoconfiança
e atenção da criança, de acordo com a
personalidade de cada uma.

As aulas de História e Geografia
do 4º ano (9 e 10 anos) abordam a
formação do povo brasileiro, desde o
conhecimento sobre a cultura indígena
e as diversas regiões brasileiras até a
chegada dos estrangeiros. Nas pesquisas
em livros, enciclopédias e internet, os
alunos conheceram os costumes de cada
país para compreender nossa diversidade
cultural. Ainda, fizeram cartazes e
apresentação oral sobre idioma, moeda,
dança, música, sistema de governo e
culinária dos imigrantes.

Silvia Helena Ferreira
Santos, graduada em História, é
professora do 4º ano há 16 anos porque se
identificou com essa faixa etária, desafiada
por abranger todos os conteúdos e ver o
resultado desse trabalho.

Viviana Aparecida
Alves dos Santos Pires,
pedagoga com 22 anos de experiência,
pós-graduada em Educação Inclusiva.
Ela faz questão de estar em constante
atualização, conectada com o mundo,
mas sem deixar de lado os valores
atemporais.
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Árvore de livros

Renata de Siqueira
Santos, pedagoga e bibliotecária há 12
anos. Ama trabalhar com os livros porque
provocam encantamento em todas as idades.

A Interativa possui duas
bibliotecas, uma na Unidade Centro e
outra direcionada ao público infantojuvenil, na Unidade Nova Floresta.
A intenção é que a criança adquira
familiaridade com o universo literário
desde a primeira idade. Mesmo não
sabendo ler, apenas o contato e manuseio
de um livro despertam o interesse pela
leitura.
O projeto Fim de Semana

do Livro, para a Educação Infantil e
Fundamental I, desenvolve anualmente
um tema diferente. Em 2015, foi
elaborada uma árvore de livros para
apresentar as novas aquisições da
biblioteca. Todo ano também acontece
contação de histórias, com teatros e
fantoches, entre outros projetos. Já na
Unidade Centro, o Grêmio Estudantil
realizou uma movimentada feira, onde
os alunos venderam e trocaram livros

Fui brincar na casa da minha amiga
Adria. Quando cheguei, ela estava
indo à cabeleireira com a mãe. Eu
fui junto. Quando a Nilva cortou o cabelo
dela, pensei: Nossa! Como ficou bonita,
acho que vou doar também! Conversei
com minha mãe e o meu foi cortado
dois dias depois. Gostei do novo corte
por três motivos: Fiz uma boa ação, fiquei
aliviada do calor e porque ficou
um charme em mim! Modéstia à
parte.

Cabelos
para
crianças
com
câncer
A cooperação é um dos temas do Programa
de Educação Cooperativa, trabalhado
diariamente com a turma do 5º ano (10 e 11
anos). Inspiradas por essas aulas, algumas
alunas decidiram doar cabelo para a
confecção de perucas para crianças com
câncer.

MARIA LUIZA MAGALHÃES
NASSER LEITE RIBEIRO, 10 ANOS
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seminovos.
Ainda, todas as turmas têm um
horário semanal reservado na biblioteca.
No fim da semana, levam um exemplar
para casa e, quando retornam, recontam
oralmente as histórias para os colegas,
em sala de aula. Habitualmente, os livros
ficam expostos nas mesas para dar boasvindas aos alunos e despertar o interesse
daqueles que fazem o primeiro contato
com o espaço.

ADRIA IMILY NOBRE DO
NASCIMENTO SIQUEIRA, 10 ANOS
Há pouco mais de três meses, eu
cortei meu cabelo para doá-lo.
Na hora do corte, meu coração
acelerou, parecendo que saltaria pela
boca, pois tinha medo de ficar feia.
Quando me vi de cabelo curto, disse:
Ai, como fiquei linda! Meu cabelo foi
levado para o Hospital do Câncer
de Passos por uma enfermeira que
também doou o dela. Ela levou
até mesmo outros cabelos que
a minha cabeleireira cortou.

fundamental II

Histórias lidas, Aula à distância, lá na lua
musicadas e
encenadas

No estudo de Literatura,
alunos do 6º ao 9º ano se dividem em
três grupos para interpretar a leitura de
um livro. Cada um apresenta a história
de uma determinada forma, por meio
de imagens (slides, vídeos), música e
teatro. E assim, são lidos e apresentados
três livros durante o ano. Este formato
motiva a leitura e aumenta a quantidade
de leitores. A discussão também aguça a
leitura. E o aluno nem fica preocupado
com a nota.

Ítalo Coragem, professor
de Literatura, pós-graduado em
Psicopedagogia. Músico e compositor,
destaca trechos de Livrerdade: “um livro

não é só palavras / Imagens podem
muito mais / E quando unimos um ao
outro / En(canto) ele nos traz”.

Quando descobri a Associação do
Câncer com minha tia Alessandra,
que doa o cabelo a cada dez
meses, resolvi deixar meu cabelo crescer
para doar também. Quando cheguei ao
salão, deu vontade de dizer que eu não
queria mais cortar, mas pensei naquelas
menininhas que sonham em ter cabelo.
Falei para o cabeleireiro: Pode amarrar e
cortar! No fim, além de gostar do meu
novo visual, pude também deixar outras
crianças felizes, ainda mais
porque estava perto do Natal.

MARIA EDUARDA
RODRIGUES NAVES,
10 ANOS

O curso preparatório para a OBA
– Olimpíada Brasileira de Astronomia –
aos alunos do Fundamental II e EM são
aulas e observações astronômicas a olho
nu, utilizando o telescópio da escola.
Durante o eclipse lunar de
setembro, as observações e os registros
fotográficos aconteceram por volta da
meia-noite, na casa do professor. Os
alunos que não puderam comparecer,
se comunicaram por Whatsapp, tirando
dúvidas e trocando fotos, como em uma
aula à distância. Essa atividade mostrou o
bom uso das redes sociais na Educação.
Três
fenômenos
foram
observados e fotografados naquela noite:
a super lua (aumento do tamanho e
luminosidade do disco lunar devido à

CECÍLIA DE
OLIVEIRA SILVA,
10 ANOS

Tudo começou quando vi Maria
Luíza e Adria de cabelos curtos.
Quando minha mãe falou para
eu cortar o meu, não gostei da ideia.
Observando mais minhas amigas, decidi
cortar. Na hora, olhei para o espelho
como se ele fosse meu inimigo. Aí, veio
a tesoura e clac, adeus cabelo longo! Deu
vontade de chorar, mas só de pensar que
ele iria para uma pessoa mais necessitada
que eu, fiquei feliz. Cabelo cresce de
novo, depois. Não fiz isso por mim, e sim
para ajudar outra menina. Quem
sabe um dia eu possa encontrá-la.
COOPEG | INTERATIVA 2015

sua maior proximidade), o eclipse lunar
(sombreamento do disco lunar pela
presença da Terra entre o Sol e a Lua) e a
lua de sangue (avermelhamento do disco
lunar durante o eclipse devido aos raios
do Sol desviados da Terra). Uma poeira
vulcânica na atmosfera deixou os raios
de luz da lua ainda mais avermelhados.
Foi uma experiência ímpar, pois o
próximo eclipse lunar que reunirá os
três fenômenos acontecerá somente em
2033.

Luiz Smaira, professor de Física
e Matemática graduado em Engenharia
Civil. Mestre em Educação curte esses
momentos especiais com os alunos,
que proporcionam genuína troca de
conhecimentos e convivência exemplar.

Queria doar meu cabelo desde
2014, mas ainda estava curto.
Quando minhas amigas doaram
o delas, fiquei com mais vontade,
imaginando a felicidade de outra criança.
A cada tesourada eu pensava: Para de
cortar meu cabelo, vou ficar muito feia!
Em casa, comentei que eu não havia
gostado do novo corte, mas pensei nas
pessoas que ficariam felizes com uma
peruca. Também lembrei que
cabelo cresce e fica grande de
novo.

ANA LÍVIA OLIVEIRA
PRADO, 10 ANO
TRILHOS
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Participar do Grêmio é exercício de cidadania
Antes da eleição do Grêmio
Estudantil “Dr. Adilson Ventura’’, alunos
do Fundamental II e EM assistiram a
uma palestra do ex-aluno da Interativa
e, atualmente, engenheiro agrícola,
Emmanuel Valle Filho, que já esteve à
frente do grêmio, em 2001.
Ele falou sobre vários projetos
e eventos realizados, e como essa
experiência, que exige trabalho em equipe
e atividades de cidadania, teve uma
influência positiva na sua vida. Alunos
da 3ª EM aproveitaram a visita para um
bate-papo sobre engenharia agrícola e
esse campo de trabalho.
Três dias antes da eleição
gremista, as chapas Super Ação Estudantil
e Interativa 3.0, formadas por alunos do
Fundamental II, lançaram suas propostas
de trabalho para os alunos da Unidade
Centro e ouviram dúvidas dos eleitores.
Esse encontro possibilitou, também, um
debate entre alunos e professores sobre

a função de um Grêmio e o processo de
disputa.
Este ano, com coordenação
da professora Ariene Prado e Renan
Abranches, foram montadas sessões de
votação, com urna, mesário e um fiscal de
cada chapa na eleição de 13 de abril. Pela
maioria dos votos
venceu a Interativa
3.0, com João Vitor
Cardoso Moraes, do
9º ano, na presidência
e
a
vice
Nina
Smaira, 7º. Os outros
integrantes dividiram
funções: 1º secretário
(Matheus Custódio,
7º), 2º secretário
(Bruno
Affini,
6º), 1º tesoureiro
(Theo Affini, 8º), 2º
tesoureiro (Matheus
Cunha, 8º), diretora

Principais conquistas
O termo “3.0” faz referência
ao terceiro ano de funcionamento
do Grêmio na Escola Interativa. As
atividades de 2015 começaram em abril,
com um campeonato esportivo. O Grêmio
conquistou mais uma mesa de pinguepongue para a disputa entre alunos e
professores.
O
campeonato
de
futsal
masculino encerrou em junho e o de
peteca (masculino e feminino) se estendeu
até outubro. Ainda na área esportiva,
gremistas também participaram da
organização das Interpíadas, com outros
voluntários.
Em novembro deste ano, uma
viagem a São Paulo, para alunos do
Fundamental II possibilitou conhecer
o Museu da Língua Portuguesa e a
Pinacoteca. Para julho de 2016, o destino
é Ouro Preto. Na área ambiental, o projeto
é de coleta de lixo reciclável, com lixeiras
adequadas nas duas unidades.
Foi na parte social o trabalho
mais relevante do Grêmio 2015. Houve
doação de roupas para a família que teve
a casa queimada com todos os pertences,
em Guaxupé. Já o Dia Internacional do
Cooperativismo, que passou a ser uma
ação durante todo o ano, foi apontado
como a atividade de maior envolvimento,
um exercício de cidadania.
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cultural (Clara Ferreira, 6º), diretor de
imprensa (Maria Paula Gonzaga, 8º),
diretor de esporte (Guilherme Pedroza,
8º), diretora social (Mariane Santos,
9º) e diretor de meio ambiente (Pedro
Henrique Gonçalves, 6º).

esportes

Três campeonatos,
Jogos Estudantis no
Escolinha de Base e
Poliesportivo
Interativa é uma das nove escolas de Guaxupé, entre
jogo de fim de semana públicas Ae particulares,
que participa dos Jogos Estudantis no
Ginásio Poliesportivo, realizados pela Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Turismo. Em 2015, quase 500 estudantes
competiram em cinco modalidades: vôlei, basquete, futsal,
handball e atletismo. A profª Regina Lima, de Educação Física,
treina e acompanha os alunos da Interativa.

Alunos da Interativa participam de três campeonatos
esportivos durante o ano. Nas duas mesas de pingue-pongue
da Unidade Centro, a disputa é entre professores e alunos. Já o
futsal, que acontece durante o 1º semestre, é para os meninos. O
campeonato de peteca, masculino e feminino, começa em abril e
termina em outubro.

Interpíadas: mais
integração do que
competição

Escolinha de Futsal
com alunos de outras
escolas
Todos saem ganhando com este projeto. Crianças de 5 a
7 anos, alunos da Interativa e de outras escolas podem participar
da Escolinha de Futsal da Unidade Nova Floresta, que acontecem
às quintas-feiras. A Interativa oferece estrutura completa, com
equipamentos esportivos e profissionais especializados para
orientar os participantes.
Ainda, nos fins de semana, professores e alunos
jogam por prazer e paixão pelo futebol, com direito a plateia de
familiares e amigos.

Durante a semana do Fórum Interativo acontecem
na quadra esportiva da Unidade Nova Floresta dois dias de
Interpíadas, competição interna, com participação de alunos do
Fundamental I, II e EM. Representando duas cores da logomarca
da escola, equipes verde e vermelha competem e se integram ao
mesmo tempo.
Na abertura, a partida de futsal entre alunos e
professores, o placar ficou em 6 a 5 para os estudantes. Na
sequência, o Fundamental II e EM disputaram futsal e handebol.
No final do primeiro dia, partida de queimada entre professoras
e alunas. Já no 2º dia, os jogos tiveram continuidade com alunos
do Fundamental I.
COOPEG | INTERATIVA 2015
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O que é
sucesso para
VOCÊ?
A realização dos sonhos e
objetivos é a resposta comum. E para isso
não basta somente talento, para alcançar
o sucesso é preciso conhecimento.
Atualmente, o mercado de trabalho
exige estudo contínuo. E, no futuro, as
empresas estarão ainda mais seletivas.
Cursar uma universidade com nível
de conhecimento valorizado já é um
diferencial no currículo profissional.
Uma boa formação é importante
tanto para entrar numa universidade
como a USP quanto para empreender um
pequeno negócio de sucesso. Aconselho
os pais a conversarem com os filhos
sobre escolhas, passando para o jovem

a responsabilidade sobre si mesmo.
Educar é função da escola, mas os pais
devem acompanhar, incentivar e cobrar
resultados.
Além do material didático,
distribuído em apostilas que oferecem
o ensino em Espiral Crescente, o Etapa
oferece assessoria profissional à escola
parceira, com programas de apoio à gestão
do ensino. Realiza eventos para alunos,
gestores e para a equipe pedagógica. É
importante ressaltar que o material não
é o único responsável pelo resultado de
uma escola, o professor realmente faz a
diferença.
Trechos dos encontros com
Marcelo Silveira Lopes, assessor do
Sistema Etapa, que esteve no auditório do
Departamento de Educação, em outubro,
conversando com pais de alunos do 8º e
9º anos. Também falou com a turma do 9º,
em sala de aula.

Escolas convidadas
O uso profissional e
pessoal da Informática participam de
Este ano, os alunos do Fundamental II fizeram pesquisa workshop
sobre o uso da Informática em diversas profissões: Medicina,
Engenharia, Arquitetura, Educação e outras. Eles também
pesquisaram recursos informatizados, como softwares e
mouses adaptados, para portadores de necessidades especiais.
Depois, os trabalhos foram apresentados em power point.
Para o Fundamental I, junto com programas educativos houve
conscientização sobre a forma correta de usar o computador,
identificar vírus e evitar páginas impróprias. Ainda, a não ficar
muito tempo no computador, deixando de praticar exercícios
físicos e brincar.

Danielle Miranda,
instrutora de Informática há 9 anos,
diz que facilitar o uso do computador
de forma consciente e promover a
autonomia dos alunos são seus maiores
objetivos.
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Idealizado pela diretora Gisela Nehemy, para alunos
que vão ingressar no Fundamental II, o “Workshop do 5º
ano” apresenta a metodologia de ensino do Sistema Etapa e a
infraestrutura que a Interativa oferece. Alunos de outras escolas
são convidados para participar desse projeto. Em 2015, turmas
do 5º ano das Escolas Municipais Delfim Moreira e Barão de
Guaxupé participaram de atividades de Expressão Corporal,
conheceram as salas de Artes e Informática, o laboratório
de Ciências e a biblioteca, com direito a um sarau de poesia e
música.
COOPEG | INTERATIVA 2015

fórum

Fórum Interativo
teve atividades
diversificadas

Em 2015, com o tema Expansão
Humana, o 13º Fórum Interativo realizou
uma mesa redonda de discussões, na
Câmara Municipal. No dia seguinte, na
escola, aconteceram o festival de talentos
My Way e as Interpíadas. Durante a
semana, três apresentações artísticas:
Grupo Máscaras, Passarim e show de
mágica.
No último dia, enquanto
acontecia a MIT, na Unidade Centro,
alunos do 3º, 4º e 5º anos visitaram o
Museu da TAM, em São Carlos, SP, onde é
exposto um dos maiores acervos mundiais
da aviação. Já as crianças do 1º e 2º anos
foram ao Núcleo de Educação Ambiental,
NEA, no Complexo Japy, onde o Grupo
Teatral 14 Bis encenou um espetáculo
“ecológico”.
O encerramento do Fórum
Interativo foi no Teatro Municipal Arlete
Souza Mendes, com a peça “matemática”
O Homem que Calculava, encenada por
alunos do Fundamental II.

Mesa Redonda
discute a
Intolerância

Dentro do contexto Expansão
Humana, a abertura oficial do 13º Fórum
Interativo 2015 ganhou solenidade ao
acontecer na Câmara Municipal.
Dois professores mediadores
da mesa redonda, Renan Abranches
(Filosofia) e Lucas Almeida (História
e Sociologia) dividiram opiniões com

os professores Luiz Smaira (Física e
Matemática), George Chináglia (História)
e Ítalo Coragem (Português e Literatura).
Juntos, expuseram as raízes da
intolerância em suas várias manifestações
e fizeram propostas de ação. Dois alunos
representaram o Ensino Médio: Thomaz
Felipe, 2ª, Matheus Correa Pedroza, 1ª,

Todos temos
direitos iguais,
mas não somos
iguais.
Maryane Cristina, 9º ano, e Ana Clara
Reis, do 8º, foram as representantes do
Fundamental II.
Renan abriu o debate falando
sobre a polarização ideológica, citando
posicionamentos extremistas no cenário
político, social, de gênero e outros.
Lucas comentou sobre a exclusão do
pensamento de união no século XXI:
“Não consegue entender o outro e vê
somente o próprio umbigo”. O professor
de História, George, complementou:
“Odeia sem saber o porquê. Basta que o
outro seja diferente de mim. A intolerância é
aprendida, culturalmente”. O que preocupa
o professor de Literatura Ítalo Coragem é
que a intolerância está sendo legitimada:
COOPEG | INTERATIVA 2015

“Todos temos direitos iguais, mas não
somos iguais”. Smaira acrescentou que
essas manifestações surgem de pequenos
grupos. Anteriormente ocorria de forma
velada, hoje é explícito nas redes sociais.
A estudante Ana Clara falou
da dificuldade da aceitação de opiniões:
“Todos querem impor, mas não querem
aceitar. Há dificuldade de se colocar no lugar
do outro. Não é obrigado a concordar, mas
tem que respeitar”. Matheus avaliou que
as redes sociais são usadas para expor
o que a maioria não consegue falar
pessoalmente.
Maryane defendeu: “O que
a gente fala não deve ser uma verdade
absoluta”. Ao mesmo tempo, ela assumiu
que não tinha ainda uma opinião
bem formada a respeito do tema. Para
Thomaz, é preciso reconhecer que existe
intolerância para combatê-la. Ao citar
antigos programas humorísticos da TV,
George lembrou que a intolerância já
foi mais explícita, porém, despercebida.
“Hoje, as redes sociais aumentaram a
liberdade de expressão”.
Os índios eram maioria. A
intolerância os tornou minoria. Lucas
resgatou um antigo termo ainda muito
utilizado “Eu acabo com a tua raça”,
concluindo: “Nós, brasileiros, temos
dificuldade de entender o outro, mesmo sendo
considerado um povo de natureza afetiva”.
Smaira adicionou que o preconceito é
inerente a nossa formação, entre outras
opiniões da plateia. Conclusão: para cada
situação, um tratamento diferenciado.
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Expansão Humana em Radioatividade como
diversas áreas
manifesto de paz
Todas as salas, o pátio, a recepção e os corredores da
Unidade Centro foram ocupados para a exposição de trabalhos
da MIT - Mostra Interativa de Trabalhos. O tema Expansão
Humana foi abordado de diferentes formas e através de várias
disciplinas, resultando em muita informação e reflexão.

Zumbis
evitaram
apocalipse
na MIT
A música Thriller, de Michael Jackson, criou um
clima para os zumbis do 9º ano explicarem que a toxoplasmose
também atinge os humanos e tem causado apocalipse mundo
afora. Assim como acontece nos games, séries de TV e HQs, os
alunos ensinaram como se proteger desse mal. Por se tratar de
uma questão biológica, os zumbis da escola tiveram orientação
da profª Isabella Dias para desenvolver esse trabalho.

Cidade
energética

Alunos do 8º ano, orientados pela profª de Física
Jaqueline Quintino, construíram maquetes de espaços públicos
e particulares de uma cidade energética movida a quatro
tipos de energia: hídrica, eólica, nuclear e solar. Guaxupé foi
representada por meio de escolas, clubes, indústrias, casas,
além da maquete de uma usina nuclear. Nesse espaço, alunos
recriaram uma cidade fictícia, na qual destacaram os aspectos
positivos e negativos da produção de cada energia. Concluíram
que o melhor é economizar, já que essas quatro fontes possuem
aspectos negativos e geram desgaste na natureza.

Alquimia e o elixir da
imortalidade

Em um ambiente escuro que transportava à antiguidade,
alunos da 2ª EM se dividiram em grupos para abordar diferentes
finalidades da alquimia. O projeto orientado pela profª Lílian
Quintino, de Química, destacou as ciências místicas, a química
na Idade Média, a grande busca pelo elixir da vida eterna até
se aproximar dos laboratórios químicos, que produzem desde
porcelanas a medicamentos para a vida moderna.
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Executado por alunos do 9º ano, o projeto de Química da
profª Lilian Quintino, mostrou lados opostos da radioatividade.
De um lado, há benefício, como a quimioterapia; de outro, os
acidentes nucleares, como o de Chernobyl. A chuva radioativa
da bomba de Hiroshima causou leucemia e óbito na jovem
japonesa Sadako SasaKi, que se transformou em símbolo pacífico.
Para reverenciar a paz, houve parceria entre a Interativa e um
grupo de alunos da Escola Estadual Cel. Lucas Magalhães, de
Arceburgo, que produziram em origami mil tsurus, ave sagrada
japonesa associada à saúde, utilizados no cenário da MIT.

Da bússola ao GPS o
homem se localiza

Alunos do 7º ano, orientados pela profª Renata Lessa,
de Geografia, usaram aplicativos e vídeos tutoriais, em celular
e tablet, para demonstrar o GPS e outras formas atuais usadas
para o homem se localizar em médias e grandes cidades, bem
diferente das milenares cartas celestes de localização, os mapas
e as bússolas. A propósito, uma bússola caseira foi produzida
para a MIT, em contraste com a citação do Waze, um dos
maiores aplicativos de trânsito e navegação do mundo. Neste
projeto, o 7º ano teve colaboração do aluno Guilherme Sastre,
da 3ª EM.

Revoluções na História
da Química

Através de uma linha do tempo, alunos do 7º ano
mostraram diversas revoluções da humanidade, começando
pelo fogo, evoluindo para a metalurgia, passando pela idade do
bronze e do ferro. O panorama histórico interligou o alquimista
ao químico atual, que atende às necessidades do homem
moderno por meio de medicamentos, vacinas, soros e outras
reações químicas.
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Arte no Paisagismo

Um espaço verde em uma mostra predominantemente
tecnológica. Paisagismo também tem arte, principalmente
quando se trata de Burle Marx, o homenageado por cinco alunos
do 6º ano. A proposta da profª Lik, de Artes, foi expor apenas
plantas nativas. Toda a apresentação sobre o conceito e obras
do paisagista foi feita no computador, usando a tecnologia como
meio de informação, sem o uso de papel e descarte de materiais.

Música para dançar e
estudar

Em duas salas, alunos do 6º ano contaram a história
da discoteca e da música em língua inglesa. Som e imagem se
complementaram. Ainda que a discoteca tenha surgido nos
anos 70, a história da música foi contada a partir dos anos 60
e sequenciada através dos artistas mais expressivos de algumas
décadas, como Michael Jackson. Em um ambiente esfumaçado,
com iluminação típica e alunos com roupa de época, a discoteca
estimulou a dançar, enquanto a sala de história despertou
atenção pelos fatos curiosos. O projeto foi coordenado pela profª
Sandra Mancini, de Inglês,
Fotos (Discoteca e História da Música)

Expansão humana e
darwinismo social

O tema da MIT 2015, Expansão Humana, foi
trabalhado pelo prof. Lucas Almeida através de duas teorias.
Como professor de História do Fundamental II, alunos do 7º
e 9º anos apresentaram a cronologia da expansão marítima
até o neocolonialismo. Um dos destaques foi a padronização
do domínio europeu, com massacre de povos, como os
aborígenes. Ainda nessa abordagem, a temática foi difundida
pela diversidade cultural versus imposição do modelo europeu,
representado pelo fardo do homem branco e a influência da
incorporação da Europa como padrão social e político, tema que
continuará a ser trabalhado no EM, na disciplina de Sociologia,
na qual o professor também atua.

Aquário é uma
exposição permanente
Na MIT, o aquário
de 400 litros de água
com cerca de 30 peixes,
despertou
atenção
dos
visitantes. O projeto do
prof. Renan Abranches, de
Filosofia, é interdisciplinar
e visa também recriar
espécies de peixes brasileiros, como o Pintado, Tetra Preto,
Cascudo e Mato-grosso que estão no aquário e já possibilitaram
aulas de Biologia, Geografia e Física (refração da luz na água).

Bob é o futuro
do presente
Na recepção da escola,
visitantes da MIT foram recebidos
pelo robô Bob (X 50 B 130g), um misto
de tecnologia e sustentabilidade.
Construído com material reciclável,
incluindo recursos de iluminação e
som, portava um binóculo para indicar
visão de futuro.
O tema Expansão Humana
foi explorado através da Robótica,
por alunos do 6º e 7º anos. Na
explicação, eles voltaram à idade da
pedra, citaram grandes invenções e
chegaram à atualidade para destacar
robôs na exploração espacial, em
pesquisa submarina, como auxiliares
de cirurgias médicas, em trabalhos
industriais, personagens de filmes e
muito mais.
Com supervisão do prof. de
Robótica Educacional Elias Zaiat e da profª Danielle Miranda,
de Informática, foram mostradas funcionalidades de um robô a
partir de um kit de peças Lego.

Fotografias
para comer
com os
olhos

Fotografias de ângulos diferentes podem ser tiradas
de lugares comuns e se tornarem imagens bem interessantes.
Com a proposta de trabalhar como se o corpo fosse a câmera
fotográfica e vivenciar a fotografia, o prof. Pedro Caetano
Simões, de Expressão Corporal, expôs na MIT fotos tiradas por
ele e por alunos do 7º ano. O visitante foi convidado a adivinhar
o local das fotos. Como conclusão, há belezas e riquezas visuais
que passam despercebidas.
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Questões matemáticas
resolvidas no teatro

Voltou a fazer sucesso na Escola
Interativa a peça teatral O Homem
que Calculava. Desta vez, a encenação
dos alunos do Fundamental II foi no
Teatro Municipal. Um grande público,
formado por pais de alunos e familiares,
convidados e amigos, prestigiou as
aventuras bem equacionadas de um bemhumorado calculista persa, que sempre
resolve os problemas complexos e ainda
sai ganhando.
Alunos do 6º e 7º anos
encenaram situações relativas à divisão,
como a repartição de pães e moedas
durante uma viagem e a partilha de
35 camelos para três irmãos. O 8º e 9º
apresentaram episódios que exigiam
análise de cálculo. Um dos desafios era
decifrar a cor dos olhos de um grupo
de escravas, apenas ouvindo se suas
declarações eram verdadeiras ou falsas.
O calculista da peça ainda
solucionou a dívida de um mercador
de joias em uma hospedaria. Para este
personagem, tudo era matemática: “Foi
o maior elogio da minha vida, com 132
vocábulos”, disse o homem que calculava
tudo.
Na abertura e entre um episódio
e outro, houve coreografia com as alunas
Helena e Adelaide e números de dança
com Maryane e Aline Clara, 9º ano, e Ana
Clara e Maria Paula, 8º.
Tempos atrás, a profª Vilmara
Preto, de Matemática, dirigiu essa mesma
peça a partir de quatro episódios do
livro infantojuvenil de Malba Tahan,
pseudônimo do professor brasileiro
Julio César de Mello e Souza, que foi um
grande professor de Matemática. Este
ano, a peça foi dirigida pelo prof. Pedro
Caetano Simões, de Expressão Corporal.
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Primeira escola parceira dos
Orquidófilos

O curso Cultivo de Orquídeas
que a Escola Interativa passou a oferecer,
gratuitamente, aos pais de alunos e à
comunidade faz parte de um projeto do
Núcleo dos Orquidófilos de Guaxupé, que
visa à formação de novos cultivadores e a
ampliação de associados.
Instituições de ensino da cidade
foram convidadas pelo Núcleo para
efetivar uma parceria. A Interativa foi
a única escola, até outubro de 2015, a
COOPEG | INTERATIVA 2015

se integrar a esse projeto de grande
importância para a cidade. Em 2014,
a Festa das Orquídeas se tornou um
patrimônio imaterial de Guaxupé.
O curso, organizado pelo
professor Renan Abranches, aconteceu
na quadra esportiva da Unidade Nova
Floresta, em outubro, aplicado pelo
palestrante e produtor de orquídeas José
Oswaldo Noronha Grassi, de São José do
Rio Pardo.

cursos

Pais de alunos também
aprendem
espanhol

Em 2016, curso
de Robótica
para três
turmas

Alguns alunos do curso: Gilson e Elias (à esq), Aline, Luciana Vilela e Escudero e o prof. Sílvio (de pé)

Um curso gratuito de espanhol,
dirigido aos pais de alunos da Escola
Interativa, começou este ano e deverá se
expandir em 2016. Segundo o professor
Sílvio Almeida, o objetivo é que os pais
possam orientar, motivar e até estudar
junto com os filhos que têm aulas de
espanhol no Fundamental II e Ensino
Médio. Esta iniciativa já deu bons
resultados e apresentou boas surpresas.
Os filhos incentivaram os pais a
fazerem o curso. O casal Aline Barbetta
e Gilson de Oliveira, pais de Murilo, do
Fundamental I, estão fazendo o curso
antes de o filho estudar a língua. Em
uma recente viagem a Porto Seguro, na
Bahia, os dois tiveram a oportunidade
de praticar espanhol com argentinos.
Murilo observou os pais e já fala algumas
palavras e termos em espanhol. “Ele
aprendeu muito nessa viagem e fez
amizades”, diz Aline. Ela avalia que o
curso veio na hora certa e Gilson diz que
a base é muito boa.

Luciana da Silva Vilela, mãe
de Maria Clara, do 2º ano, sempre quis
aprender espanhol, mas faltava tempo e
oportunidade. Quando a filha começar a
estudar essa língua no 6º ano, terá apoio
em casa: “Os números ela já sabe”.
Dois alunos do 7º, Lucas e Guilherme,
incentivaram os pais Carla e Elias Zaiat
a fazerem o curso. Agora, Carla assiste
a filmes em espanhol com os filhos e
aprendem juntos. Elias tem aproveitado
esse conhecimento de forma prática.
Funcionário da Cooxupé, já praticou
espanhol no trabalho, com um grupo de
mexicanos.
Antônio Inácio, do 4º, quis saber
qual a nota que a mãe, Luciana Escudero,
tirou na prova de espanhol. Assim
como ele é cobrado a tirar boas notas, a
mãe deverá seguir o mesmo exemplo.
Ao comentar sobre essa iniciativa da
Interativa, Luciana ressaltou a visão
cooperativista da escola, que além do
aluno está preocupada com a família.
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O curso básico de Robótica
Educacional começou este ano, em horário
noturno e inicialmente para alunos do
6º e 7º anos. Em 2016, o professor Elias
Zaiat pretende formar três turmas – nível
básico, intermediário e avançado.
A Escola Interativa já possuía
o Kit Robótica e optou por trabalhar um
programa específico. Da teoria à prática,
foi montado um robô para a MIT – Mostra
Interativa de Trabalhos. O projeto é
avançar ainda mais.
Robótica dedica-se ao estudo e
execução de robôs, mas também é uma
ciência que envolve a física, mecânica
e informática, abrangendo raciocínio
lógico, trabalho em equipe e criatividade.
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arte e cultura

Liberdade
para criar
A aulas de Artes começam na
Educação Infantil e se estendem até o
Fundamental II, com atividades internas,
visitações e viagens, que estimulam a
criatividade e expandem o conhecimento
cultural.
Os alunos são ensinados
a valorizar o espaço e os recursos
disponíveis para a criação artística.
Desenhos, pinturas, produção de vídeos
e CDs, apresentações artísticas, figurinos
e cenários, tudo isso passa pelas salas de
Artes.
O acesso a Internet favorece a
pesquisa para a produção de trabalhos,
onde os alunos esclarecem dúvidas a
respeito de artistas específicos e, também,
estudam um determinado estilo, como Os
Gêmeos, artistas paulistanos que grafitam
os muros do mundo inteiro.

Lik

(Ana Elisa Ribeiro), artista plástica
graduada em Letras:

Aqui, a gente não
desenha só casinha
com montanha, sol
e lago com patinhos;
na Interativa, o aluno
aprende a ver para
desenhar.

Exposição do
Leonardo da
Vinci, em São
Paulo

Alunos do fundamental ll
visitaram a Galeria de Arte do Sesi, em
São Paulo, para a exposição de Leonardo
da Vinci: A Natureza da Invenção. Os
alunos viram um conjunto de projetos,
desenhos e maquetes fundamentais para
a compreensão das ideias e do processo
criativo desse grande artista e engenheiro
do século XV.

Festival de
Talentos
e quatro
espetáculos

Museu da
Língua
Portuguesa e
Pinacoteca

Alunos do 3º, 4º e 5º anos
conheceram o Museu da Língua
Portuguesa e a Pinacoteca, em São Paulo.
Em novembro, alunos do Fundamental II
também fizeram essa visita. O Museu da
Língua é um patrimônio histórico do séc.
XIX que mistura tradição e modernidade.
Possui exposição permanente de artes,
projeções de filmes e diversos recursos
tecnológicos. Já a Pinacoteca é um dos
mais importantes museus de arte do
Brasil.

Oficina de
Criação na Flig

Semana Elias
José

Durante a 5ª Semana Elias José
e Festival de Literatura Infanto-juvenil,
alunos do 2º e 3º Períodos estiveram
no Instituto Elias José para uma
apresentação do Grupo Passarim. Alunos
do Fundamental II também assistiram
a essa mesma peça no Teatro Municipal
Arlete Souza Mendes.
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Durante a semana do Fórum
Interativo, alunos do Fundamental I, II e
EM participaram do Festival de Talentos
artísticos do My Way. A quadra esportiva
da Unidade Nova Floresta foi cenário para
apresentações coletivas e individuais,
leitura de poemas e canto, com direito ao
acompanhamento de violão do prof. Ítalo
Coragem, um dos coordenadores desse
evento.
Já as crianças da Educação
Infantil e EFI assistiram ao Show de
Mágica e apresentações teatrais com o
Grupo Máscara, Passarim e 14 Bis.
COOPEG | INTERATIVA 2015

Acompanhados pelo professor
Ítalo Coragem, de Literatura, alunos do
9º ano visitaram a 2ª Flig - Feira do Livro
de Guaxupé. Conheceram lançamentos,
conversaram com cordelistas, viram
novidades como livros em tecidos e
participaram de uma Oficina de Criação
Artística.

Bruxa ou Saci?
Os dois!
Duas lendas são comemoradas
no Brasil em 31 de outubro: o Dia
das Bruxas e o Dia do Saci. Na Escola
Interativa da unidade Centro, a profª
Lik, de Artes, e o prof. Ítalo Coragem,
de Literatura, valorizaram o Dia do Saci
com música, exposição de trabalhos do
6º e 7º anos e a presença de alguns sacis,
inclusive femininos.

arte e cultura

A escola é a casa do
aluno, os pais são as
melhores visitas

Depoimento
sobre a
apresentação
de fim de ano

Cumprimento a Interativa e
todos os envolvidos na produção da
apresentação de fim de ano do infantil (EI
e EFI).
Desde o início, a organização das
várias turmas chamou atenção. As cenas
foram encadeadas em ações dinâmicas,
sem esperas monótonas para o público,
ou cansativas para as crianças.
A disposição na quadra superou
os modelos tradicionais de arena e de
quarta parede. A espacialidade das
coreografias remeteu a uma configuração
3D com visualidade aérea, como se
captadas por tecnologias de drones.
O figurino enxuto e econômico
nos detalhes, ao se distribuir e se misturar,
criou colorido encantador. Com poucos
materiais e objetos cênicos, chegou-se a
soluções dramatúrgicas eficientes.
Nota 10 para a seleção musical
precisa e de altíssimo nível poético. Fato
que é de extrema relevância pedagógica e
formativa. Justifico: é muito comum que
o repertório musical seja o ponto fraco
das apresentações escolares, devido à
fraca referência musical dos educadores,
comumente relegado aos precários
modismos comerciais televisivos: Globo e
Disney.
Tudo isso sinaliza que os alunos
da Interativa estejam se desenvolvendo
com ótimos conteúdos e materiais
estéticos. Quando adultos, seguramente,
vão se orgulhar de ter estudado ali.
Não esperava assistir a um
excelente espetáculo infantil, nem ter um
fim de tarde inspirador. Tão forte, que me
levou a escrever e enviar esta resenha.

Os pais de alunos
são as visitas mais
esperadas. Por isso os
quatro eventos anuais
da Interativa são
muito bem planejados:

Festa Junina, Palavra de Filho, MIT - Mostra
Interativa de Trabalhos e apresentação de fim
de ano.

A Festa Junina é uma
confraternização alegre. Nesse Arraiá, a
apresentação das crianças é resultado de
muito ensaio, com a dedicação de uma
grande equipe. Os alunos fazem o melhor,
de acordo com a sua idade, para a festa
ficar bonita.
Este ano, o Palavra de Filho
contou com a participação especial do
escritor e ilustrador Celso Sisto, que esteve
na 5ª Semana Elias José. Na contação de
histórias, Celso interagiu com o público.
Depois, os pais participaram das oficinas
de: leitura, pipa, pintura de rosto, artes,
bets, futebol, queimada, bolha de sabão, e
outras. O Grêmio Estudantil da Interativa
colaborou muito.

Rodrigo Reis atualmente cursa
Composição e Regência no IA-Unesp-SP
(2010-2016), e direciona sua pesquisa
e produção para Etnomusicologia e
Ecomusicologia.
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Redação para
o ENEM e para
a VIDA

Durante o Ensino Médio é
trabalhada de forma continuada a
produção textual. Assim, são discutidos
vários temas em sala de aula, a partir
de referências literárias, filosóficas e
históricas, a fim de que o aluno esteja
preparado para abordar criticamente a
proposta textual.
Quanto
à
estrutura
do
texto, pratica-se tanto a escrita da
dissertação
argumentativa
exigida,
predominantemente, pelos principais
vestibulares do país, como de carta,
narrativa, artigo de opinião e resumo.
Para o ENEM, o foco são as cinco
competências exigidas: domínio da norma
padrão da língua escrita, compreensão
da proposta, capacidade de organizar e
relacionar informações, construção da

argumentação e elaborar proposta de
intervenção ao problema exposto.
Não se trata de enquadrar
os alunos num molde de escrita. Mas
sim de desenvolver neles a capacidade
argumentativa, a reflexão crítica e a escrita
para a vida acadêmica e profissional. Os
plantões extras são também atividades
que reforçam esse trabalho de leitura,
discussão e elaboração de textos.
“Além das aulas de redação
trabalharem o seu objetivo principal, apurar
a qualidade de escrita de textos em seus mais
diversos formatos, elas serviram também
como um meio para debate de temas, como
política, economia, cultura e problemas
sociais, algo que ainda é pouco incentivado
na maioria das escolas brasileiras.”
(Pedro Henrique Farias Duque, 3ª EM)

Ter a
oportunidade
de desenvolver um
projeto de escrita na
Interativa, durante
esses anos, foi
algo que muito
me acrescentou.
Laise Vieira, doutoranda em Ciências
da Linguagem. O trabalho de escrita com
os alunos é algo em que acredita e do qual se
orgulha.

SIMULADOS FAZEM A DIFERENÇA
Os simulados, obrigatórios para
a 3ª série EM e, opcionais, para a 2ª,
preparam o aluno para os vestibulares.
As provas são elaboradas pelo Etapa
no padrão das grandes universidades
e do Enem. O calendário de execução
proposto é adaptado ao calendário
escolar da Interativa. Por meio desses
simulados é possível detectar as dúvidas
e as dificuldades da classe. Assim, os
professores
retomam
determinados
conteúdos para a fixação da aprendizagem,
e os alunos têm a oportunidade de fazer
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uma análise de erros.
Como é um treino, a coordenação
também identificou que esses simulados
têm alto impacto nos estudos, gerando
bons resultados. Não só em relação às
notas, mas também ao desempenho
físico. Inicialmente, havia relatos de
alunos que após o simulado ficavam
extenuados. Com o tempo, mente e corpo
se adaptaram. Este hábito, na hora do
vestibular e Enem, faz muita diferença.
A Interativa sempre promove
visitas de ex-alunos à escola para falar
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sobre suas vivências. Todos afirmam que
os simulados foram fundamentais para o
ingresso na universidade. E aconselham:
“Façam os simulados, porque na nossa
época a gente não gostava de fazer”. Ainda,
há duas provas gerais, a partir do 6º
ano, com modelo de simulado também
elaborado pelo Etapa.

Renata Lessa,
coordenadora do Ensino Fundamental II e EM,
acredita que o treino leva ao aprimoramento em
todas as áreas da vida.

ensino médio
a mesma é na verdade uma
Importância do quando
conquista de cada um, no caminhar de
plena.
Conhecimento sua vida eHádificilmente
a busca de satisfação
imediata, realização imediata, sucesso
e Orientação
imediato. Com exemplos de poucos que
ascendem rapidamente e se tornam
Vocacional
Para uma reflexão sobre
Conhecimento e Orientação Vocacional,
é preciso levar em consideração alguns
pontos relevantes.
• Diversidade de opções profissionais em
um mundo globalizado.
• Mercados que oscilam e ora valorizam
um grupo de profissões, ora outro, em
velocidade acentuada.
• Idade de escolha, centro da
adolescência, ainda longe de autonomia e
independência.
• Imaturidade que dificulta a visão ampla
de futuro próximo.
Vivemos hoje uma realidade
de jovens que estão habituados a ver
satisfeitos seus desejos, desde os mais
simples. Jovens que são filhos únicos
mesmo numa realidade de mais irmãos.
Encontramos pais que têm como objetivo
de vida a felicidade plena dos filhos,

referência e frustração das maiorias.

Contando com a reflexão acima, temos a
importância de:
• Conhecer a si mesmo: Suas aptidões,
habilidades, jeito de ser, de se relacionar,
personalidade, interesses.
• Possibilidades: Estudar onde reside,
estudar em outra cidade, questões
financeiras, familiares, sociais.
• Informação sobre as instituições que
oferecem os cursos pretendidos.
• Informação sobre a grade de disciplinas
que compõe os cursos pretendidos.
• Estabelecer, ou começar a estabelecer o
Projeto de Vida da pessoa, onde profissão
é uma parte desse projeto.
A orientação vocacional auxilia
a pessoa que participa desse processo a
tomar suas próprias decisões em relação
à profissão, com dinâmicas, atividades,
workshops, testes, diálogos, que têm como

Maria Claudia Caldeira
Ribeiro do Valle, psicóloga
pós-graduada em Psicopedagogia. Para ela,
conhecer continua um desafio, um mistério,
uma necessidade, uma solução para a relação
entre as pessoas.

objetivo levar essa pessoa a refletir sobre
si mesmo, sobre as opções existentes,
o mercado e campo de trabalho, assim
como a realidade do mundo atual.
A proposta é favorecer que
a escolha seja embasada em vários
conhecimentos, para o jovem construir
planos profissionais e de vida da melhor
maneira possível.

Mais conhecimento de si mesmo
processos que permeiam a escolha
profissional, bem como os principais
fatores que podem influenciar esta
escolha.

A proposta das aulas de
Dinâmica de Grupo é preparar os
jovens para o conhecimento de si
mesmos e a convivência com o mundo
contemporâneo.
Nesse
contexto,
os alunos trabalham as temáticas:
Identidade, Integração, Comunicação,
Grupo, Sexualidade, Cidadania e Projeto
de Vida.
Além das dinâmicas lúdicas,
são realizados jogos cooperativos, com
intuito de transformar jogos competitivos
em atividades que contribuam para um

ambiente harmonioso e agreguem valores
aos jovens, como cooperação, tolerância,
responsabilidade compartilhada, respeito
e amizade.
No EM, o enfoque das
aulas de Dinâmica são as técnicas de
sensibilização, úteis em atividades para a
integração social, a preparação da escolha
profissional e o compromisso consigo
mesmo. É um trabalho extremamente
sensível, que leva à mudança de
comportamento e aprofunda em seus
objetivos. Discute, principalmente, os
COOPEG | INTERATIVA 2015

“Além de suavizar o
cansaço de outras aulas, em vez de
exercício, na Dinâmica de grupo
temos reflexão, que nos ajuda a
encontrar dentro de nós mesmos o
nosso próprio querer. Estamos em
fase de amadurecimento, de pensar
sobre a nossa escolha profissional.
Uma pessoa sem sonhos é uma
pessoa sem vida, e a gente precisa
desses sonhos para saber aonde
quer chegar.”
Texto coletivo da 1ª EM (15 e 16 anos)

Gilda Mara Moreira
Leite, psicóloga especialista em
Psicologia Clínica, pós-graduada em
Educação Especial e professora de
Dinâmica de Grupo. No Magistério
descobriu que seria psicóloga. Sempre
acreditou no potencial das pessoas em
todas as idades.
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Para os que deixam a escola:
“Eu não te quero meu, eu te quero seu”

São quatro histórias diferentes
com pontos em comum entre os alunos
que concluem a 3ª série EM, em 2015.
Isabelle dos Santos Pires é aluna da Escola
Interativa desde o Maternal. Beatriz
Godoy de Castro, Guilherme Sastre de
Souza e Carolina Lattaro dos Santos
Santamaria entraram a partir do 6º ano.
Eles disseram que uma das
características marcantes da Interativa é
receber bem os alunos de outras escolas.
“Se chegava aluno novo, todos acolhiam
bem, estudava junto”, diz Carolina. Há 15
anos na escola, Isabelle concorda. “Sempre
estudei em sala muito unida, sem grupinhos”.
Beatriz comentou sobre os
churrascos na casa de alunos e de
professores. Para Carolina, a viagem de
formatura (NR) aproximou ainda mais a
turma e diminuiu o distanciamento com
professores. Depois que deixarem a escola,
os quatro sabem que vão ter saudade das
amizades dos colegas e mestres. Quem
vai estudar fora, como Guilherme, sentirá
falta também da família e da cidade.
Outro ponto em comum entre os
quatro é a estrutura oferecida pela Escola
Interativa. “Tem tudo que a gente precisa”.
Guilherme se expressa bem e acrescentou:
“A escola, conforme dados do Etapa, é
sempre bem colocada. O material didático é
muito bom. A capacitação dos professores é
excelente. Eles têm perseverança e calma.”
Os quatro alunos valorizam os
simulados que acontecem aos sábados e
têm uma média de 5 horas de duração,
como no Enem e nos vestibulares. “O
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simulado da Interativa se aproxima muito
da realidade e é aplicado como prova, vale
nota”, diz Beatriz. Carolina complementa:
“A escola dá uma base muito boa. Estamos
preparados, mas o vestibular é muito
concorrido.”
Guilherme
acrescenta:
“Fizemos vários simulados do Enem. Deu
uma noção de como seria”.
Este e outros métodos de ensino
deram bons resultados para Beatriz,
que já passou no vestibular da Unifran.
Isabelle e Guilherme foram aprovados
no Unifeg. Sobre o que eles esperam do
amanhã, Carolina e Guilherme vão fazer
vestibular para Medicina. Ela idealiza
a Unicamp; ele pretende a Unifesp e já
possui um currículo de participação em
várias Olimpíadas do Conhecimento:
Astronomia (com medalha de bronze),
Robótica,
Matemática,
National
Geographic e Química.

Olimpíada é um incentivo
e uma ajuda. A gente
acaba pesquisando coisas
diferentes e recebe um
certificado, que vai ser um
diferencial lá na frente.
Beatriz optou por Odontologia.
Já Isabelle, optou por Direito depois de
assistir à simulação de uma audiência,
no Painel de Profissões. A única certeza
é que vai se lembrar das paródias da
professora Vilmara quando fizer prova de
matemática.
Também foi na central do
COOPEG | INTERATIVA 2015

Etapa, em Valinhos, que Guilherme
decidiu fazer Medicina, após participar
de palestra e conversar com ex-alunos.
Carolina escolheu Medicina ao participar
de um workshop de caso clínico, na USP.
Outras viagens “acadêmicas”
também contaram pontos para escolher
a carreira. “Eu não imaginava que a
Unicamp fosse como uma cidade”, diz
Isabelle. Também foi a viagem preferida
de Carolina. Já Beatriz e Guilherme
gostaram mais da Universidade Federal
de São Carlos - UFScar.
Uma
viagem
estudantil
memorável para Isabelle foi conhecer
a aldeia de índios em Sales de Oliveira,
SP. Ainda vai ficar na lembrança a
participação em todos os jogos das
Interpíadas,
jogando
queimada
e
handball. Integrante do Grêmio em 2014,
Isabelle ressaltou a importância de ter
arrecadado e distribuído produtos na
atividade cooperativista do Dia C.
Carolina se lembra de quando
participou de uma peça teatral e das
apresentações artísticas do My Way.
Beatriz também revelou o seu lado
artístico, cantou com o professor Ítalo,
dançou e jogou handball.
Guilherme foi um dos atores
da primeira versão da peça teatral e
matemática O Homem que Calculava, em
2009. “No esporte, eu só fico na torcida,
desde a época do MC2TEC (hoje MIT) e do
falecido Festival da Minhoca (o atual MY
Way)”.
(No título trecho de música de Milton Nascimento.)

conectados

Etapa Link é pré-vestibular
telepresencial

Com 45 anos de tradição em
curso pré-vestibular, o Sistema Etapa
manteve essa excelência de ensino ao
implantar o Etapa Link, versão digital do
pré-vestibular.
Dirigido aos alunos da 3ª série
EM, somente as escolas do Sistema Etapa
contam com esse padrão de qualidade
semelhante a um curso presencial. E esse
recurso de aula à distância tem a vantagem
de agregar recursos tecnológicos da TV e

internet.
As aulas são aplicadas por
professores do cursinho Etapa de São
Paulo, experientes em preparar alunos
para os maiores vestibulares do país. Na
Interativa, há uma sala bem equipada
para os formandos aprenderem ainda
mais e com maior comodidade.
Para conhecer mais sobre o Etapa Link,
acesse www.etapalink.com.br

A consequência
obriga a buscar
a causa
Para aprender Literatura
da 1ª a 3ª EM, o aluno precisa ter
conhecimento das questões políticas,
econômicas, sociais, culturais, entre
outras que caracterizam uma época.
Esses adventos vão determinar as
características de cada estilo de
época. Para escrever uma redação, há
necessidade de base nos princípios
da lógica dialética de Hegel, cujos
princípios são: totalidade, relatividade,
identidade dos opostos ou contradição
e a movimentação. O sentido de
qualquer coisa depende da sua relação
com outra. Causa é consequência
também. A consequência obriga a
buscar uma causa considerada como
consequência, para entrar outra causa,
até chegar à raiz do problema.

Ailton Paulino dos Santos,
graduado em Letras, com mestrado nessa
área e doutorado em Filosofia e História da
Educação. É também formado em Música.
“Educação é o ato de educar. Segundo Paulo
Freire, é um ato político porque em qualquer
época o poder gera as estruturas psíquicas
de que necessita a fim de mais facilmente
exercer o controle social.”

Tecnologia dentro e
fora da sala

A Escola Interativa, atualmente,
tem um laboratório de ciências real e
outro virtual. Na sala de Informática,
visitam museus, feiras de ciências
e fazem experimentos que fixam
conhecimentos. As animações e outros
recursos tecnológicos auxiliam no ensino
e na aprendizagem de conceitos.
Os celulares também são
utilizados para pesquisa de diversos
conteúdos na net. Nas aulas de Artes
os alunos acessam o Youtube para
conhecerem melhor a obra de um
determinado artista e o contexto no qual

ela foi criada.
Alunos e professores já se
comunicam via Whatsapp e tornam o
ensino mais interessante. Outra proposta
será o Etapa Digital, via tablet, que
tornará a troca de informações ainda mais
dinâmica. Ambos possibilitam estudar e
se comunicar fora da sala de aula.
Para os estudantes que vão
prestar vestibular, a Interativa oferece
como atividade extra o Etapa Link, um
cursinho à distância para reforçar o
conteúdo já apresentado em aula.
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Painel de
Profissões ajuda
a decidir carreira
profissional
O Painel de Profissões do Sistema
Etapa, em Valinhos, SP, consiste em orientação
profissional para estudantes esclarecerem
dúvidas, optarem por um curso universitário
e até decidirem por uma carreira. Na visita
dos alunos do EM, foi possível ter uma visão
mais específica e abrangente sobre cursos.
Além de informações do dia a dia de diversos
profissionais no mercado do trabalho.
Faz parte do Painel de Profissões uma
Monitoria de Carreiras, para estreitar contatos
com ex-alunos do Etapa que atualmente estão
cursando as maiores universidades do País.
Também há palestras e workshops nas áreas
biológicas, humanas e exatas, com orientação
profissional de psicólogos e profissionais.
Nessa viagem, alunos da Interativa
puderam
escolher
um
workshop
no
segmento Farmácia, Biomedicina, Medicina,
Direito, Publicidade, Jornalismo, Relações
Internacionais, Engenharia de Produção,
Economia, Engenharia da Computação e
Engenharia Civil.

Feira da USP
Em agosto, alunos do EM da Escola Interativa estiveram na 9ª Feira
de Profissões da USP, em São Paulo. Eles assistiram a palestras e participaram
de várias atividades, como uma visita ao Museu de Meteorologia, trilha de
ecossistemas, planetário, trilha do lago, oficina de solo, atividades performáticas,
laboratório de microscopia e outros ambientes recreativos e educativos. Ainda,
receberam informações sobre vestibular, cursos de graduação e mercado de
trabalho.
Toda essa estrutura facilita a escolha do curso, da universidade e,
principalmente, da carreira a ser seguida vida afora.

Cooxupé e
Coopeg /
Interativa
promovem orientação
Não basta ser graduado, tem que ter diferencial e
profissional
habilidades amplas.
Uma vez por ano, alunos da
3º EM visitam a Cooxupé para ouvir
depoimento de profissionais de diversas
áreas. Essa parceria tem dado resultados
positivos e contribuído para a escolha ou
confirmação do curso universitário.
Em
setembro,
as
duas
cooperativas promoveram mais um
encontro.
O
primeiro
palestrante
foi o superintendente de finanças e
desenvolvimento de pessoas, Maurício
Ribeiro do Valle, economista com
mestrado
em
Administração
em
Finanças, doutorado em Contabilidade e
professor da USP de Ribeirão Preto. Ele foi
o idealizador desse workshop realizado
exclusivamente para a Escola Interativa.
Para Maurício, quem tem
conhecimento de várias áreas, são os
melhores no mercado. Atualmente, a
maioria das profissões tem uma forte
relação com a área de Direito. Ele também
falou da necessidade de administrar o
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excesso de possibilidade que o mundo
virtual oferece.
Segundo o arquiteto Moacyr
Cyrino Filho, com mestrado pela USP,
o conhecimento da universidade tem
que ser atualizado sempre. Um bom
profissional tem que ter paixão pelo que
vai fazer na maior parte da sua vida. Por
isso, estudantes não devem ter vergonha
de mudar de curso ao descobrir que a
primeira escolha não foi correta. Ele
também enfatizou a importância do teste
vocacional.
O
engenheiro
eletricista
Emmanuel Ribeiro do Valle, também
graduado em Administração de Empresas,
declarou que as engenharias se misturam
muito. Na Cooxupé, ele atua no mercado
de energia elétrica, área promissora, que
possibilita às empresas, aos cooperativistas
e às instituições possam economizar
bastante com redução de energia. Para o
COOPEG | INTERATIVA 2015

engenheiro, as duas mais indicadas para o
Brasil é a solar e eólica.
A responsável pelo RH, Patrícia
Mariano Rossetti, optou pela Psicologia
Comportamental e defende que um
profissional deve estudar pelo resto
da vida, com atualização constante.
Não basta ser graduado, tem que ter
diferencial e habilidades amplas. Outra
dica é aproveitar o tempo da juventude
para estudar muito, porque depois essa
oportunidade passa.
Marcelo Casagrande tem curso
superior e é técnico de segurança no
trabalho, acumulando a função de gerente
de projetos especiais. “O mercado começa
a partir dos bons, mas vai depender da
determinação para se destacar”, ele disse.
Ele ainda destacou a capacidade de se
adaptar às condições adversas, saber lidar
com problemas, saber superar obstáculos
e resistir à pressão de situações.

preparando o futuro

OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO
Alunos da Interativa conquistam
medalhas

As Olimpíadas do Conhecimento são um grande incentivo para estudantes se
aprimorarem em diversas áreas. Professores da Interativa são grandes apoiadores dessa
iniciativa e, quando necessário, viajam com os alunos “olímpicos”.
Como resultado, a cada ano cresce a quantidade de medalhistas. Porém, tão importante
quanto conquistar medalhas é a participação espontânea dos alunos. Quando o prof. Luís
Smaira, de Física, também dava aulas de Robótica, ele promoveu a participação da escola na
OBR - Olimpíada Brasileira de Robótica -, e foi premiado, com certificado, em âmbito nacional e
estadual.

Olimpíada
Brasileira de
Robótica
Bronze: Matheus Paulino Ribeiro, 6º ano
Bronze: Gabriel Fontes Ribeiro do Valle, 7º
ano
Bronze: Nina de Freitas Smaira, 7º ano
Prata: Matheus Custódio Cruz, 6º ano
Bronze: Matheus Cunha Hautz, 8º ano
Bronze: José Magalhães do Valle, 3º EM

Olimpíada Canguru
de Matemática
Brasil, 8 medalhas
Ouro: João Pedro Marques Martins, 3º ano
Ouro: Theo Augusto Cunha Affini, 8º ano
Prata: Nina de Freitas Smaira, 7º ano
Prata: Pedro Henrique Paulazini Soares, 6º ano
Bronze: Ana Maria Lima Gabriel, 6º ano
Bronze: Matheus Custódio Cruz, 6º ano
Bronze: Matheus Paulino Ribeiro, 6º ano
Bronze: Rogério Rafik Balbino Lima Silva, 3º ano

Olimpíada
Olimpíada
Brasileira de
Informática, OBI Brasileira de
Astronomia, OBA,
9 medalhas
Nina de Freitas Smaira, 7º ano
1º lugar no Sul de Minas, 2º em
Minas Gerais, 22º no Brasil Medalha de Prata Modalidade
Iniciação Nível I

Ouro: Pedro Henrique Paulazini Soares, 6º ano
Ouro: Nina de Freitas Smaira, 7º ano
Prata: Maria Paula Castro Gonzaga, 8º ano
Prata: João Vitor Cardoso Moraes, 9º ano
Prata: Giuseppe Franchi Chinaglia, 3º EM.
Prata: Pedro Henrique Farias Duque, 3º EM.
Bronze: Ana Maria Lima Gabriel, 6º ano
Bronze: Matheus Custódio Cruz, 6º ano
Bronze: José Mário Magalhães do Valle, 3º EM

João Vitor

Pedro Paulazini

Theo

João Pedro

Matheus
Cunha

Gabriel

Matheus
Paulino

Rogério

Ana Maria

Maria Paula

Giuseppe

Pedro
Henrique

Matheus
Custódio

José Mário

Simplesmente,
o maior do
mundo
Também faz parte do Projeto Profissões
da Interativa, visitar grandes empresas para
conhecer inovações e a realidade de várias
áreas profissionais. Com esse objetivo, um
grupo de alunos da 3ª EM, acompanhado pela
presidente da Coopeg, a diretora da Interativa
e dois professores, conheceram uma parte da
estrutura do Complexo Industrial do Japy, da
Cooxupé, na BR-146.
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