
 Há um tempo, ao ouvir alguém mencionar a 
palavra ateliê, a primeira coisa que me vinha ao pensamento 
era uma sala cheia de materiais diversificados: argila, tintas, 
pincéis usados para realizar atividades de artes. Por isso, 
quando a escola decidiu abraçar essa proposta, a princípio 
fiquei insegura, pois não conseguia visualizar como seria 
essa prática na rotina de atividades numa sala de educação 
infantil. Somente quando compreendi a amplitude do 
trabalho com ateliês e que estes poderiam ser utilizados 
inclusive a serviço das disciplinas como: matemática, 
linguagem, ciências, educação física; nas rodas de conver-
sa, nas pesquisas, na estruturação da rotina de atividades e 
na organização da sala de aula, é que comecei a entrar em 
processo de aceitação.
 Quando falo de mudanças, não me refiro apenas 
ao método de ensino, mas de nossa postura enquanto 
educador, que no ateliê tem que ser diferente. Aliás, a dos 
alunos também! Ao aderir à proposta, foi possível realmente 
trabalhar o que na pedagogia nós chamamos de conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais, respeitando o ritmo 
de aprendizado de cada criança, o seu desenvolvimento em 
diferentes atividades e o seu interesse. Aos poucos fui vendo 
como isso ia acontecendo e para minha 
surpresa...funcionando.
 A partir do momento que passamos a oferecer às 
crianças mais de uma atividade, em que poderiam escolher 
em qual iriam participar primeiro ou depois, percebemos o 
quanto as aulas se tornaram mais prazerosas para elas. 
 Os ateliês tornaram a rotina mais dinâmica e isso 
fez com que as crianças participassem das atividades com 
maior entusiasmo. Elas passaram a ser colaboradoras do 
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Ateliê: Uma proposta de
ensino aprendizagem que gera autonomia

A Exposição Pedagógica é um 
evento que acontece todo 
ano em setembro, mês de 
aniversário da escola, para 
fazer culminar os diferentes 
projetos desenvolvidos 
pelos alunos.  “Passos 
pequenos, metas ousadas” 
foi o tema central deste 
ano com o foco em 
questões sociais e 
ambientais. A exposição 
é considerada pelos 
alunos um dos projetos 
mais importantes e 

envolventes durante o  
ano letivo.
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Os ateliês tornam as aulas mais dinâmicas e divertidas

Por Kéllia Cristina Câmara de Oliveira Pereira
Professora da Educação Infantil

Período de matrículas 
07 a 18/12

Reuniões com pais 
04 a 07/ 12 – Educação Infantil;
15 e 16/ 12 – Ensino Fundamental I;
18/12 – Ensino Fundamental II. 
 
Colônia de Férias
07 a 08/12  (13:30 às 17:30)

Início do ano letivo de 2010 
05/02/10 (6ª feira) – Reunião com pais de grupo II
                e grupo III sobre adaptação às 10h;
08/02/10 (2ª feira) – Início das aulas para grupo II
                e grupo III em cada turno; 
08/02/10 (2ª feira) – Início das aulas do 6º ao 9º ano;
10/02/10 (4ª feira) – Início das aulas do grupo IV ao 5º ano.

“A maioria dos grupos visitou instituições relacionadas aos 
temas que seriam desenvolvidos por eles e se propuse-
ram a ajudá-las depois. A forma de ajuda adotada por 
quase todos foi a arrecadação de doações. Além de 
ajudar algumas instituições, a exposição serviu para 
conscientizar os alunos e os visitantes a respeito dos 
problemas sociais que nos cercam, dando um pequeno, 
mas importante passo”.

Vinícius Nogueira, 8º ano

“Meu trabalho foi sobre corrupção e voto. Aprendi de 
forma mais aprofundada que a corrupção é ilegal. A gente 
precisa votar com muita consciência, saber votar. Na 
última eleição por exemplo, um político prometia construir 
uma ponte entre Natal e Fernando de Noronha, uma 
palhaçada para ganhar simpatia do eleitor. Precisamos 
banir este tipo de postura, eleição é coisa séria.”

Morgana Gusmão, 5º ano
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Os vários tipos de moradias foram estudados
por João Vittor e seus colegas do 5º ano

O professor José Pacheco, 
conceituado educador e autor 
português de várias obras, que 
acompanha o trabalho do IECE 
à distância, visitou a escola, 
mais uma vez, esta semana. Ele 
esteve em debate com os 
professores e alunos, quando 
discutiram sobre as mudanças 
ocorridas. José Pacheco 

Fundador da Escola da
Ponte visita Casa Escola

Agenda
coordenou, por mais de 30 anos, a Escola da Ponte, em Portugal, instituição da 
qual é idelizador e que se notabilizou pelo projeto educativo inovador, baseado 
na autonomia dos estudantes. 
Para ele, todo cidadão é 
inteligente e tem o seu 
ritmo próprio de 
aprendizado, por isto 
não precisa ser 
classificado em série 
ou turma, uns aprendem 
com os outros, não há 
necessidade de estar 
engessado em uma sala 
entre quatro paredes. “O 
aluno é capaz, todos 
são, a escola precisa 
avançar”, esta filosofia de 
José Pacheco, conhecida 
como Gestão Participativa 
dos estudantes e de todo o 
corpo docente, vem sendo 
aplicada na Casa Escola há 
três anos e, a cada vez 
mais, se solidificando. 

andamento das aulas, na organização da sala e dos 
materiais de uso coletivo. Envolvidas no processo de 
escolha e cuidados com a sala de aula, elas começa-
ram a se pronunciar mais nas rodas de conversa e 
também se tornaram mais dispostas a ajudar umas as 
outras. Diante disso, percebemos uma maior autonomia 
para a realização das tarefas, no estabelecimento das 
relações sócio-afetivas e no cuidado consigo mesmas, 
o que, com certeza, favoreceu o processo de ensino-
aprendizagem para além do esperado. O nosso grupo 
tornou-se, então, um grupo envolvente e dinâmico onde 
toda e qualquer ideia gera trabalho.



 Um dos desafios diários dos  Um dos desafios diários dos 
professores da Casa Escola é professores da Casa Escola é 
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  “Além de ser um exercício   “Além de ser um exercício 
de democracia que contribui para a de democracia que contribui para a 
formação de um cidadão consciente formação de um cidadão consciente 
de seus atos, estes debates passam de seus atos, estes debates passam 
a ter significativa importância de a ter significativa importância de 
oralidade e escrita. A proposta é fazer oralidade e escrita. A proposta é fazer 
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soluções, participem dos problemas 
que muitas vezes podem passar 
como banais para nós adultos”, 
explica Guette.
  Na última assembléia, um 
dos pontos de pauta foi o desperdício 
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para decisões a serem tomadas 
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Assembleia estimula alunos
a repensar atitudes
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se está em fase de transformações?
 Se me perguntam o que mais foi modificado, digo 
logo sem vacilo: as pessoas mudaram, a gente mudou! Não 
falo de alterações externas, de mais rugas ou cabelos 
brancos, ou sobre alguma aquisição ou construção realizada, 
mas sobre o material humano - nas atitudes, no grau de 
empenho, na cooperação, no que se refere a ser mais 
sensível ao outro e perceber nas trocas as possibilidades para 
as melhores soluções. 
 Pode parecer estranho, mas quando falamos sobre 
a escola do século XXI, são estes aspectos, acima menciona-
dos, que propulsionam o aluno para as grandes aprendiza-
gens. Não se trata mais de decorar conteúdos em quantida-gens. Não se trata mais de decorar conteúdos em quantida-

de, porém de saber como usá-los em prol do interesse de, porém de saber como usá-los em prol do interesse 
comum. As novas concepções pedagógicas que se comum. As novas concepções pedagógicas que se 
adequam à modernidade exigem múltiplas habilidades do adequam à modernidade exigem múltiplas habilidades do 
professor de modo a adaptar o material didático diverso, a professor de modo a adaptar o material didático diverso, a 
contextos relevantes e não somente à sala de aula, e isto contextos relevantes e não somente à sala de aula, e isto 
nos impulsiona para as melhorias.    
 Na ideia de mudança se insere o desejo de 
aprimoramento, é preciso ser bastante cônscio para não 
se render às fórmulas reducionistas e “acomodativas” de 
ensino, a que fomos acostumados como se lá estivesse o 
certo (ou o mais fácil). É preciso transgredir sim, e assim 
entender que a escola não é mais o único contexto de 
ensino-aprendizagem. Portanto, vamos correr atrás ou, 
quem sabe, até mesmo à frente. 

Boas festas.Boas festas.

Ana Priscila Griner - DiretoraAna Priscila Griner - Diretora

de água mineral e de copos, alguns jogados, 
ainda, fora da lixeira e espalhados pelo chão. 
“Este assunto levou à reflexão sobre o 
respeito ao ambiente coletivo”, diz Guette. 
Para a aluna Yasmim Carvalho, 8º ano, 
responsável pela ata da assembléia, este 
momento é de grande valor. “Muitas 
decisões sobre o nosso dia-a-dia são 
tomadas aqui, isto nos faz pensar sobre o 
que é preciso melhorar e de que forma 
podemos contribuir”, fala a aluna. 
 “Com esse ambiente favorável, 
o adolescente aprende a se expressar 
melhor, a fazer críticas e adquire um perfil 
cooperativo e mais ético com as ações da escola 
e com os colegas”, acredita Ana Priscila Griner – 
diretora da escola. 
 Mas nem tudo é tão sério assim, dentre 
uma reivindicação e outra há também os momentos 
de descontração. O professor de geografia Carlos 
Alex recebeu, em uma das assembléias, o prêmio 
“óleo de peroba” por se auto nomear, o tempo todo, de 
“o belo”. Portanto, foi presenteado pela turma que faz o 
blog da escola com um espelho, o que não pareceu 
intimidá-lo, ao contrário, ele curtiu a brincadeira.

“Corridas de preá, brincadeiras com o tão querido porteiro 
Léo, músicas novas no Cantando Juntos, aulas de canteiro, 
exposição pedagógica, lançamento do livro... Quando criança 
achava o máximo ver quantas coisas tinham na minha escola 
que nas outras não existiam. O que eu ainda não sabia era 
como tudo isso ia contribuir para minha formação futura. 
Estudei na Casa Escola do Grupo I à 4ª série e sem dúvidas 
lembro daqueles anos com clareza e saudosismo. Durante o 
meu período de Casa, fui estimulada a construir um pensa-
mento crítico  e não simplesmente aceitar as coisas. Tive 
minhas perguntas respondidas e meus questionamentos 
levados a sério, por mais irrelevantes que parecessem ser, de 
modo a me tornar cada vez mais curiosa sobre o "porque e 
como" do universo. Respeitar diferenças e criar um ambiente 
igualitário também foram cruciais nesse período onde estive 
em contato com crianças especiais, com algum tipo de 

 Ana Beatriz Melo, 20, aluna do curso de Física/ UFRN

Depoimento de uma ex aluna

“Fui estimulada
a construir
um pensamento
crítico”

deficiência, e fui habituada a realizar escolhas por meio de 
votação, percebendo que nem sempre a minha vontade 
prevaleceria. Por fim, foi lá onde fiz meus melhores amigos 
(Hanoch Griner e Bárbara Felipe), também alunos da 
Casa. Hoje, crescidos, não deixamos morrer a semente 
que em nós foi plantada e vivemos a saga de lutar contra a 
corrente e exercer a nossa cidadania, no real e puro 
sentido da palavra”.

 Há três anos, o NUMA – Núcleo de Meio Ambiente - está em atividade e 
colhe os frutos de uma iniciativa que convida os alunos para olhar ao redor, para o 
despertar de uma visão socioambiental. Um grupo de 20 estudantes do 2º ao 9º ano 
tem a missão de fiscalizar o dia-a-dia da escola e também de orientar alunos e 
professores sobre os cuidados com o meio ambiente. As atividades são fundamen-
tadas por estudos e pesquisas de preservação da natureza.  Como o isopor é um 
produto evitado nos trabalhos da escola, o grupo foi pesquisar, sob orientação 
da tutora Camila Dantas, o porquê desta regra. 
 “Nós descobrimos que o poliestireno é considerado um 
material altamente poluente, se reciclado é reduzido a quase zero, se 
queimado contribui para o aquecimento global e se jogado no mar 
ou nos rios pode ser confundido com alimento e matar os peixes”, 
explica a aluna  Mariana Lopes, 5º ano. “O produto aconselhável 
para substituir o isopor é a bio-espuma ou polpa moldada. Isto 
porque são materiais recicláveis, deveriam ser mais utilizados 
no dia-a-dia. Quando eu vou ao supermercado com minha 
mãe, fico atenta para o açougueiro não colocar a carne em 
bandeja de isopor”, conta Júlia Morbim, 4º ano. 
 “É esta consciência ambiental que começa na sala 
de aula e é levada para a família, os amigos e a comunidade 
em geral, que o Numa quer despertar nas crianças. O mais 
importante é fazer com que percebam que se cada um fizer um 
pouco, logo teremos um grande resultado. Imagine então se fizerem 
muito”, diz a tutora Camila. Júlia e Mariana sabem o quanto o poliestireno polui o meio ambiente
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