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Ryan e a colega Antônia se divertem em
atividade da Educação Ampliada com a
professora Jéssica Thomaz

A avó Jucimar França, os alunos Caio Marinho, Luíza Duarte, Ana Júlia e
Mateus Ariel e o professor Jorge Raminielli curtem a bicicleta sustentável

Casa Escola na Cientec
Durante a Cientec 2016, que
aconteceu de 19 a 21 de outubro, nossos alunos expuseram
trabalhos que estimulam o desenvolvimento social com responsabilidade. Um exemplo foi
a bicicleta geradora de energia
limpa, construída em parceria
com a Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ/UFRN). A partir da
temática “Moradias e Desenvolvimento Urbano Sustentável”,
os alunos pensaram em novas
formas de produção social que
sejam limpas ou menos nocivas
ao meio ambiente.
“Os meninos não se limitam à

aprendizagem técnica. Inseridos
no contexto social, relacionam
materiais, natureza, matemática e economia para aplicar na
vida, isso que é legal!”, se orgulha
Jucimar França, avó do aluno
Vinícius Vilar. Para o coordenador Jorge Raminielli, a proposta da participação da escola no
evento é: “despertar em toda a
comunidade escolar a reflexão
sobre uma nova cultura urbana
de cidades socialmente inclusivas que valorizem os conceitos
de felicidade, educação, arte,
tecnologia, recursos sociais e
sustentabilidade”.

Casa das Letras

Educação Ampliada
“Quando começamos a pesquisar sobre a escola
para matricular nossa filha Gabriela, alguns quesitos
foram analisados para a escolha, e um deles era a
necessidade de um horário estendido. A Educação
Ampliada da Casa Escola se encaixou nos diversos
aspectos analisados. No início, houve muita ansiedade visto que ela tinha apenas 2 anos. Com o tempo,
ela foi se adaptando. Alguns anos depois foi a vez de
passar pelo mesmo processo com o Ryan. Na Educação Ampliada, eles recebem os cuidados pessoais
para banho, almoço, acompanhamento para realizar
as atividades de casa, bem como diversas outras
atividades que promovem um processo complementar de aprendizagem de forma lúdica. A aprendizagem acontece em todos os momentos vivenciados,
até mesmo na hora do banho, em que já começam
a aprender a cuidar dos seus materiais pessoais e
seguem ganhando independência. Hoje são 5 anos
de vivência com a Educação Ampliada. O nosso termômetro para avaliar os benefícios é ver a felicidade estampada no rosto, sempre com um sorriso e o
pedido para ficar mais tempo na escola, querendo
participar de todas as atividades oferecidas, além
de perceber o desenvolvimento nas questões sociais
e pedagógicas.”

Gleyce e Rodrigo Souza, pais de Gabriela (7 anos)
e Ryan (4 anos)

Como todos sabem, a nossa concepção de produção literária vai muito além do estímulo pontual. Os alunos têm um contato frequente com a escrita e parte de suas
produções textuais é direcionada para a edição de um livro - uma memória registrada
para sempre.
O trabalho consiste no cuidado por parte do estudante de criar, produzir, aperfeiçoar
passar a limpo e ilustrar, tudo isso mediado por sua professora e orientadora. O cuidado
com os detalhes é o que caracteriza a obra. A atividade permite que os alunos se coloquem como escritores e desenvolvam a imaginação, além de favorecer o trabalho da
melhora da produção escrita.
“Eu adoro escrever e por isso fico ansioso para o livro do final do ano”, comenta Gabriel Cabral, do 2º ano do Fundamental. Este ano, os jovens escritores lançam seus livros
entre os dias 01 e 10 de dezembro na escola, sendo que as turmas do 6º ao 9º ano têm
o momento do autógrafo no Parque da Cidade.

Por Dentro da Casa
Casa na Praça

Conscientização sócio-política
O projeto do 3º ano matutino e vespertino “Praça pública: direito, cidadania e lazer” teve continuidade. Após a Exposição Pedagógica, em setembro, os alunos foram
à Semurb e apresentaram uma carta de apelo sobre a questão ao secretário adjunto Daniel Nicolau. Isso gerou desdobramentos bem maiores do que o esperado.
Duas semanas depois, os estudantes apresentaram a mesma carta ao secretário da
Semsur, Antônio Fernandes, e à Câmara de Vereadores. A leitura na plenária da Câmara pela aluna Milena de Lima Pinheiro, 8 anos, causou o impacto desejado. Muitos
vereadores presentes se posicionaram favoráveis à reinvindicação e se mostraram
surpresos. Afinal não é todo dia que políticos ouvem crianças de oito anos dizendo:
“A nossa professora disse que são apenas dois mandatos o que teremos que
esperar para ter o direito ao voto, pois na matemática já aprendemos que dois vezes
quatro são oito e que os políticos precisam dos votos das pessoas, a cada quatro
anos, para se reeleger. Sugerimos então que o governo faça muito pelas crianças,
principalmente, cuidando das praças, pois vamos saber, melhor do que os nossos
pais, quais são os nossos direitos. Vamos também lembrar quem era o prefeito da
cidade quando precisávamos de locais para brincar pela cidade, próximos às nossas
casas e à escola, e não tínhamos.”

As crianças entregam carta
solicitando cuidados das praças à
Câmara

Encerramento

A magia do teatro
Final de ano é também um momento de muita arte aqui na Casa
Escola. Os alunos do Ensino Fundamental produziram e encenaram
espetáculos teatrais inspirados na literatura. Dentre as obras apresentadas, estão o musical “Os Saltimbancos” (1º ano), o clássico da
literatura americana “O Mágico de Oz” (6º ano) e “Através do Espelho de Alice” (9º ano), adaptado do texto de Lewis Carroll que
continua a famosa história de Alice no País das Maravilhas.
As apresentações acontecem na mesma ocasião do lançamento dos livros das turmas, entre os dias 01 e 10 de dezembro. Os alunos do Fundamental I se apresentam no palco da Casa Escola
enquanto os do Fundamental II acendem os holofotes do Parque
da Cidade para a apresentação dos resultados de um ano de esforço, dedicação e diversão!

Entre os dias 1° e 12/12, ocorre o fechamento do ano letivo para os alunos da Educação
Infantil, Fundamental I e II. Neste período também haverá as confraternizações de final de
ano para os alunos, com lançamento dos livros
e apresentação das peças teatrais.

Aprovação no IFRN
A Casa Escola parabeniza os alunos do
9° ano aprovados na seleção para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN.
São eles: Pedro Henrique, Pedro Yuuki e Julia
Maia. Parabenizamos também Beatriz Freitas, Brunna Hosser, Samuel Fabrício, Sofia
Hazin, Vinicius Souto e Jose Daniel, aprovados na primeira fase do processo.

Colônia de Férias
A divertida Colônia de Férias da Casa Escola acontece entre os dias 12 e 23 de dezembro, das 13h às 17h, mas os pais podem
optar por deixar a criança na escola às 11h,
opção na qual está incluso o almoço. É aberta
para crianças de até 10 anos, alunas ou não
da instituição. A programação conta com diversas atividades como contação de histórias,
brincadeiras populares, piqueniques, teatro
de fantoches, ginástica artística, circuito ciclístico e fabricação de brinquedos artesanais.
Início ano letivo 2017
02 de fevereiro Grupos I, II, III e 6º ao 9º ano
06 de fevereiro Grupo IV ao 5º ano
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