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INTRODUÇÃO
Hoje, todos somos um pouco técnicos de futebol, advogados,
médicos e professores. Quando uma nova lei surge, todo mundo
entende um pouco do assunto. Se alguém tem dor de cabeça,
todo mundo conhece um remédio para indicar. Com a educação
não poderia ser diferente: todo mundo é um pouco professor,
educador. Nesse setor, o maior professor dos últimos tempos nem
sequer é uma pessoa ou um profissional; responde pelo nome
Google, pois, para qualquer tema que perguntemos, o Google
responde com milhares de informações e possibilidades.
Além disso, vivemos em uma sociedade voltada ao consumo,
que costumamos dizer que sofre da “síndrome do interruptor”.
Ela reflete a expectativa da sociedade, que espera que hoje tudo
seja instantâneo, automático, imediato. Porém, com educação,
é preciso lembrar que não funciona assim; ela é fruto de um
processo que é traduzido na aprendizagem. Podemos fazer um
paralelo com a saúde para exemplificar melhor. Para ter boa
saúde, precisamos fazer acompanhamento médico contínuo,
exercícios físicos, ter boa alimentação. Para formar uma
sociedade educada, precisamos desenvolver mais que o hábito de
estudos, da escrita e da leitura. Precisamos trabalhar o respeito
ao professor, aos colegas, desenvolver tolerância, respeito à
diversidade. Tratam-se de processos de aprendizagem que
exigem metodologia, técnica, paciência e sabedoria. Costumamos
dizer que existem duas formas de aprendizado: pelo amor ou
pela dor. Portanto, não é algo instantâneo. É preciso entender e
vivenciar a experiência e, depois, se for algo significante, nosso
cérebro gravará a mensagem.
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Com nossos 25 anos de experiência na área educacional e também
como pais, trazemos neste livro um pouco da nossa vivência
na escola em tempo integral. Acreditamos que o excesso de
informações existentes na atualidade nem sempre esclarecem.
Vemos muitas teses de “pseudoespecialistas” que lotam as
estantes das livrarias quando o tema é Educação. A verdade é
que muitas vezes esses autores não têm noção prática do que é
uma sala de aula. É nesse momento que surge o questionamento
entre os pais: mas, afinal, o que é o melhor para a educação do
meu filho?
À frente da Escola Atuação, convivemos diariamente com
pais, professores e, claro, alunos. Nossa experiência no ensino
em período integral nos motivou a escrever este livro, que é
dedicado principalmente aos pais, mas que também atende a
avós, tios, professores, gestores, diretores e todos aqueles que
participam efetivamente do processo educacional das crianças.
Afinal, educar vai muito além de ensinar as disciplinas formais: é
também ensinar valores e princípios.
Boa leitura!
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CAPÍTULO 1
A SOCIEDADE E A
ESCOLA INTEGRAL
“Educação é o direito capaz de conduzir
ao pleno desenvolvimento da pessoa,
fundante da cidadania, além de possibilitar
a preparação para o mundo do trabalho.”
Artigo 205 da Constituição Federal de 1988
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Novos tempos
Desde que a família passou a ser urbana e a criança foi retirada
do universo do trabalho, passamos a ter um novo modelo social.
Isso porque antigamente as famílias funcionavam como clãs, com
avós, tios, primos, todos por perto das crianças. Os mais velhos
cuidavam dos mais jovens e a mãe era a principal responsável
pela educação dos filhos até seus 10 ou 11 anos de idade. A partir
dessa fase, os filhos homens acompanhavam os pais na lavoura,
na obra ou onde quer que trabalhassem e, assim, naturalmente,
aprendiam um ofício. Podiam continuar os estudos, tornandose agrônomos, engenheiros, ou trilhavam uma nova carreira
como médicos, advogados ou se tornavam um bom pedreiro ou
mestre de obras para seguir o curso da vida. Já no caso das filhas,
que desde pequenas acompanhavam as mães, o futuro tendia a
manter a tradição de cuidar das famílias: cozinhando, lavando,
passando ou, algumas vezes, prestando serviços de costura para
fora, por exemplo.
Anos mais tarde, com a implementação da Constituição
Federal, em 1988, as leis de igualdade de oportunidades entre
os sexos no Brasil fizeram emergir um novo modelo social, que
permanece sendo muito similar ao que vivemos hoje, em pleno
século XXI. No final do século passado, as mulheres puderam
escolher entre trabalhar apenas no lar, conciliar cuidados com
a família e a profissão ou dedicar suas vidas prioritariamente
à carreira profissional. Mudança que foi ocasionada também
pela necessidade de aumento da renda familiar. Esse papel
transformador da força de trabalho feminina no país também
trouxe mudanças no formato das famílias brasileiras, que estão
cada vez menores, com apenas um ou dois filhos.
Apesar de todas as mudanças sociais, foi há pouco tempo
que o Brasil se deu conta que precisava adaptar suas
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práticas educacionais. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) indicou o aumento progressivo
da jornada escolar para sete horas diárias como horizonte
da política pública educacional. O mesmo propósito foi
apresentado no Plano Nacional da Educação (PNE), de 2001
a 2010. A Câmara dos Deputados também criou, em 2010,
uma comissão especial que busca institucionalizar, em um
período de 10 anos, a universalização da jornada diária de
sete horas na escola fundamental.
Em nosso ponto de vista, todas essas justificativas e leis que fazem
parte da agenda pública estão fora da realidade do Sul do país,
principalmente em relação ao ensino particular. Adiantadas a
esta questão e percebendo que a escola de meio período deixava
de atender grande parte das famílias, muitas instituições
privadas adotaram o ensino em tempo integral. Essa proposta
também ajudou as famílias em outras dificuldades que fazem
parte do dia a dia, como encontrar babás, empregadas, avós ou
outros familiares para deixar os filhos; atender as crianças nas
atividades de contraturno, uma vez que os pais estão inseridos
no mercado de trabalho e, ultimamente, o trânsito das grandes
cidades tem impossibilitado a locomoção das pessoas com
agilidade e no tempo necessário.

Organização social
Enquanto países desenvolvidos como Finlândia, Coréia do Sul
e Irlanda se organizaram para atender suas mudanças sociais
e colocaram seus estudantes o dia todo na escola — em média,
durante nove horas por dia —, no Brasil, a maioria das escolas
permaneceram em um turno de quatro a cinco horas.

15

Na Europa, por exemplo, a sociedade se organizou em função
da escola. Por lá, o horário de trabalho dos pais é o mesmo
de funcionamento das instituições de ensino, normalmente
das 8h às 17h. A principal refeição dos europeus é o jantar,
momento em que é possível reunir toda a família. No horário
do almoço, eles costumam fazer um lanche rápido, assim como
os americanos, tanto que em inglês almoço é chamado de lunch.
Nesses países, a escola funciona muito bem, atendendo pais e
alunos de forma satisfatória.
A sociedade brasileira, por sua vez, organizou-se de forma
diferente da europeia e da norte-americana. Portanto, esse
modelo internacional de escola em tempo integral não está de
acordo com a nossa realidade. Precisamos do nosso próprio
modelo, que atenda às demandas de uma sociedade focada,
principalmente, nos direitos individuais.
Precisamos de uma escola de tempo integral que funcione por
12 horas diárias, de segunda à sexta-feira, e não apenas o tempo
mínimo de sete horas por dia, como propõe o governo. Vamos
além. Essa escola integral deve oferecer ao menos três refeições
diárias e atividades esportivas e artísticas para atender às
diversas idades das nossas crianças e jovens, pois acreditamos que
o modelo ideal deveria começar na Educação Infantil e terminar
somente no Ensino Médio. Nesse formato, nossa sociedade será
mais autônoma e nossos jovens terão melhor formação para a
vida adulta, com preparação para o mundo do trabalho, de forma
organizada e sistematizada.

Responsabilidade compatilhada
A palavra educação remete à escola. É onde, teoricamente,
as crianças recebem o conteúdo formal, os ensinamentos

16

que as farão crescer intelectualmente. Hoje, porém, a escola,
além de educadora, acumula uma multiplicidade de funções
e responsabilidades que não eram vistas como tipicamente
escolares.
À escola cabe, então, ensinar muito além das disciplinas formais.
Cabe ensinar sobre inclusão, sexualidade, leis de trânsito,
cidadania, responsabilidade social e ambiental. São funções que
foram delegadas à escola porque já não existe outra entidade
que possa atender essas necessidades de forma neutra e plena.
Isso porque, antigamente, a família, a sociedade, a igreja e a
escola dividiam esse papel, todos numa mesma linguagem,
com as mesmas regras e padrões de conduta. Hoje, porém,
considerando a rotina dos pais, com cargas horárias de trabalho
que muitas vezes ultrapassam as 44 horas semanais e também a
diversificação religiosa e cultural, a função de educar ficou mais
focada na escola.
Além disso, as famílias têm características e valores diferentes: a
escola fala uma coisa, a sociedade outra e a igreja, outra. Então,
a escola integral tornou-se o porto seguro, que funciona como
uma aliada da família, com funções que ultrapassam os quadrosnegros da sala de aula.
A verdadeira questão é ainda mais profunda: para quê e para
quem preparamos as crianças de hoje? O que esperamos desses
seres humanos? Como pais e educadores, acreditamos formar
os indivíduos para que eles tenham sucesso em três diferentes
esferas: na vida em sociedade, na vida em família e na vida
profissional. É na escola que, desde cedo, a criança é estimulada
a trabalhar o relacionamento humano, a conquistar seu espaço,
a desenvolver habilidades. Por isso, quanto mais tempo a criança
estiver na escola, mais estimulada será a obter sucesso nessas
três esferas da vida.
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CAPÍTULO 2
A FAMÍLIA E A
ESCOLA INTEGRAL
“A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade.”
Artigo 205 da Constituição Federal de 1988
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O comportamento dos
pais em relação aos filhos
O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 destaca que “a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”.
Como mostra o referido artigo, mesmo sendo a educação
ensinada na escola em período integral, a corresponsabilidade
em garantir esse direito é da família e da sociedade. Mas, de
que forma as famílias estão agindo em relação à educação de
seus filhos? Ao mesmo tempo em que vemos pais omissos,
percebemos que, em outros casos, a criança é o centro das
atenções. Em nossa escola, vivenciamos alguns casos que, com
certeza, você também vai reconhecer:
Caso 1
Tivemos uma criança de dois anos que foi cuidada pela avó
enquanto os pais estavam trabalhando fora. Ela foi acostumada a
receber tudo na hora que quis e da forma como quis. Ao iniciar a
vida escolar, teve muitas dificuldades com seus iguais ao precisar
disputar seu espaço e a atenção dos adultos.
Caso 2
Na festa de aniversário de um aluno de três anos, num ambiente
com muitos adultos, o aniversariante chamou a atenção de
todos por não ter parado quieto um segundo. Ele centralizou
a atenção dos adultos por seu mau comportamento e ainda
usou isso a seu favor. Sim, saiba que as crianças estão sempre
buscando o que é melhor para elas, pois conseguem “manipular”
o comportamento dos adultos.
O resultado desses casos de superproteção é que durante o dia,
na dinâmica escolar, geralmente a criança fica bem. Brinca,
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disputa os espaços, os brinquedos e vai testando a reação dos
adultos (professores, educadores). Em geral, quando vai para
casa, o comportamento muda e os pais não entendem por que
a criança age de duas formas diferentes. A resposta, porém, é
relativamente simples: elas estão desenvolvendo uma das mais
importantes habilidades da vida adulta, que é a capacidade de
adaptação ao meio, às regras, às pessoas. As crianças são seres
em desenvolvimento e a natureza nos deu essa capacidade de
entender e reagir conforme o ambiente.
Então, se você trata seu filho como um cristal, sendo que nada pode
acontecer a ele, tenha consciência que será mais difícil impor os
chamados “limites” depois que ele crescer. É preciso lembrar que
as crianças crescem e, quando passam para o mundo adulto, não
existe proteção para falta de limite ou falta de educação. Sendo
assim, essas crianças têm grandes possibilidades de tornarem-se
adultos com muitas dificuldades de viver em sociedade, em um
mundo competitivo, pouco disposto a ter paciência com pessoas
despreparadas e que não facilitará as coisas para os protegidos.
E quando a falta de limites é dos pais? Aquele modelo tradicional
de família, com pai, mãe, avós, cachorro já está longe da nossa
realidade. Em nossa escola, percebemos que cerca de 60% dos
pais são separados. Em alguns casos, vemos esses pais fazerem
do filho um objeto de disputa, em que a educação, o exemplo e o
comportamento dos adultos passam a não ter sentido educativo.
Temos ainda que lidar com casais do mesmo sexo, filhos adotivos,
o namorado da mãe, a namorada do pai, pois todos eles, de alguma
forma, interferem na educação das crianças.
Independente do modelo familiar e de seus desdobramentos,
temos em comum aqueles pais que não entendem a importância de
impor limites ao filho pequeno. Acham que terão tempo para isso.
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Mas, quando percebem, já não há mais possibilidade de conserto.
Por isso, é preciso trabalhar não só os limites, mas também a
organização, resiliência, capacidade de lidar com a diversidade e
contrariedade, qualidades melhores absorvidas na infância.
Muitas vezes, por falta de parâmetros, os pais têm dificuldades
para disciplinar os filhos. A partir do início da vida escolaré
que a criança inserida em seu meio social irá se condicionar a
perceber o mundo, o outro, os limites. Afinal, enquanto em
casa normalmente é tudo em torno dela, na escola não é assim,
começando pelo simples fato de o professor ter de dividir a
atenção com várias crianças.
Mesmo com esses exemplos, ainda escutamos casos típicos que
valem ser repensados pelos pais. Três deles são tão recorrentes
na hora de a família definir se o filho vai estudar na escola em
meio período ou em tempo integral que achamos que vale a pena
dividir com os leitores:

22

“Sinto culpa por trabalhar demais e ter
pouco tempo para dedicar ao meu filho”

Pais que trabalham o dia todo nutrem um sentimento de
culpa em relação ao pouco tempo que passam com os filhos.
Mesmo nós, educadores, já tivemos essa sensação alguma
vezes quando nossos filhos eram pequenos. Não adianta
culpar o mundo moderno ou o trabalho, são argumentos sem
qualquer sustentação!
Pense que antigamente os pais não dedicavam o dia todo a seus
filhos. A rotina era normalmente assim: a mãe ficava em casa,
cuidando dos afazeres domésticos, enquanto o pai trabalhava
fora e, em paralelo, as crianças iam para a escola. Ao chegar em
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casa, faziam a tarefa, normalmente com a supervisão da mãe e,
no restante do tempo, brincavam. Caso o pai tivesse de conversar
com o filho ao chegar do trabalho, geralmente não era para bater
papo, e sim para dar uma bronca.
Hoje, mesmo as mães que não trabalham fora dispõem de pouco
tempo livre para dedicar aos filhos. As atividades domésticas
exigem muita dedicação e basta conversar com algumas mães
popularmente chamadas de ”donas do lar” para confirmar isso.
Apesar do pouco tempo, percebemos que as famílias dedicam
algumas horas para brincar com seus filhos, levá-los ao parque.
Portanto, tire esse peso desnecessário de seus ombros, lembre-se
que a vida adulta é assim e nem sempre podemos fazer somente
o que gostamos. Quanto antes ensinarmos isso aos nossos filhos,
melhor para eles.
Essa dificuldade torna os pais reféns da criança, o que na infância
pode ser natural, no futuro pode se tornar um grande problema. É
importante ter consciência de que a quantidade de tempo não é o
mais relevante, sim a qualidade.
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“Eu quero dar para o meu filho
tudo o que eu não tive”

É muito normal escutarmos pais dizendo: “Eu não quero que o
meu filho passe pelo que eu passei” ou “quero dar para o meu
filho tudo o que eu não tive”. Mas, que tal dar aquilo que você
teve? Que tal oferecer ao seu filho tudo o que fez de você uma
pessoa honesta, um profissional de sucesso, capaz de distinguir
o certo do errado? A sociedade está deixando de dar às crianças
aquilo que tiveram: o limite, a responsabilidade, os valores, os
princípios. Na tentativa de suprir a “pseudofalta” de tempo em
relação aos filhos ou por não quererem que o filho sofra, chore,
seja contrariado, passe as dificuldades que tiveram no passado,
os pais focam em dar aos filhos objetos materiais, esquecendo
que a presença e o diálogo são importantes.
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Desde que o diálogo seja de um adulto para uma criança, de pai
para filho e não uma conversa entre amigos, esse é um grande
legado que você pode ensinar ao seu filho. Afinal, os pais não
podem contemporizar, mentir ou encobertar qualquer erro. Já
o amigo pode e, às vezes, deve. Talvez muito mais que quaisquer
presentes que o dinheiro oriundo de muito trabalho possa
comprar, é preciso educar. E educar é contrariar, é também
deixar sofrer para crescer. Senão quando as crianças aprenderão
que a vida é mais dura do que parece? Quando adultos?
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“Quero que meu filho passe um período em
casa para ter mais tempo para brincar”

Certas vezes, a família tem medo de deixar o filho em uma
escola em tempo integral pois imagina que a criança irá se
sentir infeliz, cansada, estressada e sem tempo para brincar
com tantas atividades. Para a criança, a dificuldade será
proporcional à insegurança dos pais. Por isso, a escola deve
ajudar a família nesse processo, principalmente a minimizar
uma ansiedade que é natural.
Em nossa escola, por exemplo, enviamos aos familiares fotos da
criança brincando, mostrando assim que elas estão inseridas
em um grupo, desenvolvendo vários tipos de atividades. Outra
atitude que adotamos é falar sempre a verdade para os pais.
Por meio de uma comunicação clara e transparente, contar se
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a criança ficou irritada, se chorou, alimentou-se, brincou. Os
primeiros dias serão vitais para vários anos de confiança entre as
duas mais importantes instituições do desenvolvimento social: a
família e a escola.
Para os adultos saudosistas, que acreditam que a criança deve
apenas brincar, é preciso enxergar que os tempos mudaram. A
escola representa o acesso ao mundo, principalmente para os
pequenos. A criança que fica em casa hoje faz o quê? Quando
perguntamos isso aos pais, eles respondem: “Ah, podem
dormir até mais tarde, assistir televisão, brincar”. É importante
observar que a companhia são os brinquedos, a TV, os jogos
eletrônicos. E onde fica a relação social, a convivência? Aí se
justifica mais uma vez a importância da escola em período
integral, pois, seguramente, será um melhor educador que todo
o aparato eletrônico.
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Como escolher a escola integral
ideal para seu filho?

A escola ideal não deve ser decisão do filho, pois crianças e
adolescentes tendem a ser imediatistas. Essa decisão cabe à
família. O primeiro passo deve ser voltar a atenção para dentro de
casa e observar seu filho, perceber o temperamento, potenciais,
afinidades e limitações da criança. A partir daí, os pais também
devem ter muito claro quais são seus próprios anseios. Há quem
sonhe em ver os filhos nas melhores universidades e outros, que
sejam artistas. Há também os que valorizam o estímulo ao senso
crítico e os que não abrem mão de valores religiosos.
Respondidas essas questões, os responsáveis podem visitar a
escola em funcionamento, evitando as horas marcadas, pois
somente assim poderão verificar a realidade. Em nossa opinião,
ensinar a ler, escrever e fazer contas é obrigação, o que diferencia
as instituições é o método de trabalho. Converse ainda com pais
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e famílias que têm ou tiveram os filhos na escola em questão e
observe como eles percebem e se relacionam com a instituição.
Vale destacar também que o professor, antes de tudo, é um ser
humano e como tal é passível a erros.
E lembre-se: toda escola, seja pública ou particular, representa
uma comunidade com seus valores e conflitos. Veja se pode lidar
com eles. Lembre-se que a relação escola-família é longa e diária
e, caso os valores sejam contrários, podem gerar um grande
transtorno. É importante que pai e mãe cheguem a um acordo
sobre o que querem para a educação de seu filho. Caso contrário,
a criança ficará confusa e não terá padrão de referência para
sua formação. Já que vivemos em um país democrático, com
diferentes modelos de escolas, para todos os gostos e bolsos,
pesquise bastante e aproveite essa liberdade para encontrar a
escola ideal para seu filho.
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CAPÍTULO 3
A ESCOLA INTEGRAL
NA PRÁTICA:
O MODELO ATUAÇÃO
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa
a si mesmo. Os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo.”
Paulo Freire – patrono da educação brasileira
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O modelo da Escola Atuação
O projeto Escola Atuação foi idealizado a partir do berçário
Mundo Mágico, em 1986. Na época, nosso principal foco era
atender os pais que trabalhavam fora, proporcionando a essas
famílias mais tempo de qualidade com seus filhos.
Nosso berçário funcionava em meio período e em período
integral e fechava somente nos feriados e finais de semana.
Atendíamos crianças de 0 a 4 anos, com a oferta de lavação de
fraldas, bem como roupas para os bebês usarem durante o dia.
Podiam, assim, ir para casa limpos, tirando a carga de trabalho
braçal das famílias. Outros diferenciais eram a oferta de natação,
alimentação completa, psicomotricidade e inglês, a fim de ocupar
o tempo dos bebês de maneira produtiva.
Em 1992 o projeto evoluiu quando construímos uma sede no
bairro Vila Guaíra, com espaços especialmente projetados para
atender a educação básica. Já em 1995, fundamos a sede da
Atuação no bairro Santa Quitéria, em atual funcionamento,
com foco no período integral, tanto para o Ensino Infantil como
Fundamental. O projeto contemplou salas de aulas para atender
22 estudantes, piscinas, quadras, jardim, pomar, horta, cozinha,
refeitório, Em 2000, inauguramos a segunda sede da Atuação,
no bairro Boqueirão, também com a opção de aulas em meio
período e integral.
A ideia inicial era chegar a quatro sedes em Curitiba, mas, devido
à complexidade do processo, resolvemos focar nas duas unidades
existentes e buscar incansavelmente a qualidade do trabalho,
cientes de que em algum momento teríamos muito mais procura
do que oferta, principalmente pela limitação de espaço e dos
objetivos propostos.
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Em 2002, iniciamos o processo de viagens para conhecer
as realidades das escolas em diversos países. Visitamos os
principais sistemas educacionais do mundo, como em Portugal,
Itália, Alemanha, Finlândia, Noruega, Espanha, Nova Zelândia,
Austrália, Canadá, Estados Unidos, Chile. De cada viagem
trouxemos e adaptamos alguns projetos, ideias e processos em
nossa escola.
A seguir mostraremos o funcionamento da Escola Atuação,
sabedores que sofreremos mudanças e alterações com o passar
do tempo:
- O horário de funcionamento para o período integral é das 7h às
19h, sem recesso ou feriadões. Fechamos a escola somente nos
finais de semana e feriados. Para o meio período, o funcionamento
é das 7h às 12h ou das 13h às 18h.
- Oferecemos serviços para o integral e para o meio período.
Não permitimos que a família escolha apenas determinadas
atividades, pois os serviços são completos e os pacotes fechados.
- O funcionamento da escola é dividido em dois horários:
atividades pedagógicas obrigatórias e atividades obrigatórias de
contraturno. Ou seja, os alunos de período integral estão junto
aos de meio período em um turno (manhã ou tarde) para as
atividades pedagógicas obrigatórias.
- O aluno do período integral tem um pacote de atividades
especialmente desenvolvido para sua idade durante o contraturno,
com horários estabelecidos e rigorosamente seguidos. Essa turma
conta com um monitor que fará o papel de orientador, organizador
e facilitador das atividades de contraturno.
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- Nosso projeto pedagógico propõe diversas propostas
transdisciplinares e transversais, sempre focados nos alunos.
- Os alunos de período integral recebem no seu pacote as seguintes
refeições: café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar.
O cardápio é cuidadosamente elaborado e supervisionado por
um nutricionista, sempre focado no desenvolvimento do hábito
alimentar dos alunos e na alimentação saudável. Tudo é elaborado
na escola com equipamentos e estrutura próprios por equipe
treinada e habilitada.
- Horário definido para cada turma de meio período e integral
ou contraturno, com atividades definidas por faixa etária,
cuidadosamente elaboradas por professores especializados e
habilitados. Importante frisar que em nossa escola nunca tivemos
sinal para avisar o início de cada aula. Todos devem controlar
seus horários e segui-los rigorosamente com responsabilidade.
- Horário de entrada e saída personalizados, sempre com a
presença da coordenação e da direção da escola.
- O foco das atividades propostas é sempre trabalhar as
habilidades, despertar potencialidades, desenvolver a
sensibilidade artística, musical, esportiva e social.
- O aluno é tratado como prioridade absoluta por todos os agentes
da instituição. Todos estamos e existimos na escola para dar as
condições para o seu desenvolvimento. Mas isso não significa
que ele pode fazer o que quer. Ao contrário, é levado a fazer
sempre o que precisa.
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- Equipe Atuação: consideramos esse o nosso segredo. Temos
como princípio básico a autonomia e a autoridade do professor,
pois acreditamos que ele detém todas as condições técnicas e
experiência para ensinar as crianças. Com forte trabalho em
equipe, os educadores se reúnem por áreas ou por turmas para
pensar, resolver como e quando fazer para que os alunos tenham
as melhores condições de desenvolvimento. Nesses momentos,
eles decidem qual e como será a avaliação para cada disciplina
ou conteúdo. Acreditamos que somos todos educadores, nos
realizamos na realização do outro e gostamos de trabalhar para
o aluno.
- Por meio de projetos, a direção faz uma reunião semestral
por turma para ouvir os alunos, discutir com eles o porquê das
regras, possíveis problemas com professores, de relacionamento
e tudo o que preocupa a turma nas relações, na escola, no dia a
dia deles.
- Desenvolvemos forte relação com as famílias, sempre trazendo
os pais para dentro da escola.
Confira a lista de atividades obrigatórias para o período integral
por faixa etária:
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atividades obrigatórias do período integral:

Psicomotricidade

Maternal I ao 4° ano

Teatro

Maternal I ao 4° ano

Natação

Maternal I ao 7° ano

Musicalização

Maternal I ao 1° ano

Informática

Maternal I ao 2° ano

Pesquisa
Atividade
sensório-motora
Inicialização
pré-esportiva
Jogos
esportivos
Xadrez
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5° ano ao 7° ano

Maternal I ao Jardim I

Jardim II ao 2° ano

3° ano e 4° ano

Jardim II ao 7° ano

Capoeira

Violão

Jardim I ao 5° ano

6° ano

Teclado e
Musicalização

4° ano e 5° ano

Flauta

2° ano e 3° ano

Espanhol

4° ano ao 7° ano

Street

5° ano ao 7° ano

Futsal

5° ano ao 7° ano

Atividades
artísticas

5° ano ao 7° ano

Iniciação
hidráulica

7º ano

Iniciação
elétrica

7º ano

Culinária

7º ano
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Exemplo de horário do período
integral (contraTURNO):
BOQUEIRÃO - 2° ANO
INTEGRAL - ANO 2012
2ª Feira
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3ª Feira

12:00 – 13:15

ALMOÇO/HIGIENE
DESCANSO

ALMOÇO/HIGIENE
DESCANSO

13:15 – 14:05

BRINCAR

VIDEO

14:05 – 14:55

FLAUTA

CAPOEIRA

14:55 – 15:10

LANCHE

LANCHE

15:10 – 15:25

RECREIO

RECREIO

15:25 – 16:15

TEATRO

LIÇÃO

16:15 – 17:00

LIÇÃO

LIÇÃO

17:00 – 17:45

LIÇÃO

JANTAR

17:45 - 19:00

JANTAR
RECREAÇÃO LIVRE
Saída Integral

RECREAÇÃO LIVRE
Saída Integral

BOQUEIRÃO - 2. ANO
INTEGRAL - ANO 2012
4ª Feira

5ª Feira

ALMOÇO/HIGIENE
DESCANSO

ALMOÇO/HIGIENE
DESCANSO

ALMOÇO/HIGIENE
DESCANSO

NATAÇÃO

CUIDAR
DOS PERTENCES

NATAÇÃO

LIÇÃO

PSICOMOTRICIDADE

CUIDAR
DOS PEQUENOS

LANCHE

LANCHE

LANCHE

RECREIO

RECREIO

RECREIO

INFORMÁTICA

XADREZ

LIÇÃO

LIÇÃO

LIÇÃO

LIÇÃO

HORA CONVERSA

LIÇÃO

JANTAR

JANTAR
RECREAÇÃO LIVRE
Saída Integral

JANTAR
RECREAÇÃO LIVRE
Saída Integral

RECREAÇÃO LIVRE
Saída Integral

6ª Feira
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Exemplo de horário das atividades
pedagógicas obrigatórias:

BOQUEIRÃO - 2º ANO - C
ANO 2011
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2ª Feira

3ª Feira

13:00 – 13:15

ENTRADA

ENTRADA

13:15 – 14:05

PORTUGUÊS

GEOGRAFIA

14:05 – 14:55

INGLÊS

FILOSOFIA
REDAÇÃO

14:55 – 15:10

LANCHE

LANCHE

15:10 – 15:25

RECREIO

RECREIO

15:25 – 16:15

PORTUGUÊS

ED. FÍSICA

16:15 – 17:00

JUDÔ/DANÇA

CALIGRAFIA
LITERATURA

17:00 – 17:45

ARTES

CIÊNCIAS

17:45 – 18:00

Saída ½
Período

Saída ½
Período

18:00 - 19:00

Brincadeiras e
Jantar/Saída
Integral

Brincadeiras e
Jantar/Saída
Integral

BOQUEIRÃO - 2º ANO - C
ANO 2011
4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

MATEMÁTICA

SALA INT.
MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

INGLÊS

LANCHE

LANCHE

LANCHE

RECREIO

RECREIO

RECREIO

PORTUGUÊS

CIÊNCIAS

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

GIN. ARTÍSTICA

PORTUGUÊS

HISTÓRIA

INGLÊS

PORTUGUÊS

Saída ½
Período

Saída ½
Período

Saída ½
Período

Brincadeiras e
Jantar/Saída
Integral

Brincadeiras e
Jantar/Saída
Integral

Brincadeiras e
Jantar/Saída
Integral
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Em nossa estrutura, oferecemos o ensino integral da Educação Infantil ao 7º ano do Ensino Fundamental. Já os 8º e 9º
anos são ofertados apenas em meio período. Muitas pessoas
nos questionam por que não temos integral até o 9º ano, ou
ainda, por que não oferecemos Ensino Médio, uma vez que
defendemos essa ideia.
Pois bem. É proposital. Quando paramos de oferecer o período
integral no 7º ano, o objetivo é formativo e preparatório, sendo
que nos dois anos letivos seguintes o adolescente poderá
exercitar sua liberdade ainda sob “nossos olhos”.
Para acompanhar essa transição do período integral no 7º ano
para o meio período até o 9º ano, há mais de dez anos contamos
com o professor regente em nossa instituição. Ele é responsável
em acompanhar o aluno do 6º ao 9º ano, pois identificamos
que na mudança do 5º para o 6º ano o professor especialista
tinha mais dificuldades em perceber as complexidades do
aluno adolescente.
Esse processo evoluiu para o projeto de Coaching (atividade que
trabalha pontos individuais para aumento da autoconfiança e
para quebrar barreiras de limitação com o objetivo de o aluno
atingir seu potencial máximo e alcançar suas metas), em que cada
professor regente tem uma aula por semana para conversar com
o aluno individualmente, ouvir suas dificuldades e problemas, e,
na medida do possível, orientá-lo, ou melhor, estimulá-lo para que
busque as devidas soluções. Esse projeto foi criado ao notarmos
a grande dificuldade que os adolescentes têm, atualmente, em
falar com seus familiares.
Os alunos do 7º ano também passam pelo projeto “Se virando
na cidade”, que consiste em uma saída de ônibus de linha para
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visitar os bairros, locais de trabalho de familiares, um banco,
sempre acompanhado de um monitor. Isso ajuda a preparar o
aluno para a vida em sociedade.
Além das justificativas referentes à formação do aluno,
também temos nossas convicções sobre o modelo que
escolhemos para gerir nossa escola. Acreditamos que a
educação, antes de ser um meio de vida, é um estilo de vida.
Ou seja, não fazemos por dinheiro – é verdade que ele é
determinante para a manutenção e perenidade da própria
instituição –, mas não é nosso objetivo principal.
Vale destacar também que uma escola de Ensino Médio é outro
negócio que atende outro público, outro mercado, com foco e
dificuldades próprios, portanto, teríamos o risco de não conseguir
fazer tudo bem feito, então preferimos fazer o que podemos.
E, quando se trata de “outro negócio” temos de considerar a
burocracia municipal para construir, a burocracia estadual para
habilitar e a burocracia federal para operar.
Com diversas opções e a escola de período integral tendo cada
vez mais demanda, o grande desafio é a gestão. Como administrar
uma instituição que reúne, ao mesmo tempo, uma escola que deve
ser focada no aprendizado e no desenvolvimento cognitivo, uma
academia que reúne atividades físicas, como natação, esportes,
xadrez, capoeira, e um restaurante com a administração de cinco
refeições diárias, todas preparadas dentro da própria escola?
Fazer com que esses processos se completem e funcionem
corretamente é o que faz o diferencial da escola integral.

45

Na ponta do lápis
Muitas famílias podem pensar na possibilidade de cuidar das
atividades extracurriculares de seus filhos. Aí surgem algumas
dificuldades, como conciliar agendas e gastos. Colocando na
ponta do lápis, às vezes fica difícil permitir que o filho pratique
um esporte e uma língua estrangeira, por exemplo. O trânsito
e a falta de tempo dos pais também são fatores que acabam
limitando a programação das crianças. Para que ninguém saia
prejudicado, a escola integral oferece as mais variadas atividades
e, normalmente, em um único lugar, tornando-se uma opção
bastante atrativa.
Abaixo, uma tabela com uma média de custos mensais com uma
criança, caso a família opte em realizar as atividades ofertadas
na Escola Atuação em outras instituições, considerando as
principais atividades que podem ser terceirizadas:
PRINCIPAIS ATIVIDADES TERCEIRIZADAS*
SALÁRIO BABÁ

R$ 1.000

MÚSICA

R$ 100

ENCARGOS

R$ 600

CAPOEIRA

R$ 100

NATAÇÃO

R$ 120

TEATRO

R$ 100

ALIMENTAÇÃO

R$ 150

TOTAL

R$ 2.170

CUSTO DO CONTRATURNO
NA ESCOLA ATUAÇÃO

R$600,00 a R$ 1.000,00

*Média de valores praticados em Curitiba no ano de 2013.
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Mesmo com tantas vantagens, a visão da sociedade em
relação à escola integral em muitos casos ainda é assim:
“Perdi a empregada, então preciso de uma escola integral”
ou “Perdi o emprego, então meu filho não vai mais ficar no
integral, porque não posso pagar”. Esses são os reflexos de uma
sociedade baseada no consumo, em que podemos comprar
tudo, ou quase tudo. Essa percepção social torna ainda mais
complexo o processo educacional, pois a máxima consumista
não vale para a educação – que é processo, não algo automático,
como citamos anteriormente.
Infelizmente, algumas famílias não consideram o bem ou o
mal que a opção pelo ensino integral vai causar à criança,
consideram mais a necessidade do momento. Como educadores,
procuramos sempre orientar os pais para que conheçam a
proposta pedagógica da escola e analisem as vantagens que
esta trará para a formação do seu filho, não apenas hoje, mas ao
longo da vida que ele constrói a cada dia.

O professor como ponto de partida
O professor tem grande responsabilidade em relação ao
desenvolvimento de seus alunos, principalmente no período
integral, devido ao longo tempo de convivência. É ele quem
percebe o comportamento, avalia as atividades e repassa
a coordenadores e pais não apenas a situação escolar, mas
especialmente o desenvolvimento emocional, social e físico
dos alunos.
Diferente do que muitos possam pensar, para o ensino integral
necessitamos de diversos profissionais para um trabalho
completo. Na Escola Atuação, temos um turno dedicado
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a atividades pedagógicas e o contraturno, com atividades
obrigatórias, conforme já explicamos. O professor que ministra
aulas das disciplinas formais (Matemática, Português, Geografia),
é um pedagogo do maternal ao 5º ano, e um especialista do 6º
ao 9º. Já no contraturno, são diversos professores que atuam de
acordo com as suas especialidades, como música, artes, capoeira,
natação e assim por diante. Além desses profissionais, os alunos
contam também com monitores, que gerenciam o horário e as
atividades dos alunos, exercendo um papel determinante no
desenvolvimento e na organização da vida escolar da criança
ou adolescente. Cabe ao monitor orientar, questionar, mostrar
exemplos da vida em sociedade em diversos momentos.
Quando pequenos, é o monitor quem os auxilia a se vestirem
após a natação, por exemplo. Se mais velhos, cabe ao monitor ajudá-los a se organizarem, supervisionar as tarefas. Já na
alimentação, a nutricionista cuida do cardápio e também orienta a criança que está acima ou abaixo do peso, cabendo ao
monitor acompanhar a alimentação da criança para subsidiar
a família no momento propício.
O aluno do período integral tem vários profissionais olhando por
ele, enquanto em casa, fica mais difícil para os pais fazerem esse
papel porque, normalmente, nas famílias formadas por um ou
dois filhos, cada um tem seu quarto, sua TV, sua bicicleta, seu
videogame. Ou seja, o ambiente não é tão propício para comparar,
desafiar, dividir, enquanto na escola os alunos aprendem entre
eles e também ajudam uns aos outros.
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Trabalhando a autoridade e a disciplina
Enquanto as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por uma
escola autoritária, limitadora e sem liberdade, hoje temos
praticamente o extremo oposto: o da permissividade quase total.
Importante destacar que a escola arca com famílias permissivas,
pois a instituição não tem esse caráter. Como consequência
destes novos tempos, temos assistido a uma desautorização da
instituição, do professor e educadores em geral. Isso resulta em
uma crescente indisciplina, como se os jovens necessitassem
transgredir para serem ouvidos. A ausência de resposta ao
apelo contido nesse tipo de comportamento, isto é, a omissão
da autoridade dos adultos, reforça o desespero desses jovens,
que partem para atos que reforçam um sentimento falacioso de
impunidade e onipotência.
A escola atravessa uma crise, sem dúvida alguma, mas que reside
essencialmente na representação que tem de si própria. Isto é, a
escola, de certa maneira, interiorizou a desautorização que lhe é
feita. Dessa forma, conceitos como autoridade e disciplina devem
ser trabalhados para restituir aos educadores a premência do seu
papel formativo e educativo.
A desautorização acontece quando o professor não é protegido
e respeitado. Na Escola Atuação, por exemplo, não permitirmos
que isso aconteça, pois o professor não pode ser desrespeitado
por ninguém: nem por aluno, nem por diretor, muito menos pelos
pais. Assumimos claramente que nosso professor é preparado
e faz o melhor para educar, mesmo quando comete deslizes,
passíveis de um ser humano. Evidentemente, o professor precisa
ter a percepção que é o adulto na relação, que precisa respeitar o
aluno para ser respeitado, mas precisa se colocar com autoridade.
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Para combater a indisciplina, primeiramente a escola precisa
entender o que é disciplina, que ela é um estado de espírito.
Significa que vai além de simplesmente ter todos os alunos em
fila, aguardando instruções. Uma pessoa disciplinada cumpre
horários, respeita o próximo, tem claro seu próprio espaço e
o do outro. Nesse sentido, a escola integral é um espaço diário
maravilhoso para desenvolver a disciplina. Para isso, a escola
deve ter um regimento claro, com as obrigações e direitos dos
alunos, que seja de amplo conhecimento de toda a família.
Na relação com a criança, o adulto pode ser duro, mas nunca
injusto (e isso serve tanto para professores como para pais). A
criança, assim como os adultos, é muito sensível à injustiça. E uma
injustiça cometida pode virar uma oportunidade de indisciplina.
Os principais problemas de disciplina no ambiente escolar são
os conflitos que envolvem dois ou mais alunos. Nesses casos, a
escola precisa tomar cuidado na solução. Deve ouvir todos os
envolvidos, investigar as causas, os culpados e sempre fazer uma
reflexão das atitudes dos alunos.
As crianças tendem a culpar o outro ou tentam desviar o
problema com colocações como “foi sem querer” ou “foi ele
quem começou”. Trata-se de um comportamento natural, mas
aluno, escola e família precisam ter em mente que a solução do
pequeno impasse deverá realmente servir de exemplo. Assim, a
escola evita que o conflito aumente e a relação entre as crianças
torna-se mais integrada. Elas passam a perceber o outro, o lugar
do outro e a relação de respeito se estabelece.
A autoridade da escola está na confiança que a família deposita
nas suas ações. Quando a criança leva para casa um problema em
que se coloca como vítima, é comum a família dizer, em conversas
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com a direção, por exemplo, que seu filho não mente. Não raras
vezes discute na frente do próprio filho, cobra atitudes da escola,
principalmente se houve omissão e, por fim, culpa a escola
pelo resultado. Essa é a pior maneira de resolver um conflito.
Realmente pode ser que a criança tenha sido injustiçada. Pode
ser, inclusive, que tenha razão. Porém, na maioria dos casos, a
criança tem sua parcela de culpa e a melhor atitude da família
seria dizer a ela para procurar a coordenação, mostrar seu ponto
de vista e ressaltar que tudo isso precisa ser feito com educação.
Claro que tudo isso depende da idade, mas se a criança começa
a trazer essas dificuldades, você, pai ou mãe, deve procurar a
coordenação. Mas não avise seu filho disso. Jamais diga que vai
defendê-la, com frases como: “Eles vão ver”. Afinal, é importante
que a criança tenha confiança nas ações da escola. A disciplina
se estabelece ou se perde nas pequenas atitudes, nos pequenos
exemplos. Veja dois casos:
Caso 1
Em um grupo de crianças de quatro anos, num trabalho de campo,
um deles arranca indevidamente uma plantinha, mas não assume,
mesmo quando seus colegas apontam para ele. Nesse caso, o
professor deve reunir todos os alunos para uma conversa até que
a criança admita que não deveria ter feito aquilo. O professor deve
aproveitar a oportunidade para fazer uma reflexão com todos os
alunos sobre as regras, analisar todos os ângulos da situação: se
todos arrancarmos uma plantinha, o que acontece?
Caso 2
A escola tem o dia do brinquedo, ou seja, a criança só pode levar o
brinquedo para a escola em um determinado dia da semana. Devido
à insistência da criança, os pais trazem o brinquedo mesmo não
sendo o dia designado para tal. No portão da escola, o pai ou a mãe
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pergunta ao professor se “hoje” pode levar o brinquedo. Diante da
negativa, se reporta ao filho e diz: “Viu, hoje não pode”. O que a
família demonstrou com a atitude? Que não tem autoridade.
A disciplina na escola deve estar em sintonia com as crenças da
família, ou seja, se a escola é exigente com horários, prazos e a
família tem muita dificuldade com isso, o conflito será iminente.
A criança, em um primeiro momento, ficará perdida. A seguir,
porém, usará os dois extremos para benefício próprio, tornando
a relação da família e a escola complicada, e acabará fazendo o
que quer. Por isso, a escola precisa ter claras suas convicções para
não ter uma regra para cada família, pois isso será seu fim.
O fato é que as pessoas têm uma tendência de quebrar as regras.
Confira um exemplo:
A escola fará um passeio com os alunos e precisa de autorização
dos responsáveis. Para sua organização interna, determina
uma data final para entrega do documento. Os pais esquecem
ou perdem a data e, para o aluno não sofrer sanções, acabam
brigando com a escola para quebrar a regra. Se a escola aceita,
o que acontece em relação as outras crianças? Como fica a
percepção do filho, já que a mãe disse que foi culpa dela?
É bem possível que a criança, após presenciar toda a discussão dos
pais com a escola, faça algumas leituras e, lá na sua consciência,
grave que nem sempre é preciso cumprir prazos, pois há como
se dar um jeito, nem que seja à base de gritos e discussões.
Resumindo: talvez, na vida adulta, essa criança utilize esses
mesmos artifícios em situações parecidas.
A escola deve deixar muito claro para os alunos quais são as
regras. Isso irá facilitar muito a relação do grupo. É essencial
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lembrar que quem precisa ter condições para se desenvolver
é a criança e não a família. E cada vez que a criança é levada a
refletir sobre suas atitudes, diminuirá muito as ações ligadas à
indisciplina. O que precisamos é que as crianças não sintam que a
impunidade compensa. Que elas não pensem ou tenham certeza
de que “não vai dar nada”. Esta é a pior sensação para a formação
de um caráter íntegro e completo.
Pensar em disciplina na escola é acompanhar muitos exemplos
específicos que fazem parte de um grande contexto. Assim,
entende-se que a ela faz parte de um processo de parceria
instituído entre a família e a escola.
Para o trabalho pedagógico fluir e para que todos os envolvidos no
processo educacional sintam-se bem atendidos e confortáveis, é
essencial entender e respeitar o trabalho do professor. Trabalhar
a indisciplina faz parte desse processo. Em nossa escola, damos
orientações aos professores sobre essa questão, conselhos valiosos
que também podem servir aos pais. Confira:
Diálogo
O diálogo, especialmente se for franco, tem muita força no
tratamento da indisciplina. Normalmente percebemos que os
adultos não conversam com as crianças por achar que elas não
entendem direito por serem pequenas. Mas elas entendem tudo,
porque o diálogo é habilidade, mesmo que seja com uma criança
de dois anos.
No ensino integral, há mais tempo para o exercício do diálogo
e assim resolver possíveis problemas, inclusive os casos de
indisciplina. Ao adulto cabe ouvir, analisar todos os pontos de
vista, as justificativas e as desculpas da criança, mesmo não
concordando com a maioria delas. Observando a importância
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desse cenário, criamos em nossa escola a Sala do Diálogo: um
espaço pensado para incentivar e exercitar esse hábito, local
para desenvolver a capacidade de ouvir, de esperar a sua vez,
expor suas ideias com seriedade e respeito.
Discussão da ocorrência em grupo
Trata-se de uma estratégia das que maior efeito tem no processo
de aprendizado dos alunos. Evidentemente não estamos falando
em expor o aluno na frente dos demais. O professor deve ter a
noção clara do problema que está discutindo, focar na ocorrência,
evitar as comparações entre um e outro aluno e, principalmente,
não deve fazer juízo de valor. Porém, deve deixar o grupo opinar
à vontade e entender as consequências do problema. Analisar
todos os aspectos, bem com o lado bom e ruim da atitude, os
prejuízos individuais e para o grupo.
Comunicação da ocorrência
Atualmente a única arma que o professor tem para negociar
com o aluno é a comunicação da ocorrência para a coordenação,
para a direção e para a família. Em muitos casos, o professor
utiliza todos na mesma hora, ou seja, gasta todas as “munições”
em um único momento, ou em uma única ocorrência. Como
deveria ser, então?
Orientamos nosso professor a estabelecer com o aluno uma
escala de atitudes que deve usar com muito critério: levá-lo a
coordenação, direção e, por último, deve se mandar um bilhete
para os pais. Essas três grandes “punições” devem ser precedidas,
de outras três etapas, de conversas, explicações e negociações.
Já os pais devem encarar um bilhete do professor como uma
ocorrência grave. Em hipótese alguma devem desconsiderar ou
desqualificar a atitude do professor e, claro, devem ouvir com
muita atenção as justificativas do filho.
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Conflitos no dia a dia escolar
Quando pensamos nas crianças dentro de uma escola por 10/12
horas seguidas, não existe como não se preocupar com possíveis
conflitos entre os alunos. Há ações que podem vir a acontecer
dentro da escola, como humilhação, vergonha, discriminação,
agressões verbais e até físicas, mas existem inúmeras maneiras
de prevenir as pequenas incidências desses problemas. Um
bom projeto político-pedagógico e um regimento inteligente,
conhecido por todos os que compõem a comunidade escolar,
serão o início. Em seguida, o ideal é resolver a questão com muita
ética, diálogo e justiça.
As regras na Escola Atuação são claras e objetivas, especialmente
para os alunos. Dentre elas, temos três regras principais que
não negociamos, e quando são desrespeitadas são consideradas
faltas graves:
- Falta de respeito ao professor ou educador;
- Agressão gratuita;
- Preconceito, seja em que nível for.
Fazem-se necessárias pequenas e constantes medidas para
que os alunos se sintam seguros e certos de que todas as suas
considerações serão ouvidas com muita atenção. Assim,
provavelmente ficará instaurada a confiança e a sinergia entre
toda a comunidade escolar.
É sabido que ter paz, disciplina e respeito dentro da escola
de período integral não quer dizer necessariamente que não
ocorram conflitos. Eles irão ocorrer, mas se pode buscar a
resolução de forma respeitosa, ética e justa, em que o desfecho
surja de maneira a contemplar o direito de ambas as partes. A
figura do adulto deverá auxiliar na gestão do conflito de maneira
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democrática, de forma que os envolvidos consigam, com
autonomia, concluir a situação de maneira saudável. O convívio
escolar de duas diferentes gerações em um mesmo espaço é
passível de muitas transformações e ganhos, se houver diálogo,
acolhimento e generosidade por parte de todos.

Atitudes versus palavras
Quando pensamos em escola em tempo integral, pensamos
em um ambiente completo, onde os alunos buscam, junto a
seus pares, o desenvolvimento, mesmo que em determinadas
situações, pela tenra idade, nem saibam disso. Toda a equipe
escolar precisa entender os momentos da criança, prepararse para usar todos os instantes de forma pedagógica, todas as
ações e comportamentos devem ser encarados como processos
de aprendizagem. Se a escola percebe e respeita o tempo da
criança, ela aproveita a vivência como processo, acompanha e
corresponde ao ritmo. Temos diversos exemplos que praticamos
na Escola Atuação que podem ilustrar essa dinâmica:
- Ao cumprimentar e receber todos os alunos na entrada da
escola, demonstramos seriedade e organização;
- Chamar todos pelo nome e não permitir apelidos. Acreditamos
que essa atitude é uma demonstração de respeito;
- Possuir plantas em todos os ambientes da escola e pregar
o cuidado e zelo por elas. Isso demonstra o cuidado com a
estética do espaço;
- Tratar todos os pequenos conflitos como sérios e investigar
sempre;
- Usar um copo ao escovar os dentes. Uma demonstração do
uso sustentável da água;
- Aguardar pacientemente na fila do refeitório. Uma
demonstração de respeito ao outro;
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- Ter acesso livre a todas as dependências da escola, tanto para
os educadores quanto aos alunos. Demonstração de respeito ao
próximo e aos objetos.
A escola em tempo integral precisa possibilitar o
desenvolvimento das potencialidades, habilidades e
competências dos seus alunos, em todas as áreas do
conhecimento humano. As crianças aprendem uma com
as outras, enquanto os adultos são apenas referências, boas
ou ruins, na visão delas. A fim de agregar nesse processo, a
escola precisa respaldar seu profissional, o educador, para
criar um ambiente com regras claras, objetivas e válidas
para todos. A criança sempre testará a autoridade, bem
como a responsabilidade do adulto, e aprenderá muito mais
pela postura, pelo jeito, do que pelo que o adulto fala. Então,
aquela máxima “faça o que eu falo, mas não o que eu faço” não
funciona com as crianças. Elas precisam do exemplo!
O desenvolvimento do ser humano é tão abrangente e complexo
que exige uma prática pedagógica séria e consistente. Aprendese de todas as maneiras: pela linguagem corporal (tato, olhares,
caras e bocas), oral, pictórica, plástica, escrita e ainda pelas
suas relações sociais e culturais. O significado de tudo deve ser
trabalhado, explorado e vivenciado, aproveitando as diferentes
linguagens, pois a criança transforma tudo em aprendizagem.
Elas absorvem o que vivem, ouvem, enxergam, sentem. A
criança não filtra ou questiona as ações dos adultos, apenas
as resignifica para utilizar em outra situação que lhe pareça
apropriada. Ela vai construindo sua abordagem para o mundo
e suas relações. A escola integral tem condições de perceber
melhor seus alunos e, a partir daí, trabalhar com eles nas mais
variadas dimensões, sejam elas afetivas, cognitivas, psicológicas
ou sociais.

57

A educação de uma criança é um processo complexo, pois os
pequenos analisam e sistematizam tudo o que vêem e ouvem,
enquanto nós, adultos, nem percebemos que estamos sendo
observados, ou, se percebemos, algumas vezes minimizamos o
fato. Na escola integral, a criança deve ser percebida por todos
os agentes internos e as impressões devem ser repassadas para
as famílias, para que elas entendam e atuem em conjunto com
os educadores.
Alguns exemplos de atitudes e comportamentos que educam
para o bem ou para o mal:
- O pai cobra do filho o respeito e disciplina, mas no trânsito fala
palavrão ou não tem paciência com o outro. A criança ainda não
dirige, mas pode reproduzir aquele comportamento do pai em
outra situação, tratando de forma grosseira um colega, professor
ou ente da família.
- A relação entre o pai e a mãe é conflituosa. Ambos têm visões
diferentes sobre a forma de educar e dar limites ao filho. Por
exemplo: quanto à alimentação, a mãe acha que o filho não deve
ser contrariado, que deve comer o que gosta e tem o direito de não
gostar de feijão, visto que na família dela muitos nunca comeram
feijão e vivem muito bem. Por outro lado, o pai foi criado para
experimentar todo tipo de comida. Esse pequeno conflito,
aparentemente sem importância para a formação daquele ser,
mostra como eles resignificam e usam os exemplos em proveito
próprio. Em alguns momentos, se forçado a comer feijão durante
o período em que está na escola, a criança poderá vomitar e mais
tarde vai contar para a mãe aquilo como sendo um absurdo. Já
para o pai, talvez nem comente, pois reage conforme a postura
dos adultos que convive. Esse caso mostra como a criança
absorve o conjunto de comportamentos dos adultos, o que torna
a educação muito mais um ato de atitudes do que de palavras.
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Em dimensão integral
Integral. Por definição, quer dizer total, inteiro, global. É isso o
que se pretende na escola em período integral: desenvolver os
alunos de forma completa, em sua totalidade nas dimensões
física, afetiva, cognitiva, intelectual, artística e ética.
Dimensão afetiva
A escola integral favorece o contato entre crianças de diferentes
idades, levando-as a uma maior troca nas relações. O ambiente
é propício ao resgate de pequenas ações afetivas, baseadas
em verdades universais, como respeito ao outro, diversidade
humana, honestidade e solidariedade. As diversas atividades
cotidianas da escola integral, como escovar os dentes, dividir
o banheiro, a fila do refeitório, colaboram no processo de
humanizar as relações. Temos algumas ações em nossa escola
que exemplificam essa dimensão na prática:
- Ajudante do dia
No refeitório, escolhemos entre os alunos quem será o ajudante
do dia. Com isso, insere-se a criança em um intenso processo de
aprendizagem afetiva, pois se sente útil, colaborativa e com maior
percepção do outro e do espaço. Naquele momento, ela se torna
o centro das atenções pelas suas ações ou ações da comunidade.
- Hora da conversa
Trata-se de um momento semanal de avaliação do grupo, em que
os alunos têm a possibilidade de discutir situações positivas e
negativas ocorridas e fazer uma reflexão das ações e resultados
obtidos nas relações e dificuldades de relacionamento.
- Cuidado com os pequenos
Já na pré-adolescência, os estudantes têm a oportunidade de
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ajudar em sala de aula e de ajudar os alunos mais novos na hora
do lanche, de levá-los ao banheiro. Essa atividade tem dois lados
da vivência, em que o mais velho tem a percepção de como é ter
um irmão mais novo e como pode ser útil em relação a ele. Para o
mais novo, tem um exemplo a ser seguido, com mais autonomia
e conhecimento.
Dimensão cognitiva
Na escola integral, essa dimensão vai além das paredes da sala
de aula, evidenciando o ensinamento para a vida, valorizando
habilidades. Um dos grandes objetivos é ensinar a lidar com as
coisas práticas do dia a dia, que muitas vezes nem são citadas em
sala da aula. A seguir, alguns exemplos:
- Refeições
No horário das refeições, os alunos de nossa escola são
orientados a seguir algumas regras: servirem-se quantas vezes
quiserem desde que não deixem comida no prato; servirem-se
obrigatoriamente sempre de ao menos dois tipos de salada. São
ensinamentos que, se praticados desde a infância, serão levados
para a vida toda. Ao terminar de almoçar, os alunos são orientados
a despejar o possível resto no lixo orgânico e dispor os talheres
e pratos em lugares próprios. Isso desenvolve a consciência de
cuidar do seu espaço, bem como a habilidade de perceber o lugar
do outro, ajudar a cozinheira no seu trabalho.
- Aula de natação
Após a aula de natação, os estudantes do período integral são
orientados a tomar uma ducha rápida, visando não desperdiçar
água. Ao sair do banho, devem dobrar a toalha e organizar
seus pertences. Isso desenvolve o senso de organização e é uma
demonstração de respeito pela pessoa que vai receber aquele
material que foi usado.
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Dimensão psicológica
Consideramos esta a mais complexa das dimensões, pois ela
envolve nosso estado psicológico, nossos medos e fantasmas. A
escola integral organiza e estabelece padrões de comportamentos
na criança e, em muitos casos, nas famílias para o desenvolvimento
das crianças, bem como para sua autonomia. Padrões de
comportamento podem parecer fechados, contraproducentes e,
portanto, podem ser vistos negativamente, mas quando temos
claros esses padrões, podemos:
- Lidar melhor com a autoridade;
- Questionar, respeitando o outro e a autoridade;
- Sofrer menos com as disputas diárias;
- Resolver conflitos respeitando o outro, mesmo quando o outro
é mais fraco ou indefeso;
- Desenvolver maior resiliência para a vida em sociedade;
- Lidar com as contrariedades ao longo da vida sem grandes
conflitos.
Dimensão social
Envolve a capacidade que temos em lidar com a diversidade
humana (de gênero, raça, religião, opinião), ou seja, nossas
relações sociais. A escola integral oportuniza à criança ter
acesso a divergências, a ser contrariada, a disputar espaço e
relações entre seus pares, pois do contrário, não se desenvolverá
a contento.
Na adolescência, ao perceber as dificuldades inerentes da
vida adulta, aumenta, e muito, a ansiedade e necessidade de
afirmação. Nessa idade, a escola integral ajuda os alunos a
terem mais segurança por diversas razões. Uma delas, senão a
principal, é porque o tempo de convivência foi muito maior.
Não estamos falando apenas em tempo cronológico, mas tempo
de aprendizado. E se aprendeu mais, está mais bem preparado
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para enfrentar a vida, como nos exemplos trabalhados em nossa
escola que descrevemos a seguir:
- No “momento da conversa”, percebemos como o aluno lida
com uma crítica direta a seu comportamento perante os amigos
e o grupo;
- Tem maior capacidade de ser contrariado e de lidar com isso
sem maiores conflitos;
- Faz o que precisa ser feito, já que nem sempre é possível
fazermos apenas o que gostamos. Exemplo prático: no 2º ano,
todos os nossos alunos precisam fazer aula de flauta, mesmo
aqueles que não gostam;
- Lidar com o diferente. Somente quando somos crianças estamos dispostos a aprender a lidar com o mais inteligente, o
mais bagunceiro, o mais forte, o mais fraco, o mais preguiçoso. A escola integral possibilita essa vivência. Se não aprendermos isso enquanto crianças, teremos sérias dificuldades
na vida adulta.
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CAPÍTULO 4
OS RESULTADOS
DA ESCOLA INTEGRAL
“...educar não é apenas instruir, ensinar a ler, escrever,
calcular. Não é nem mesmo instruir em todos os
anos dos Ensinos Fundamental e Médio. Educar é...
Deveria ser, antes de mais nada, ensinar a pensar.
Ensinar a questionar. Abrir cabeças e preparar para
enfrentar a vida não apenas ganhando um ou dois
ou mil salários, mas sentindo-se capaz e consciente
para fazer suas escolhas e viver sua vida.”
Lya Luft - Poeta, cronista, contista, romancista e ensaísta
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Benefícios mensuráveis
Escolas que atendem alunos em período integral oferecem
também orientação em tempo integral. Os resultados aparecem
em sua totalidade em vários quesitos que já foram citados em
capítulos anteriores e mais alguns que destacamos a seguir.

Orientação dos estudos e das tarefas

A tarefa de casa precisa ser vista e vivida como uma oportunidade
de aprender algo novo. Deve estar a serviço do aluno e funciona
como um termômetro do trabalho da escola. Evidentemente, a
quantidade de lição deve ser proporcional à complexidade da
disciplina, bem como o que se espera que os alunos aprendam
naquele momento. Ela tem a função de fixar e ampliar conteúdos
vistos em sala, propiciar o debate, a troca de ideias, fazendo o
aluno perceber que aprendeu algo a mais e diferente.
Realizada individualmente, a tarefa cumpre uma função
importante: a de permitir a apropriação do que o aluno já sabe e
ainda possibilitar o enfrentamento do que ele ainda não sabe, para

66

que durante o processo de revisão consiga assimilar e aprender o
que foi ensinado. Superar ou não as dificuldades fazem com que
cada aluno consiga assimilar seus déficits de maneira positiva ou
negativa. Daí a importância desse enfrentamento.
O esforço pessoal pelos resultados obtidos na lição de casa
agregará grande prazer no processo ensino-aprendizagem. O
dever cumprido com qualidade e assertividade constitui um
instrumento valioso de autoconhecimento e de construção
da autoestima.
A relação entre a família e a escola deve ser amistosa e de
compromisso mútuo, sempre tendo a percepção de quem deve ser
o agente do aprendizado. No caso da lição de casa para alunos que
são da escola integral, talvez devêssemos mudar a denominação
para “lição de fixação”, pois é inviável que uma criança fique
na escola cerca de dez horas e faça a lição com a família. Por
isso, ela deve fazer a lição na escola com o acompanhamento
de um pedagogo/professor. A tarefa precisa conter exercícios
que não solicitem do aluno puramente repetição mecânica do
conteúdo da aula, mas atividades que sirvam para a construção
do conhecimento.
No período integral, a lição é feita em grupo composto por
alunos de várias idades, sempre um apoiando o outro, fazendo
com que haja uma validação do aprender. Há um ganho enorme
no fato de a lição ser feita no contraturno da escola, pois ali
há aprendizagem, conteúdo e explicações de uma criança que
domina melhor um tema para as demais, possibilitando um
grande ganho entre elas. Tudo isso contribui sensivelmente para
bons hábitos na escola.
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Desenvolvimento de bons hábitos alimentares

Pais ocupados nem sempre têm tempo para cuidar da alimentação
dos filhos como deveriam. A culpa por estarem fora o dia todo
faz com que, muitas vezes, permitam que os filhos consumam
alimentos de baixo valor nutricional em excesso. Assim, a geração
fast-food se disseminou e, em nome da praticidade, ganha cada
vez mais adeptos. Vemos os resultados desde a infância, com
crianças acima do peso e, não raro, sofrendo com isso. Um
sofrimento que reúne problemas de saúde e até psicológicos.
É claro que as crianças têm suas predileções quanto à
alimentação e, sem muitos rodeios, normalmente optam
por tudo aquilo que deveriam passar longe, como alimentos
gordurosos e ricos em açúcares. Junte-se a isso o mau exemplo
de alguns adultos, que também comem alimentos calóricos e
muitas vezes poucos nutritivos.
Além de nem sempre ter à mesa produtos naturais, de
boa qualidade, o adulto, em razão do ponteiro do relógio,
come às pressas, pula refeições, mata a fome com lanches
industrializados, tudo sob o olhar das crianças, que copiam
o modelo dos mais velhos. Nasce aí uma cadeia de futuros
obesos, com características que os levarão a ter sérios
problemas de saúde.
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O que estamos ensinando às nossas crianças? Como dizer aos
nossos filhos que eles devem comer frutas, saladas se não
comemos? Se vivemos à base de lanches, frituras e congelados?
Na escola integral isso não acontece. Um nutricionista elabora
o cardápio das crianças que fazem as refeições na própria
instituição. É nesse espaço que muitas crianças, literalmente,
aprendem a comer. Mas de nada adianta ter um cardápio
balanceado, feito e supervisionado por nutricionista se não tiver
um programa de desenvolvimento de hábito alimentar, com
regras claras e respeito de toda a comunidade envolvida.
A escola deve ainda estabelecer diversas estratégias no sentido
de melhorar as boas maneiras. E não falamos apenas de comer
com garfo e faca ou não colocar os cotovelos na mesa ou, ainda,
sentar de forma correta. Claro que isso é importante, mas deve
ir mais além, ter um projeto de comidas típicas, por exemplo.
Na Escola Atuação, em um dia do mês os alunos pesquisam
sobre um país, seus costumes, suas comidas, e preparamos
os pratos, decoramos o refeitório com as cores desse país
e servimos a comida para que todos a saboreiem. Essas
iniciativas fazem com que as crianças aprendam, brinquem,
experimentem sabores diferentes e vivenciem outras
culturas. Outra estratégia que também praticamos é possuir
uma horta própria, onde os alunos podem plantar, cuidar,
colher e experimentar o alimento que plantaram.
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Enquanto os pais trabalham,
os filhos também estão em atividade

Pais e mães precisam trabalhar e, com isso, conciliar atividades
extracurriculares pode se tornar bem complicado. Para que não
haja culpa por parte dos pais nem falta de tempo em relação aos
filhos, a escola integral supre essas necessidades.
Uma criança que passa a tarde sozinha em casa dificilmente
usará o tempo ocioso para estudar. Muitas vezes, ela fica sob
os cuidados de babás ou parentes em frente à TV, jogando
videogame, jogando bola com os amigos, vizinhos do prédio ou
da rua. Enquanto está na escola, o aluno tem vivências mais ricas
e, com isso, tem menos chances de ter problemas sociais, já que,
sem tempo ocioso, não tem tempo de pensar em “aprontar”.
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Melhor rendimento e convivência familiar

No período integral, o aluno tem horário destinado para realizar
as tarefas do dia, estudar para as provas e para as demais atividades extracurriculares, sempre com orientação de profissionais
especializados. São alunos normalmente responsáveis e autônomos, com hábitos de estudo, autoconfiantes e que, consequentemente, têm um rendimento melhor dentro e fora da escola.
O aluno do integral tem uma convivência em família melhor, já
que a instituição tira o trabalho braçal dos pais, que acaba sendo
realizado na própria escola. Mas, não se engane. Seu filho precisa
de atenção, até porque quem estuda em período integral costuma
ser mais independente, mas também mais crítico. São crianças
que questionam mais e cobram mais respostas dos pais.
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Benefícios imensuráveis
Os benefícios e resultados obtidos na escola integral, apesar de
serem inúmeros, nem sempre são mensuráveis. Alguns deles
podemos perceber apenas ao longo do tempo, já que envolvem
o desenvolvimento humano. Mesmo com essas considerações,
aproveitamos nossa experiência diária e ousamos enumerar
mais alguns benefícios que nossos alunos levam para a vida:

Maior sensibilidade à diversidade humana;
Maior capacidade em trabalhar em grupo ou equipe;
Maior capacidade em se posicionar perante a autoridade,
com respeito e criticidade;
Maior objetividade no enfrentamento das
dificuldades naturais da vida;
Maior capacidade de diálogo entre eles, crianças,
adolescentes e jovens, bem como com os adultos.
Maior capacidade de lutar pelos direitos, respeitando
melhor os direitos dos outros;
Maior autonomia, que entendemos por liberdade
com responsabilidade;
Maior capacidade de organização;
Uma visão holística dos problemas; portanto, com maior
capacidade de resolvê-los pela diversidade de opções;
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Maior capacidade de relacionamento humano;
Maior disciplina de horários, portanto,
melhor gerenciamento do tempo;
Maior capacidade de perceber o outro e suas dificuldades;
Maior clareza entre certo e errado;
Grande senso de justiça;
Maior sensibilidade artística, esportiva e humana;
Menor nível de dependência de jogos eletrônicos, pelo
menor contato e a diversidade de atividades durante a
infância e adolescência;
Menor ou quase nula a incidência de uso de
drogas ou álcool, pela melhor ocupação do tempo
ocioso com atividades produtivas;
Maior e melhor capacidade de escolha da profissão,
com grande sucesso nos vestibulares. Mas, melhor que
isso, a grande maioria termina o curso escolhido e
exerce a profissão, o que demonstra um melhor
preparo para as escolhas da vida;
Reconhecimento pela sociedade educacional que
os nossos alunos são bons e se adaptam com
facilidade a qualquer realidade.
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Últimas palavras
Agora que você conhece o nosso ponto de vista, lembramos que o
modelo da Escola Atuação não é único. Existem vários formatos
de escola para os diferentes tipos de públicos e, com certeza,
existe um ideal para atender a sua família.
Coloque suas necessidades na ponta do lápis, leve em consideração
se uma escola em período integral será um facilitador para sua
rotina e um benefício para a vida do seu filho. Com a escolha
feita, lembre-se de acompanhar de perto o período de adaptação.
Os resultados logo serão visíveis. Afirmamos isso porque já
passaram pela nossa escola dezenas de milhares de alunos,
sendo que, em algum momento, a grande maioria demonstra sua
gratidão e reconhecimento.
Em 2010, curiosos em saber por onde andavam os nossos exalunos, promovemos um jantar para aqueles que terminaram
a 8ª série (atual 9º ano) em nossa escola. Tivemos mais de 350
participantes e pudemos compartilhar as experiências e vivências
plantadas no coração desses jovens, na infância e na adolescência.
Foi muito gratificante e pudemos comprovar que o trabalho duro
e sério na educação sempre resulta em bons frutos.
Por princípio e como conhecedores da realidade dos principais
sistemas educacionais do mundo, acreditamos que uma escola
é como um ser vivo e, portanto, nunca está pronta e acabada,
estará sempre em construção.
Fale com os autores:
ademar@escolaatuacao.com.br / cris@escolaatuacao.com.br
Visite o site da Escola Atuação:
www.escolaatuacao.com.br
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DEPOIMENTOS
Confira alguns depoimentos espontâneos de famílias sobre a
vivência na Escola Atuação:

Carta de uma mãe
Este ano foi o primeiro ano da nossa filha na Escola Atuação.
No início, sentimos um certo receio em colocar a nossa
pequena numa escola “tão grande”. Mas, a cada dia, podemos
perceber o quanto isso foi e está sendo importante para o
desenvolvimento da nossa pequena.
Adoramos as apresentações de natação e ginástica, sem falar
nas “profes”, em especial a Tati, com quem a Vitória, logo no
início, cultivou muito carinho.
De forma geral, queremos agradecer pelo amor, carinho,
atenção, dedicação, competência e seriedade sempre
demonstradas por todos os que fazem da Escola Atuação uma
grande família!
Rafaela Osório Noce – Mãe da aluna Vitória, do Maternal I.
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25 anos de educação
Prezados Ademar e Cris,
Temos tentado nos manter informados sobre tudo o que
acontece na escola, onde nossa filha passa metade do seu dia.
E neste ano, em que vocês completam 25 anos de dedicação,
algo nos chamou muito a atenção: o presente fantástico aos
seus professores e colaboradores, que junto com vocês, fazem
a Escola Atuação.
É muito raro vermos uma empresa ou uma instituição
reconhecer assim os seus funcionários. Acreditamos que é
um grande exemplo e também um grande incentivo àqueles
que dedicam parte das suas vidas a auxiliar na educação e
formação do nosso bem mais precioso: nossos filhos.
Parabéns!
Sergio e Helena Niemeyer – Pais da Giovanna, do 1° E.
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Agradecimento à equipe Atuação
Estamos mudando de cidade e, conosco, levaremos todo o
carinho e atenção que foi dado a nós, pais, e, principalmente,
para nossa filha Karolyne. Temos certeza que ela levará
consigo cada palavra, cada gesto, cada “conselho” dado pela
direção, coordenação, monitores, cozinheiras, enfim, todos
que fazem parte do sucesso desta Escola.
Agradecemos por terem feito a diferença na caminhada dela,
através dos projetos, festivais, avaliações, apresentações, em
que nós, pais, pudemos acompanhar todo o trabalho e o seu
desenvolvimento durante esses quatro anos.
Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada!
Roberley, Kelly e Karolyne.
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Parabéns!
Gostaria de parabenizar ao professor de Filosofia, que pediu
um trabalho em que os alunos teriam de visitar uma instituição
de caridade. A princípio, fiquei louca da vida, pensei: “Esses
professores não tem o que pedir”, porque eu sabia que, como
sempre, iria sobrar para mim. Coincidentemente, no mesmo
dia passei em frente a uma instituição, que me recebeu de
portas abertas e marcou a visita com muita alegria.
O que gostaria de compartilhar, contar para vocês, é que
durante o caminho de volta para casa eu ouvi as crianças
comentando que iam parar de reclamar das coisas e dar mais
valor à vida e à saúde que tinham. A visita fez minha filha e
seus colegas terem contato com crianças na mesma idade, mas
com muitas necessidades, tanto na parte da saúde, quanto na
parte motora. Então, achei que foi um dia muito importante
para mim, para minha filha e seus colegas.
Rosimeri.
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Almoço dos pais
Olá, que iniciativa maravilhosa! Ficamos muito felizes com
a oportunidade de almoçarmos em família no refeitório da
escola. O ambiente, higiene e a refeição são excelentes. Dá para
perceber nitidamente que as pessoas trabalham com amor
para proporcionar às crianças refeições deliciosas e nutritivas.
Carinho é o tempero e o segredo da cozinha da Escola.
Parabéns a todos os envolvidos na alimentação das crianças.
Obrigado por nos proporcionar esse momento.
Beijos.
Lene e Ney – pais de Lucas.
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	Uma experiência de vida
O projeto “Sou responsável por mim, pelo meu corpo e pela
minha vida”, desenvolvido com os alunos do 8° e 9° anos e
seus familiares, possibilitou que durante 13 dias tivéssemos
em nossa casa uma visita um tanto quanto diferente, um
pintinho, ou melhor, o (a) Taylor.
Vivenciar nossa filha Natalia, com 12 anos, cuidando de um
pequeno ser vivo, que dependia dela para alimentar-se, cuidar
da higiene, da saúde e sentir-se bem acolhido demonstrou o
quanto o afeto e a estrutura familiar são fundamentais para a
formação contínua de nossos filhos.
Esta experiência evidenciou claramente a proposta do
projeto. Uma gravidez na adolescência pode modificar muito
a rotina de todos os envolvidos e da família. Que as atitudes
e ações tomadas precipitadamente geram consequências e
grandes responsabilidades, como a de cuidar de outra vida,
que depende exclusivamente de você.
Alessandra e Paulo.
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Café caseiro
“Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas
sempre fazer uma história nova”. É essa a frase que tem tudo a
ver com a Escola Atuação! Vocês sempre nos surpreendendo
com os acontecimentos. Foi emocionante o café da manhã
de hoje. Durante os anos que Amanda está na escola, sempre
tenho surpresas indescritíveis.
Vocês estão de parabéns por terem uma escola onde o aluno
não é apenas mais um número, mais um valor. Esta é uma
escola que se preocupa com o aluno e, principalmente, com
a família.
Infelizmente, este vai ser o último ano da minha filha
nesta escola, pois é uma pena a Escola Atuação não ter os
segundo e terceiro graus, mas tenha certeza que sempre será
uma referência para mim. Meu “muito obrigada” por tudo,
principalmente pelo carinho. Abraços a todos.
Eliete.

82

O que é ser professor?
Muitas vezes não damos valor a esta profissão, mas sabemos
que é uma carreira difícil, que somente pessoas dedicadas
conseguem prosseguir. Dedicar-se a ser professor é apostar
em uma longa viagem.
Ser professor é ajudar alguém a traçar os primeiros passos
de uma carreira, é tirar dúvidas, até aquelas que dizíamos
impossíveis de se resolver. É dedicar boa parte de sua vida
aos estudos, é se preocupar com os outros, é querer ajudar
alguém, é estar disposto a se arriscar e ter coragem de
incentivar o outro.
“O bom mestre aprende com as lições que dá” (George
Duhamel). Com essas palavras, fica o agradecimento à
dedicação de todos os professores. Parabéns, professor
Atuação, obrigada por nos ensinar, por fazer parte de nossas
vidas, por existirem.
Letícia Berton.
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Agradecimento
Hoje estive na escola para a reunião de pais dos 2° anos e,
como sempre, fiquei maravilhada, tranquila e, acima de
tudo, FELIZ! É muito bom ouvir que, em primeiro lugar,
vocês querem que meu filho seja feliz e um homem de bem.
É tudo o que eu e meu esposo sonhamos para ele e sempre
repetimos isto em casa.
Na escola percebemos muito bem isso. Desde o momento que
chegamos para deixar o Arthur na aula já somos recepcionados
pelo Sr. Nicolau, com seu sorriso e seu carinhoso “boa tarde”,
e depois o Arthur passas pelo “corredor de carinho e da
atenção”, com tapinhas na cabeça, carinho no ombro, abraços
(quando ele deixa, né, Vera?) e algo que sempre me encantou
na escola: é chamado pelo nome!
Cada dia tenho mais a certeza que escolhemos a escola certa
para nosso filho, digo, nossos filhos, pois em breve o mais novo
estará aí.
Cíntia e Erich - Pais do Arthur Pietrobeli Galhene, aluno do 2°B.
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Depoimento de um ex-aluno
A Escola Atuação foi a primeira instituição em que
estudei, foi onde passei a maior parte da minha infância
e pré-adolescência. Ali, eu fui instruído com um amplo
conhecimento, que enfatiza os valores humanos. Como
complemento da educação que meus pais me davam em
casa, a Escola Atuação nos passava valores, bons exemplos e
atitudes pró-ativas.
A educação lá é forte e realmente sai do papel, das salas de
aula. Forma a criança como um todo, abre as portas para o
conhecimento, para a criatividade, que lá na frente repercutem
para a escolha do nosso caminho e do nosso caráter.
Não bastando tudo isso, lá também aprendi os bons hábitos da
convivência e do estudo, desde o Jardim III. Muitas amizades
que formei ainda carrego comigo e permanecem íntegras. A
Escola Atuação me deu a base para sustentar o conhecimento
que adquiro ao longo dos anos. Sou grato por isso, pois nossos
valores e potencial se expressam entre nossas experiências e
conhecimento.
Ao Ademar, Cris e toda equipe de professores e profissionais
da Escola Atução, muito obrigado.
Lucas Kobren Zanardini –
ex-aluno Atuação e atual estudante de Medicina.
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GUIA PRÁTICO
Como cada idade traz consigo uma série de mudanças e novidades
que precisam ser entendidas e acompanhadas pelas famílias, a
escola é o local onde as crianças podem ser percebidas.
Em nossa escola, encaramos as diferentes fases dos alunos com
muito mais naturalidade e facilidade para trabalhar os desafios e
conflitos. Compartilhamos esta experiência com os pais em uma
reunião realizada todo início de ano letivo. Aqui, compartilhamos
com você também o que seu filho vai viver entre os 2 e 12 anos:
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De 2 a 3 anos – Maternal
É o início da vida escolar: fase do desenvolvimento, da socialização,
do relacionamento humano e da formação de valores;
Adaptação escolar com segurança e acompanhamento. Muitas
vezes, a mãe precisa ser cuidada, pois tem dificuldade em se
desligar do filho;
A educação deve ser levada com leveza e firmeza;
Tempo para escola e tempo para o filho, lembrando que qualidade
não é sinônimo de quantidade;
Achamos graça de tudo, pois são uns lindos, independente do
comportamento. É hora de definir o certo e errado, trabalhar
a disciplina,
Dar autonomia para pequenas coisas, deixar fazer;
Cuidar com a conversa entre adultos: a criança ouve e segue
exemplos;
Conhecer o papel da agenda escolar, que é o principal meio
de comunicação entre a escola e a família. Item que deve ser
acompanhado pelos pais nos demais anos também;
Os pais devem enviar sempre os materiais solicitados pela escola;
Importância da leitura do livro semanal, paixão por leitura é
um processo;
Tanto família como escola devem ter firmeza quanto a
alimentação;

87

Nessa idade, a criança não precisa mais da mamadeira, pois
já passou a fase oral, e a continuidade do seu uso pode trazer
diversos problemas, como dificuldade na fala, na formação da
arcada dentária. Essa orientação é fundamental, pois poderá
comprometer o desenvolvimento da criança no futuro, além
de influenciar na maturidade e, consequentemente, no seu
desenvolvimento;
Amar não é permitir tudo;
É a hora da formação de conduta;
O jogo da sedução da criança para o adulto;
Possibilidades, abrir o leque aos poucos;
Vocabulário/dicionário. Nessa fase os pais devem usar palavras
complexas para a comunicação com a criança, devem procurar
sinônimos no dicionário, isso enriquece e muito a fala e
futuramente a sua capacidade de interpretação e escrita;
Família: cuidado com as atitudes com o professor, ele é parceiro e
não contrário a você;
Os pais não podem entrar em sala de aula. Principalmente
para garantir a segurança dos alunos, pois o professor
vai necessariamente dar atenção aos pais, e deixará de
cuidar dos alunos, e todos sabemos que para acontecer um
acidente, precisamos apenas de um minuto. Mais ainda,
precisamos trabalhar nos alunos a autonomia e capacidade
de solucionar seus problemas e conflitos e a presença dos
pais os torna mais dependentes;
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O controle dos esfíncteres;
Mordidas: descobrir o que é normal e o que é problema;
Não faltar ou chegar atrasado;
Justificar o NÃO e sua importância, mas não evitá-lo.
De 3 a 4 anos – Jardim I

Momento de trabalhar o equilíbrio e a coordenação da criança;
Egocentrismo e interação com adulto;
Separar os direitos das crianças e dos adultos, bem como
os deveres;
Trabalhar os bons hábitos com seriedade. Ex: economia de água;
Incentivar a diversidade na alimentação, apresentar
comidas diferentes;
Tempo dos acordos ou contratos de boa educação;
A criança já pode ter autonomia no se vestir e carregar
suas coisas;
Disciplina em dormir cedo e cumprimento dos horários
pré-estabelecidos;
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Horários definidos para a lição de casa;
A criança aprende com as crianças que convive;
É o momento do faz-de-conta e da imaginação;
A criança começa a omitir para sair de situações de conflito;
Computador: muito cuidado;
Evidenciar a atitude e não a criança. Ex: “O que você fez é feio” e
não “Você é um feio”;
Cumprimento de horários de chegada e saída da escola;
Valorizar o potencial e sua produção;
Acreditar na criança, lição oral;
Cuidar para não infantilizar, não usar diminutivos;
Perceber a grande evolução que ocorre nessa fase:
é a “pré-adolescência” da primeira infância;
Ler sempre e circular;
Ter um vocabulário de 1.500 palavras e sua importância;
Retomar a agenda diariamente e refletir sobre o dia;
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De 4 a 5 anos - Jardim II

A criança busca intensamente a autonomia;
Tempo e diálogo com a criança;
O valor da lição de casa;
A fase do faz-de-conta e a importância da observação;
Valorizar a higiene, fase em que as crianças devem
começar a usar o banheiro sozinhas;
A criança deve falar bem e muito com palavras difíceis;
Devem se vestir sozinhos;
O adulto é referência integral;
Os pais devem ter um posicionamento pensado e elaborado;
Sempre falar da atitude, nunca da criança;
Identificar tudo, é quando começa a decodificação;
Estímulo para alfabetização, perceber a necessidade
da descoberta;
O computador pode ser liberado para os meninos, mas
cuidado com os jogos;
No quarto bimestre letivo se inicia o processo do
Ensino Fundamental.
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De 5 a 6 anos – 1º Ano

Definir postura da família: seu filho não é mais um bebê;
Mundo diferente se inicia: o Ensino Fundamental;
Cobrança medida e extremamente observada pelos adultos;
A escola não deve permitir atrasos, se a criança chegar mais
tarde, entra na segunda aula;
Como acompanhar as lições, definir horário e espaço adequado;
Ler com o filho as normas da escola;
Saber o que é um bilhete positivo ou negativo vindo da escola e
as reações esperadas;
Explicar o método de avaliação do 1º ano;
Cuidar com a ansiedade da família, pois os tempos de cada
criança são diferentes; portanto, evitar as comparações;
Observar e cobrar maior autonomia com os materiais;
O que é mentir e manipular, pois nessa idade eles não mentem
ainda, apenas fantasiam e acreditam nela;
Já começam com os palavrões e apelidos, precisamos entender
que faz parte, mas não podemos aceitar;
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A escola também deve estar atenta a esta fase de transição entre
Educação Infantil e o Ensino Fundamental, por exemplo: horário
de parque, recreio separado;
As crianças nessa idade não podem apresentar problema
de fala, como troca de letra, omissão de letra. Consultar
imediatamente um fonoaudiólogo, pois poderá trazer grandes
problemas na alfabetização;
Saber o que é um trabalho de campo e sua importância;
Grandes diferenças nos níveis de conhecimento das crianças e
como a escola trabalha isso;
Mesa redonda, no primeiro semestre para trabalhar o coletivo, e
no segundo semestre com mesas individuais para concretizar o
padrão individual de leitura;
A questão das faltas e a produtividade do aluno;
Padrão disciplinar da escola, horários e datas de inscrições;
No final do ano, terão avaliação com nota, para desenvolver a
habilidade de ser avaliado e às vezes não receber ótimo;
A descoberta da leitura leva a um novo filho, pois ele descobriu
o mundo, a família precisa perceber e lidar com essa diferença;
Muito cuidado com o uso do computador.
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De 6 a 7 anos – 2º Ano

Aqui se fixa o processo de leitura de “carreirinha”;
Sugestão: presentear o filho com a assinatura de gibi para que ele
desenvolva o gosto e hábito diário da leitura;
A criança deve arrumar o próprio material escolar;
A diferença entre a maturidade cronológica e neurológica;
As responsabilidades desta idade, expectativas da sociedade
e da família;
O aumento natural da criticidade; perceber a diferença
entre crítico x chato;
A família deve cuidar dos excessos: canetinhas, lanche,
papéis coloridos;
Como trabalhamos os esquecimentos na escola. No Atuação, não
existe departamento de achados e perdidos;
Início do apoio pedagógico no contraturno, pois aqui aparecem
as primeiras dificuldades;
Conhecer o sistema de avaliação da escola;
Prioridade é produção em caderno, livro é apoio;
Maturidade verbal, começam a contar piadas, sexualidade,
grande curiosidade por parte das crianças;
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Peso das malas: como a escola procede em relação ao material;
Provas são lidas e acompanhadas;
O uso do dicionário nas provas;
Sistema de advertência da escola.

De 7 a 8 anos – 3º Ano

Perceber e lidar com a riqueza dessa idade;
Perceber a autonomia e deixar que eles a exerçam para a solução
de conflitos;
Responsabilidade pelos atos, os adultos não devem assumir por eles;
Estar disponível para ajudar, mas não fazer por eles;
Lição oral deve ser usada com frequência;
No segundo semestre, a escola não lê mais a prova e passa a
cobrar maior rigor na escrita;
Começam as mentiras;
A solução dos conflitos precisa ser investigada pela escola e
pela família;
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Explicar como funciona o sistema disciplinar da escola, e suas
consequências;
Não usar lapiseira, e sim lápis. Nesta fase, a criança ainda precisa
trabalhar o processo de pinça;
Meninas brigam pela fama e pequenas “fofocas”;
Meninas, cuidado com a vaidade para não antecipar
a sexualidade;
Fase do diagnóstico das síndromes e dificuldades de
aprendizagem, déficit de atenção, hiperatividade;
Momento de aprender a tabuada;
Cuidado com o uso do computador e do celular;
Como trabalhar com os pré-conceitos?

De 8 a 9 anos – 4º Ano

O grande salto;
Os limites ficam mais difíceis;
A autonomia já é grande, mas eles usam quando conveniente;
Fase dos conflitos e das mesas redondas na escola para
desenvolver o hábito das soluções pacíficas;
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Deixar a criança “pagar os preços” da vida;
Muita produção escrita;
Meninas: muitas brigas e disputas;
A manipulação é usada com maestria;
Descontextualizam tudo para se “dar bem”;
Jogam os adultos uns contra os outros para seu sucesso;
Mentira já é conduta;
Tabuada: se memoriza ou decora;
Perceber as habilidades e as dificuldades para incentivar umas e
lidar com outras;
Computador: controle rígido do tempo;
Cuidar e conhecer quais as expectativas deles;
Uso do dicionário;
O uso da caneta começa nesta fase, pois eles já têm definição de
padrão ortográfico;
Teste de leitura na escola;
A avaliação é apenas entregue, não é explicada ou lida;
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Relação entre meninos e meninas já com palavras e
comportamentos de adultos. Exemplo: meninos chamam as
meninas de “gostosas”. Como lidar com isso?
Já devem ter autonomia para irem sozinhos aos aniversários.
A família deve conversar e combinar regras de bom
comportamento;
Exclusões sociais como: não querem convidar os bagunceiros
para o aniversário;

De 9 a 10 anos – 5º Ano

Último ano do Ensino Fundamental I;
Possuem maturidade para dialogar;
Hormônios e suas complicações;
Namoricos aflorados não devem ser incentivados;
Meninos brigam nos jogos, muita competição, não aceitam perder;
Meninas brigam pelo poder entre elas, a liderança;
Computador e celular podem ser usados desde que com muito
cuidado e monitoramento;
Pesquisa e escrita própria devem ser boas;
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Mistura de atitudes conforme a conveniência, são adultos e
crianças de acordo com o que lhes convém;
São difíceis, mas muito carinhosos;
O diálogo é o segredo;
Os adultos devem cobrar com firmeza as responsabilidades,
como, por exemplo, em caso de falta na escola, os alunos devem
procurar o colega para pegar o conteúdo;
Fomentar a leitura crítica e analítica das notícias diárias;
Fase do sono;
Devem fazer autocorreção,
Fundamental II.

preparação

para

o

Ensino

De 10 a 11 anos – 6º Ano

Uma nova etapa se inicia: o Ensino Fundamental II;
Eles começam a testar tudo e todos;
Já querem dar a última palavra;
Perdem-se pela mudança do processo escolar e ficam altivos e
arrogantes para sobreviver;
Agenda escolar é documento;
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Grande dificuldade em lidar com a diversidade de
professores especialistas;
Eles cresceram, mas ainda têm necessidades de criança;
Grande mudança fisiológica e hormonal;
Não cumprem as normas apenas para contrariar;
A família deve estar ciente das regras da escola: no Atuação,
é proibido o uso de boné, celular, piercing;
Adultos devem manter a vigília para cobrar liberdade
com responsabilidade;
Certo é certo, errado é errado;
Estimular e cobrar o estudo;
Computador: um mundo sem fronteiras, mas que exige
muito cuidado;
Grande oscilação: um dia amam, no outro, odeiam;
Reclamam de tudo o tempo todo;
Devem dormir cedo e bastante;
Saber com quem andam;
Não deixar sair sozinho, devem estar sempre com um
adulto por perto;
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Receber os amigos em casa e avaliar os comportamentos;
A fase do diálogo, em que eles precisam ter adultos para
conversar. Por exemplo, projeto de Coaching na escola;
Deixar e cobrar responsabilidade pelo estudo e aprendizagem.
De 11 a 12 anos – 7º Ano

Já conquistaram o mundo;
Já são “grandes” e têm postura de adulto quando é conveniente;
Dificuldade em assumir as responsabilidades, costumam colocar
a culpa no outro;
Ainda respeitam a autoridade, mas nunca sem questionar;
Precisam de muita cobrança, o que desgasta a relação;
Manter a proximidade para manter o controle e limites;
Os grupos se fortalecem dentro e fora da escola; incentivar, mas
com controle;
Internet: o perigo;
Vida em condomínio: se acentuam os riscos pelas possibilidades
entre as diversas idades da comunidade;
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Os meninos ainda são infantis, as meninas, mocinhas. Grande
diferença de maturidade e muitos conflitos;
Sexualidade: meninas à flor da pele, meninos, nem tanto;
Amigo é tudo. A família deve trazer para casa para conhecer e se
relacionar com eles;
Tendência a consumir do bom e do melhor. A família deve
perceber e cuidar para não incentivar esses hábitos;
Dificuldade em aceitar as regras e limites;
Os pais devem ter clara a responsabilidade civil dos atos dos filhos;
Se dormem em sala, a família deve saber e cobrar;
Aparece a depressão infantil, automutilação, autopunição;
Começam os namoros sérios. Como cada família lida com isso, se
deixa namorar em casa;
Ociosidade: o pior caminho;
A família deve estar atenta aos trabalhos escolares em grupo,
pois podem ser manipulados para reuniões de adolescentes
sem controle;
Grande necessidade de ser ouvido, pelo afeto, você pode
conseguir tudo.
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De 12 a 13 anos – 8º Ano

Maldades pensadas e elaboradas;
São teimosos;
Deve ser trabalhada a sexualidade e suas consequências;
Não querem estudar;
Fazem a lição só para cumprir tabela, se possível,
copiam do amigo;
A família deve manter a comunicação com a escola, pois os
mundos tendem a se distanciar;
A família se comporta com os adolescentes como se eles fossem
adultos, mas é a fase que eles mais precisam do diálogo e
afetividade, mesmo que não admitam;
Computador: a família é responsável juridicamente
pelos desmandos;
Shopping: a possibilidade de grandes experiências nem
sempre positivas ou produtivas;
A família deve manter a rigidez dos horários nas saídas
para cinemas, festas;
Eles odeiam a presença dos adultos, mas precisam deles;
A família deve monitorar as mochilas, roupas, gavetas;
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São irreverentes e arrogantes, cabe ao adulto lidar com isso;
Parece que não aprenderam nada de valores e comportamento;
Manter o diálogo, repetindo sempre os valores da família;
Já podem trabalhar, ter obrigações, responsabilidades;
A escola deve explicar claramente o sistema disciplinar
e suas conseqüências.

De 13 a 14 anos – 9º Ano
Nessa etapa, se completa o Ensino Fundamental. Eles vivem
como se já estivessem no Ensino Médio. Pensam que já passaram
de ano, estão focados na formatura, na viagem de final de ano da
turma e na vida que virá no ano seguinte; portanto, não querem
nem saber da escola. A escola deve deixar claro para a família
quais são as expectativas e regras para esse “gran finale”. O que
pode ser determinante entre o sucesso ou fracasso da fase;
Vivem sós e soltos;
O grupo está fechado;
O diálogo familiar deve ser em torno do futuro;
Eles não estão nem aí para o mundo e sua coletividade;
Os apelidos voltam;
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Ser amável é ser “bundão”;
A família não pode se intimidar com sua soberba;
Não existe esquema, negociata;
A família não deve deixar brecha nas regras e projetos, precisa
falar e defender o NÃO;
É a fase do: “todos fazem”, “meus amigos são”;
A família não deve discutir besteira, só entra na discussão se
valer a pena;
Sempre falar e repetir os valores da família e da sociedade;
Não permitir nada contra a conduta familiar;
Eles precisam de atividade física;
Eles precisam dormir bastante, apesar de não aceitarem;
São arrogantes com os menores; procurar trabalhar isso;
A liberdade deve ser vigiada, para desenvolver a responsabilidade;
Atenção para o “perigo” dos cursinhos e suas consequências com
a mistura com idades maiores;
Para eles, o transgressor é herói;
A família ainda é o adulto da relação, apesar de
eles não concordarem.
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Mural de fotos

Adaptação

Aula de artes - Grafite
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Alimentação saudável

Biblioteca
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Dia do Brinquedo

Estação Ecológica
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Coral

Estação Ecológica
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Hora da conversa integral

Mascotes da escola
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Xadrez

Sustentabilidade
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Pais que trabalham fora enquanto os
filhos ficam em casa assistindo à TV,
dormindo, passeando no shopping... Esta
é a realidade de muitas famílias brasileiras. “Preocupadas” com a qualidade do
que seus filhos estão fazendo com seu
precioso tempo, muitos desses pais
desejam

proporcionar

experiências

realmente úteis em prol do crescimento
e desenvolvimento dos seus filhos. Isso é
possível, principalmente se for feito com
acompanhamento. O local ideal: a escola
em período integral.

Ademar Batista Pereira tem habilitação em Ciências e Matemática, com
pós-graduação em Gestão, Administração e Psicologia do Trabalho. Esther
Cristina Pereira é psicopedagoga com
MBA em Gestão pela PUCPR.

São

casados há 31 anos, têm dois filhos e
dirigem a Escola Atuação, em Curitiba,
há mais de 25 anos.

COMO ENSINAR AS CRIANÇAS ALÉM DA
EDUCAÇÃO FORMAL E PREPARÁ-LAS PARA
A VIDA EM SOCIEDADE?
A missão da escola vai muito além de ensinar
Matemática, Português, História e Geografia. Com
família, igreja e sociedade, cada um falando uma
linguagem, a escola acabou se tornando o porto seguro
para as crianças. E também o local ideal para ensinar
regras e valores que vão guiá-las durante a vida adulta.
Filhos na Escola Integral irá mostrar que o ato de
educar é um desafio a ser compartilhado entre pais e
escola. Numa sociedade em que os pais trabalham o
dia todo, a escola integral vem dar suporte às
famílias de forma estruturada e qualificada. Os
autores Ademar Batista Pereira e Esther Cristina
mostram, por meio de exemplos praticados na Escola
Atuação, como é fazer parte desse processo.
Aos pais, cabe entender e dialogar com os filhos, sem
excessos nem culpa. Aos professores, cabe a notável
missão de fazer parte da Educação.
Entenda a escola integral e sua devida proposta
pedagógica para participar de forma consciente da
educação dos seus filhos.

