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Olhar, sonhar, vislumbrar, imaginar. Não importa qual seja 

a palavra, a educação abre um horizonte de possibilidades 

para as nossas vidas. A tecnologia está diminuindo cada vez 

mais as distâncias, hoje em dia podemos falar em tempo 

real com pessoas em qualquer parte do planeta de uma 

forma acessível e direta. O conhecimento é cada vez mais 

compartilhado e praticamente tudo está ao nosso alcance. 

Nesse cenário, acreditamos que um idioma não pode nem 

deve ser uma barreira para o conhecimento. Por isso, sem 

jamais diminuir a importância da nossa língua e da cultura 

do nosso povo, entendemos que a fluência em um segundo 

idioma se faz cada vez mais importante num mundo

tão conectado quanto o atual.

O ensino da língua inglesa sempre foi visto com muita 

atenção pelo Colégio Parthenon mas, assim como fazemos 

em todas  as demais disciplinas do currículo, nunca tivemos 

medo de inovar ou buscar caminhos que ofereçam um olhar 

mais adequado para o futuro.

Sabemos que nunca é tarde para aprender uma segunda 

língua. Mas quanto mais cedo isso acontece mais natural

e consistente fica esse aprendizado. Por isso, desde o 

ensino infantil até o pré-vestibular, estamos cada vez mais 

imersos no inglês. Hoje nossos alunos têm a oportunidade, 

entre outras coisas, de embarcar em universos

de storytelling, fazer viagens para o exterior através

do colégio e até apresentar palestras em inglês sobre

os mais diversos temas da atualidade. E isso é só o começo.

Education means looking into the future. Come with us and 

feel free to enjoy the journey.
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Mais uma edição da Revista Parthenon e, mais 

uma vez, sentimo-nos honrados em dividir um 

pouquinho do nosso trabalho com vocês.

Garantimos que foi muito trabalho. Do dia para 

a noite, vimo-nos obrigados a “reinventar” 

alguns processos de ensino e aprendizagem. 

Com muito empenho, conseguimos garantir 

uma série de rotinas para todos e assegurar

um trabalho consistente.

A aproximação com as famílias, a inserção 

dos alunos nos meios digitais, o cuidado com 

a elaboração de atividades e o compromisso 

com o processo formativo dos professores 
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A IMPORTÂNCIA
DA CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS
(STORYTELLING)

SOBRE
FORMAÇÃO,
SERIEDADE

E PRINCÍPIOS

precedem este momento tão difícil com o qual  

jamais sonhamos. Nem nas piores previsões para 

o mundo, poderíamos imaginar enfrentar um 

inimigo invisível. Parece coisa de livro de ficção 

científica!

Trazemos nesta edição um pouco mais do nosso 

compromisso e responsabilidade firmados há 

mais de 40 anos com Educação.

Boa leitura e contem sempre conosco!

Simone Pannocchia Tahan - Diretora Pedagógica

Colégio Parthenon Bom Clima



ENS. FUNDAMENTAL II ENS. MÉDIO

INÚMEROS
MOTIVOS PARA
A EDUCAÇÃO 
SAIR DA SALA
DE AULA
Ao longo de 2019, nossos alunos participaram
de 6963 atividades complementares

V
ocê já teve aquela sensação de assistir 

a um filme que mudou a sua vida? 

Sair de uma exposição de arte e enxergar 

o mundo de uma forma totalmente diferente? 

Ou participar de uma atividade esportiva que 

vai ficar para sempre marcada na sua memória?

Para o Parthenon, o aprendizado e as 

experiências vão muito além da sala de aula. 

Por isso, desenvolvemos e incentivamos nossos 

alunos a participarem de diversas atividades 

complementares ligadas ao campo do saber, 

do esporte e do entretenimento. 

Essas atividades são sempre pensadas de acordo 

com a faixa etária, e abaixo listamos alguns 

números do que nossos alunos das Unidades I e II 

experimentaram ao longo do último ano.

AS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES INCENTIVAM 

O ESTUDANTE A AUMENTAR 

E DESENVOLVER OS 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

ADQUIRIDOS AO LONGO

DA VIDA ESCOLAR.

É UMA MANEIRA DE VER OS 
ASSUNTOS DO CURRÍCULO 

ESCOLAR SOB UMA
PERSPECTIVA TOTALMENTE 
DIFERENTE DA ABORDADA

NA SALA DE AULA.

PAC 6963 ATIVIDADES ANUAIS

1961 
1204 
648 
485 
440 

CINEMA

MUSEUS E EXPOSIÇÕES

EVENTOS CULTURAIS

CURSOS LIVRES

CINECLUBE

305 TREINOS ESPORTIVOS

246 
198 
21 396 

277 
SHOWS MUSICAIS

VIAGENS CULTURAIS

AÇÕES DE VOLUNTARIADO
ESPETÁCULOS TEATRAIS
E MUSICAIS

PARTICIPAÇÕES EM 
OLIMPÍADAS ESTUDANTIS
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Hoje cada vez mais se fala em viver experiências. Mas, afinal,
como as experiências colaboram para o aprendizado infantil?

Por Luciana Sbampato e Edilaine Balbino Nogueira - Coordenadoras pedagógicas

da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental Vila Augusta

T
oda vez que pensamos em organizar o 

currículo da Educação Infantil através dos 

campos de experiências, buscamos colocar 

as crianças e os seus fazeres no cotidiano no 

centro do projeto pedagógico.

Na pedagogia pela experiência, as crianças 

aprendem convivendo, brincando, participando, 

explorando, expressando e conhecendo a si 

mesmas. Aprendem pela ação, pela interação, 

atuação, criação e não de forma passiva como 

nas pedagogias tradicionais. Não há uma “receita 

e atividades prontas”, as crianças aprendem por 

meio das relações e da convivência.

Os campos de experiências, propostos pela 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC -,  

documento de caráter normativo que define 

o conjunto de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo 

da Educação Básica, sugerem uma organização 

curricular que considera a variedade de 

experiências que as crianças vivenciam na escola.  

A experiência a qual nos referimos oferece um 

contexto com ações participativas e contínuas, 

o que, de certo modo, favorece o educador 

no planejamento de propostas cada vez mais 

potentes, para que as crianças tenham acesso 

a tudo o que a humanidade estabeleceu como 

patrimônio cultural, além das ações de cuidado. 

Experiências que envolvem a criança consigo 

mesma, com outra criança, com os adultos, 

com o espaço e com os materiais que lhe são 

disponibilizados.

Consideramos que as experiências vividas por 

todos os seres humanos são únicas, singulares 

e intransferíveis e, por meio delas, as crianças 

também estabelecem sentido para tudo o que 

realizam, podendo haver muitas aprendizagens 

significativas.

Em consonância com nossas ideias, a BNCC 

declara que não podemos considerar o trabalho 

com os campos de experiências na Educação 

infantil como divisão por áreas do conhecimento, 

ou seja, por disciplinas. O nosso currículo neste 

segmento não se organiza assim. Ao contrário, 

ele prevê cinco campos de experiências e indica 

quais são as experiências fundamentais para 

que as crianças aprendam e se desenvolvam. Os 

campos integram as brincadeiras, observações, 

interações que acontecem na rotina da escola e 

dão intencionalidade para a prática do professor, 

colocando as crianças no centro do processo.

E APRENDENDO 
COM AS

Vivend0

experiências

EDUCAÇÃO INFANTIL
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1. O eu, o outro e o nós: 

2. Corpo, gestos

e movimentos: 

abarcam as questões sobre a construção da identidade, sobre a 

maneira singular de viver e estar neste mundo. Como eu me cuido, 

cuido do outro e dos outros.

por meio do movimento, dos gestos, 

do corpo, as crianças exploram 

o mundo e aprendem sobre ele. 

A música, a dança, o teatro, as 

brincadeiras de faz de conta são 

linguagens que oportunizam o modo 

como as crianças ocupam esse corpo.

Existem      campos de experiências…

4. Escuta, fala, pensamento e imaginação:

são as experiências da prática cotidiana do uso da leitura  e da escrita. 

Situações em que as crianças são convidadas ou que se arriscam a 

realizar recontos, ouvir histórias, escrever espontaneamente e, onde, 

mediadas pelo adulto, participam de situações potentes de leitura e de 

escrita, realizando muitas reflexões.

3. Traços, sons, cores e formas: 

a pintura, o desenho, a modelagem, a colagem, a fotografia, 

enfim, diferentes e diversas linguagens artísticas contribuem 

para que, desde muito pequenas, as crianças tenham 

experiências com as diversas linguagens e manifestações 

artísticas, culturais e científicas.

5. Espaços, tempos, quantidades,

relações e transformações: 

Promove interações e brincadeiras nas 

quais a criança possa observar, manipular 

objetos, explorar seu entorno, levantar 

hipóteses e buscar respostas às suas 

curiosidades e indagações. Isso amplia seu 

mundo físico e sociocultural e desenvolve 

sua sensibilidade, incentivando um agir 

lúdico e um olhar poético sobre o mundo, 

as pessoas e as coisas nele existentes.

… e eles se entrelaçam perfeitamente!

Os campos de experiências se entrelaçam o 

tempo todo durante a jornada das crianças 

na escola. Nos agrupamentos, na escolha dos 

materiais, na organização dos espaços e tempos, 

nos projetos que desenvolvemos com elas, em 

suas investigações, elaborações de hipóteses, 

nos brincares, nas leituras e canções, até em suas 

necessidades básicas como o lanche, a troca da 

fralda, a mamadeira. 

Por tudo isso, reconhecemos o valor que tem o 

cotidiano da escola e todos os tesouros que ele 

pode proporcionar por meio dos tempos, dos 

espaços, das diversas linguagens e das

relações que nela se estabelecem! Escola

é vida acontecendo no aqui e agora!

10



TODOS OS SEGMENTOS

2021. UMA NOVA 
ODISSEIA

NO ESPAÇO.

D
epois de quase duas décadas 

de tradição, nosso cineclube, 

que já era o maior e melhor 

de Guarulhos, cresceu ainda mais!

Agora, além do Cineclube 

Caleidoscópio, temos também

o Cineclube Sessão da Tarde.

São dois eventos, com curadorias 

distintas e o mesmo amor pela 

sétima arte.

Infiltrado na Klan

A Rosa Púrpura
do Cairo

ou melhor,
no cineclubismo.

QUIZ
Responda a esse quiz com 

perguntas de alguns dos filmes 

que serão exibidos em nossos 

cineclubes e veja qual é seu 

grau de cinefilia.

1. Grande evento retratado no filme “1917”,
de Sam Mendes

2. Mote central do filme “Infiltrado na Klan”,
de Spike Lee,

3. No filme “A rosa púrpura do Cairo”,
o personagem sai magicamente das telas do…

4. O filme “A estrada da vida”,
de Federico Fellini, foi produzido na…

5. A história do filme “Adoráveis mulheres”,
de Greta Gerwig, se passa em que século?

6. Todos os filmes citados acima
concorreram ao Oscar
na categoria de

7. Os diretores do filme “Arizona
nunca mais” são…

8. O filme “Rapsódia em agosto”,
de Akira Kurosawa, aborda eventos
relacionados à segunda e última
explosão atômica da história,
que aconteceu na cidade de…

Acesse o QR 
Code para ver 
as respostas.

0 a 2:
está mesmo precisando
ir a um cineclube
3 a 5:
está quase lá. Nada que algumas
sessões de cineclube não resolvam 
6 a 8:
vai adorar os filmes
dos cineclubes Parthenon

1

2
3

4

6
7

8

5

13
12



Quando ocorreu o retorno à normalidade, percebemos que o NING poderia ser uma ferramenta 

excelente para complementar o trabalho presencial dos professores, e fomos gradativamente 

aprimorando seu uso e introduzindo novas ferramentas para as salas de aula, como tablets e 

notebooks. Com o aumento do uso de dispositivos, o investimento foi direcionado para a criação 

de uma potente infraestrutura de rede, para garantir acesso à internet de forma rápida, estável

e segura. 

Paralelamente, a temática das novas tecnologias da comunicação e informação foi incorporada 

às atividades regulares de formação de professores. Temas como Psicologia da Educação Virtual, 

Avaliação em Ambientes Virtuais, Ensino Adaptativo, Inovações Disruptivas, Mobile Learning, 

BYOD, Gamification, Open Educational Resources, entre outros, passaram a ser incorporados 

ao vocabulário pedagógico dos profissionais do Colégio Parthenon. Mas, apesar da importância 

crescente, as tecnologias sempre tiveram o papel que lhes cabe no processo educacional, que é o 

de coadjuvante para que professores e alunos possam exercer seu protagonismo nas relações de 

ensino e aprendizagem. 

Em 2015, o Colégio Parthenon passou a utilizar o Google for Education, e 

ferramentas como Google Classroom, Gmail, Calendar, Hangouts, Meet, Google 

Sites, Google Docs, Google Planilhas, Google Forms, Youtube, Drive, Google 

Earth, Expeditons, Jamboard e outros impactaram positivamente o cotidiano de 

alunos, professores e familiares. Muitos professores se tornaram certificados pela 

Google e até mesmo os alunos do Ensino Médio que atuam pela Empresa Jovem 

começaram a atuar no treinamento dos professores do Infantil e Fundamental I para 

uso dessas ferramentas. Até um Grupo de Estudos Google (GEG) se formou entre os 

professores, que se tornou multiplicador desse conhecimento para educadores do 

Parthenon e de outras instituições.

TODOS OS SEGMENTOS

NO DECORRERDA ÚLTIMA DÉCADA,TEMAS COMO AVALIAÇÃOEM AMBIENTES VIRTUAIS,
MOBILE LEARNING, GAMIFICATION, 

ENTRE OUTROS, PASSARAMA SER INCORPORADOS AO 
VOCABULÁRIO PEDAGÓGICODOS PROFISSIONAISPARTHENON.

T
alvez algumas pessoas não se recordem 

muito bem, mas, no final de julho de 2009, 

vivemos uma espécie de ensaio para o 

que estamos enfrentando atualmente. Naquela 

ocasião, as férias escolares foram “estendidas” 

até o dia 17 do mês de agosto, como medida 

emergencial para frear o avanço de uma nova 

gripe provocada pelo vírus influenza H1N1.

O distanciamento social acabou por acelerar a 

adoção de novas tecnologias de informação no 

Parthenon, para assegurar a continuidade da 

oferta de conteúdos de aprendizagem e a criação 

de instrumentos de comunicação que permitiram 

que professores e alunos mantivessem o contato, 

mesmo com a imposição do isolamento.

Na ocasião, optamos pela adoção da

Plataforma NING, que apresentava uma

estrutura que permitia a criação de uma

rede social institucional, com locais para 

postagens de atividades e conteúdos

multimídias, além de possuir salas

de bate-papo para professores e alunos,

e uma estrutura de fórum de discussão

para esclarecimentos de dúvidas

e realização de debates. Como

a plataforma possuí uma interface

bastante amigável, a adaptação

dos professores e alunos foi bastante

rápida, o que foi um componente

fundamental para o sucesso

da empreitada.

A tecnologia pode ser uma forte aliada da educação
em tempos de isolamento social

Por Eduardo de Oliveira - Diretor da Unidade I Bom Clima

NAVEGAR
É PRECISO
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Uma década depois de iniciarmos esse 

percurso, enfrentamos um desafio infinitamente 

maior que aquele representado pelo Influenza 

H1N1. O Coronavírus apresentou um poder 

de transmissibilidade elevado e índices de 

letalidade assustadores. E, lamentavelmente, 

na ausência de medicamentos eficazes para 

os casos mais graves e/ou de uma vacina que 

possa tornar-nos imunes, só nos restou, como 

medida de contenção, o isolamento social, 

única prática que tem demonstrado resultados 

positivos nos outros países que enfrentam o 

mesmo desafio.

Há um ditado que diz que “mar calmo nunca 

fez bom marinheiro”. É em momentos de 

tormentas que se revela a competência da 

tripulação para atravessar o mar revolto e 

perigoso, conduzindo todos a um porto seguro. 

Essa competência se revela através de nossas 

ações, trabalho, dedicação, expertise, recursos, 

poder de inovação, criatividade e,

acima de tudo, a confiança

conquistada ao longo do tempo.

Graças a essa confiança, as famílias

abriram suas casas a fim de  que

pudéssemos entrar para fazer, 

remotamente, aquilo que não podíamos 

fazer presencialmente. Graças ao trabalho 

e dedicação de professores e professoras, 

repensamos estratégias didáticas

e criamos atividades que pudessem

se adequar ao ambiente virtual,

para que não houvesse prejuízo à 

aprendizagem das crianças e

adolescentes. A expertise acumulada

e os recursos tecnológicos que foram 

implantados ao longo da última década 

tornaram possível que, em menos de

uma semana, a escola já estivesse

adaptada ao novo contexto. O poder

de inovação e a criatividade permitiu que, 

a cada desafio, pudéssemos rapidamente 

encontrar a melhor solução para os

problemas enfrentados.

As aulas aconteceram em horários regulares 

e habituais. As famílias continuaram a ser 

informadas de ausências, faltas de tarefas 

e eventuais comportamentos inadequados, 

exatamente como faríamos se estivéssemos 

na escola. Projetos e aulas eletivas seguiram 

normalmente. Atividades do PAC (Atividades

Culturais) foram adaptadas para a situação, 

e os alunos e alunas tiveram a oportunidade 

de fazer visitas virtuais a museus, assistir a 

filmes em plataformas de streaming, ler livros e 

ampliar o repertório cultural de outras formas.

Paradoxalmente, apesar do distanciamento 

social, nunca estivemos tão próximos das 

famílias. Realizamos semanalmente reuniões 

com os pais, a direção e a coordenação. 

Enviamos questionários para obter feedbacks 

semanais, para promover eventuais correções 

de rota e ouvir sugestões e queixas das 

famílias. Especialmente com os alunos 

mais velhos, os coordenadores realizaram 

reuniões por segmentos e por séries. Com os 

professores, os encontros com a direção e 

coordenação tiveram também periodicidade 

semanal. 

Se o Parthenon não tivesse iniciado, há 

dez anos, um percurso de investimento em 

tecnologia da informação e comunicação, 

seguramente teria sido muito difícil chegar às 

casas das milhares de famílias que confiaram 

a educação de seus filhos ao colégio. A 

tecnologia foi meio fundamental para 

rompermos a barreira imposta pelo isolamento 

social. Mas estamos absolutamente seguros 

em afirmar que, sem a parceria e confiança 

das famílias e sem contar com uma equipe 

pedagógica engajada e competente, atravessar 

a tormenta teria sido impossível. 
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ENS. FUNDAMENTAL I

INOVAR É
FUNDAMENTAL.
E NÓS
ADORAMOS!
Como a Cultura Maker está sendo implantada no Parthenon

Patricia - Coordenadora do Ensino Fundamental I Vila Augusta e Jossuan Daltro e Roseneilde Lopes - professores de Maker Vila Augusta

A
o longo dos seus 40 anos, o Parthenon 

sempre buscou ser um colégio de 

vanguarda aberto a novas experiências 

e formas de aprendizagem. Nos últimos anos, os 

estudos sobre os impactos da cultura Maker se 

intensificaram e confirmamos que a mentalidade 

da inovação dialogava com o propósito da 

institução. Assim, no início de 2020, a cultura 

Maker passou a fazer parte do currículo do 

colégio. Frente a essa ação, confirmamos a 

competência e habilidade de nossos alunos, 

que conseguiram colocar em jogo o verdadeiro 

conhecimento, entendendo como as coisas 

funcionam e onde podem ser usadas.

Compreendemos também que agregando 

essa cultura de inovação às práticas diárias de 

ensino, compartilhamos com os jovens a certeza 

de que podem criar novos cenários e moldá-

los, participando assim do ato de construir e 

reinventar o mundo ao redor.

COM O AUMENTO

DO ACESSO AOS

RECURSOS TECNOLÓGICOS,

ESSE MOVIMENTO VEM

TOMANDO CONTA DE

UM NÚMERO CADA VEZ

MAIOR DE PESSOAS.

A CULTURA MAKER

É UMA EXTENSÃO DO

“FAÇA VOCÊ MESMO”,

EM INGLÊS “DO IT YOURSELF”,

E APRESENTA A IDEIA

DE QUE QUALQUER PESSOA 

CONSEGUE CONSTRUIR, 

CONSERTAR OU CRIAR

SEUS PRÓPRIOS
OBJETOS.

Nesta integração de novos saberes e parcerias, 

realizamos uma aula aberta com as famílias, para 

que elas também tivessem a oportunidade de 

vivenciar uma aula Maker. Foi um momento muito 

prazeroso e rico de risos e aprendizagens.

Nesse sentido, além da formação da equipe, 

iniciamos a organização dos Maker Spaces, 

desmistificando a relação do ambiente Maker 

com ferramentas estritamente tecnológicas. 

Vários saberes são colocados em jogo e os 

alunos são estimulados a desenvolver sua 

curiosidade e a explorar o mundo que os cerca. 

Há uma grande diversidade de ferramentas 

digitais e não digitais para materializar os 

projetos que são discutidos em parcerias 

e grandes saberes são articulados. Essa 

aprendizagem é ativa e permite vivenciar 

situações em que é necessário respeitar o 

trabalho individual e o trabalho em grupo.

A experiência é incrível!! As crianças participam 

das vivências Makers de forma lúdica, 

utilizando atenção, organização, criatividade, 

respeito e imaginação. Também percebemos 

e desenvolvemos a potencialidade dos alunos 

ao trabalhar em equipe, dando conta dos risos 

e das frustrações. O processo ativo que o 

Maker oferece é um lugar de aluno explorador, 

em que o conflito cognitivo apresentado pelo 

professor não tem uma única resolução. Para 

tanto, os alunos devem pesquisar, testar, levantar 

hipóteses, confabular com seus colegas ou 

encontrar soluções sozinhos, pois precisarão 

interpretar, errar, experimentar, decidir e seguir 

um caminho indutivo. Todas essas ações 

devolvem à sala de aula o lugar de explorar o 

desconhecido, fascinar e de instigar a descobrir

o mundo.
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O conteúdo dessas aulas estimula o aluno a 

entender como as coisas funcionam, através de 

uma contextualização inovadora, utilizando não 

só exemplos do dia a dia, mas a aproximação

às ideias das grandes invenções, cientistas 

famosos, problemas atuais e conscientização 

ambiental. É maravilhoso perceber o crescimento 

de cada um ao manusear ferramentas e materiais 

que não utilizavam de forma autônoma. Alguns 

alunos  já possuíam habilidades que facilitaram o 

desenvolvimento das criações, enquanto outros 

estão adquirindo essas habilidades durante a 

vivência Maker. 

Todos os instantes são supervalorizados. As 

trocas são constantes e a divisão de saberes 

nunca é deixada para depois. Muitas vezes o que 

é uma simples descoberta para um, é algo muito 

interessante para o outro.

como as aulas no maker 
acontecem?

E durante a Quarentena?
O distanciamento social nos obrigou a acionar 

o mundo on-line e colocar profissionais em 

Home Office, alunos em casa com aulas ao 

vivo e famílias inteiras tendo de estruturar toda 

organização já existente.

Como aconteceu em todas as áreas, os alunos 

não poderiam deixar de vivenciar as experiências 

Maker, pois estavam muito envolvidos! Assim, 

nossa equipe preparou um site para o segmento 

do Ensino Fundamental I, respeitando cada 

faixa etária e contendo todas as orientações 

necessárias para a execução das aulas remotas. 

Neste suporte, ressignificamos propostas, 

selecionamos materiais fáceis de encontrar 

em casa e permanecemos com o movimento 

do fazer, do construir, do pensar. E os alunos 

embarcaram nessa!

Os trabalhos foram construídos durante as 

aulas a distância e enviados aos professores 

por mídias digitais. Foi uma experiência única 

entre alunos, professores, pais e toda nossa 

equipe. Acompanhar o passo a passo de cada 

orientação da aula e ver as famílias envolvidas 

neste novo cenário tão difícil para todos foi muito 

gratificante para nós.

Já os pais tiveram a oportunidade de observar 

as grandes conquistas dos filhos, pois os viram 

resolvendo desafios, enfrentando as frustrações

e se divertindo com o resultado final do projeto

Uma das atividades que mais repercutiu foi 

a construção de um holograma. Seguindo as 

orientações dos professores, os alunos tiveram a 

oportunidade de entender como os hologramas 

funcionam e, com uma simples garrafa pet, 

puderam construir um e vivenciar o conceito de 

transpor imagens tridimensionais.

Já os alunos mais novos foram convidados a 

construir alguns instrumentos para compor 

uma banda. Presencialmente, realizaram a viola 

com papelão, conheceram a máquina de corte 

e utilizaram cola quente com os professores. Na 

aula remota, puderam realizar o chocalho. 

Durante o distanciamento social, o trabalho 

com as emoções tornou-se gigantesco. Nas 

oportunidades que foram surgindo, falávamos 

sobre o distanciamento das pessoas que 

amamos, lembrávamos dos cuidados e da 

saudade e muitos alunos foram se expressando, 

cada um a sua maneira. Então foi proposto 

ao grupo de alunos que materializassem o 

que estavam sentindo através da escrita, das 

filmagens ou ilustrações e enviassem suas 

produções para essas pessoas que estavam 

distantes. Durante a aula, um dos alunos 

compartilhou com o grupo o bilhete que 

escreveu para a avó. Os amigos se emocionaram 

e se encorajaram!

Essas propostas possibilitam a vivência da 

empatia, colaboração e autonomia. Assim 

podemos construir a ideia de que a cultura de 

inovação está atrelada às necessidades humanas 

e à construção integral em que acreditamos 

enquanto escola.

Trabalhamos para que nossos alunos aprendam 

a reconhecer que são pessoas capazes de 

conquistar seus objetivos e encontrar diferentes 

caminhos. Que se coloquem prontos para 

enfrentar os desafios utilizando os

recursos que a vida, os saberes

e a tecnologia têm a oferecer.

A Cultura Maker traz a inovação,

mas são nossos alunos os autores de

suas próprias histórias e criações!

HOLOGRAMAÉ UMA IMAGEMTRIDIMENSIONALOBTIDA A PARTIR DA
PROJEÇÃO DA LUZSOBRE FIGURASBIDIMENSIONAIS. 

UM DOS PRINCIPAISIMPACTOS DACULTURA MAKER É A DEMOCRATIZAÇÃODO CONHECIMENTOE A AGILIDADENA CONFECÇÃODE PRODUTOS. 

Ao realizar a atividade Ponte 

de Papel, partilhamos com os 

alunos uma história sobre os 

habitantes de Sucatenópolis 

e Papelsópolis, que também 

passam por um momento 

difícil no qual não podem estar 

perto das pessoas que amam.

UM DOS PRINCIPAIS

IMPACTOS DA

CULTURA MAKER É A 

DEMOCRATIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO E

A AGILIDADE NA

CONFECÇÃO

DE PRODUTOS. 
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says Giovanni Russin, a 1st year student who participated

in both editions of the course.

“I learned a lot of ways to hook

   the audience attention, for example,

    or even how to deal with stage fear and

     how to produce a script in English, this

    course taught me a lot of things that

   helped me to improve my English

 and my speaking skills”

worth spreading in the auditorium and invite the 

families and the whole Parthenon community, 

they were supposed to record their presentations 

in videos to share with the Club TED Ed 

international platform. And the results couldn’t 

have been better.

Even though long distance, students fought their 

fears and faced an even bigger audience online. 

In the online context, our students engaged even 

more in recording the videos using technological 

resources and even bringing guests to be 

interviewed, as our student Diogo Cavalheiro 

(2nd grade) who talked about the treatment 

refugees receive in our country and invited a 

Venezuelan friend to share about his experience 

living in Brazil.

The Club TED Ed continues in our list of elective 

courses in its third edition this trimester and we 

hope to engage as many students as we can in 

this project in order to make their voices reach 

people all over the world. After the pandemic, 

we expect to reunite all of our 2020 talented 

speakers to deliver their presentations in a 

special night one more time.

importance of it to engage your

audience in the construction of

a better world. Even if your

message is just a drop in the ocean,

you know that it can touch one

of those people and improve

behaviors, fight prejudice or get

the attention to a problem that is

EMPOWERING 
THE VOICE OF 

THE YOUNG 
GENERATION

ENS. MÉDIO

By Gisele Maia, teacher at Parthenon School Bom Clima

I
magine this: you are in front of more than a 

hundred people and they are waiting to

listen to you. You feel awkward, you feel 

embarrassed and you are afraid of showing

your thoughts to so many people, but you 

remember how important it is what you

have to say. You are committed to the message 

you need to spread and the

truly meaningful to yourself. It sounds 

challenging, doesn’t it? Not for our students

who are practicing it constantly, learning public 

speaking in a course where they not only learn 

English, but also understand their potential and

responsibility to make our world a better place

to everyone.

The Club TED Ed is an initiative of the TED 

channel, a Californian based non-profitable 

organization, that aims to promote ideas worth 

spreading in educational contexts, improving the 

research, writing and speaking skills in order to

empower the voice of teens students. The Club 

TED Ed is present in schools all over the world 

and what is special about the one in Parthenon 

is that the students talks are delivered in English 

and the classes are offered as part of our 

Bilingual Program in the Elective Courses for 

students from the 9th until the 2nd grade of

High School.

This is the second year of the program and some 

students have reported very

meaningful experiences to their learning and 

formation as future leaders. Another

positive side effect of the participation in the 

Club TED Ed that we have seen in our

students is how they have got confident and 

participative in teamwork activities, what

directly affects their self-esteem. 

In 2020, the pandemic brought a different 

context, but not less meaningful, to our

TED Ed speakers. As it was not possible to hold 

an event like we had last year, with

a special night to listen to our students ideas 

22 23



O Club TED Ed é uma das disciplinas eletivas do Colégio Parthenon. As eletivas 
disciplinares são disciplinas que os próprios alunos optam por fazer ao chegar 
a uma determinada fase da escolaridade. Além de respeitar as escolhas e afinidades
dos jovens, elas possibilitam o aprofundamento em áreas específicas do conhecimento.

To watchour Club TEDEd Talks 

says Alice Teodoro, another participant of the Club TED Ed.

Carolina Mechenas, at Club TED Ed

Bom Clima, approached assault

as a delicate theme we should 

ll fight against it.

Nathan Fugita, Club TED Ed

Vila Augusta, made us think

about how dependent on our

mobile phones we are becoming.

Maria Eduarda Goya,

at Club TED Ed Vila Augusta,

talked about the importance 

f affection and the scientifical

reasons why we should hug

each other more.

“For me the TED talk experience was just amazing. This year I was hoping to 

present for an audience, unfortunately I wasn’t able because of the

pandemic. Anyways, I had so much fun while participating, besides the fact 

that I improve my English, specially my speech and I feel like now I’m not 

as shy as I was before, what is really important to me because speaking in 

front of people has always been an issue for me”.

says Aimê Kloster, another participant of the Club TED Ed.

“I always liked to communicate with other people, but I felt very

uncomfortable [...] When I realized that was hurting myself,

I wanted to get out of the comfort zone. So I chose the Club TED Ed 

elective. My first trial was really stressful, I couldn’t talk to anyone

... But the support I received from my classmates and the teacher made 

me realize that people want to hear me! [...] Now, if I have a group

work, I know how to talk and sell my ideas, and always have the

pleasure of presenting! ...] My English pronunciation is so much better 

that I can sing all the song in my playlist!”. 

To watch the videos of 2019 presentations, access:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSMZliVb9JiHTe516-ceKBxG_ZP1vwdp_

Acesse o QR Code
para a versão em

português desta matéria
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TODOS OS SEGMENTOS

OS ESTÍMULOS,
OS HÁBITOS
E A IMPORTÂNCIA

Um pouco sobre o trabalho
das bibliotecas na formação
de leitores dentro do Parthenon

O 
Parthenon parte da premissa de que 

a experiência de leitura nos espaços 

do colégio assegura aos alunos uma 

intimidade com o livro necessária para a 

formação leitora. Em nossos corredores, espaços 

de convivência, salas de aula e, sobretudo, em 

espaços dedicados especialmente à leitura, 

como Bibliotecas e Salas de Leitura, nossos 

alunos sentem-se convidados a ter contato com 

os livros, suas linguagens e a cultura, aspectos 

fundamentais para o desenvolvimento humano.

Nas palavras de Antônio Cândido, a leitura 

possibilita uma “fabulação” essencial para a vida 

humana, por isso asseguramos que a biblioteca 

seja um espaço democrático de escolhas e 

possibilidades de muitas conversas sobre a 

complexidade da vida e do imaginado nos livros.

Compomos um acervo que dialoga com o lugar 

do desafio e instiga os leitores a pensarem sobre 

os livros lidos. Organizamos o espaço para 

receber nossos alunos de forma acolhedora e 

que sintam-se à vontade para conversar com 

as responsáveis pela biblioteca sobre suas 

preferências de gêneros, sendo assessorados e 

estimulados a ampliarem seu repertório pelas 

indicações realizadas por essas funcionárias. A 

leitura traz “companhias”, proporciona  diversas 

experiências e cria uma intimidade pública 

do leitor com a obra: o conhecimento dos 

autores, a aproximação e estranhamento que as 

personagens causam, a sensibilidade do olhar 

em relação às palavras e às imagens, além da 

conversa com outros leitores. É um momento 

Alberto Manguel, de seu livro “A biblioteca à noite”, 2006.

de subjetividade de cada leitor, que, ao ser 

compartilhado com seu grupo, possibilita, de 

forma rica e ampla, a experiência coletiva

da leitura. 

 

Como menciona a pesquisadora Michèle Petit, no 

seu artigo Un arte que se transmite, a biblioteca 

“pode ser um espaço privilegiado de uma relação 

(íntima) com o livro que não se fundamenta 

nas perspectivas utilitaristas do processo 

educacional”, que possibilita momentos “de 

fantasia dos quais não devemos dar satisfação a 

ninguém”.

A biblioteca se constitui com um espaço de toda 

a comunidade, o pulmão da escola,

que respira leitura para

acolher todos.

É um espaço dinâmico,

que funciona como

um centro de estudos e

pesquisa, um ambiente

propagador de informação

e cultura. Não é apenas

um  local repleto de livros,

mas um espaço gerador

de leitura e que reverbera

suas ações na formação leitora

de todos da comunidade do

Colégio Parthenon.

O amor às bibliotecas, como a maioria 
dos amores, deve ser aprendido.
Ninguém que pise pela primeira vez 
num aposento repleto de livros saberá 
instintivamente como se comportar 
nem o que se espera, o que se promete
e o que é permitido.

DE LER
Por Fábio Monteiro - Coordenador das bibliotecas Vila 

Augusta - e Marina Pontes Filandra - Coordenadora das 

Bibliotecas Bom Clima
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sobreo hábitode ler

PROJETOS DESENVOLVIDOS
NAS BIBLIOTECAS DO PARTHENON

• Encontros de alunos com autores de títulos adotados para leitura
  em sala de aula, para conversa, discussão e autógrafos

• Flipar - Festival Literário do Colégio Parthenon (bienal)

• Seleção de dicas mensais de livros e eventos culturais relacionados ao universo literário

• Seleção de títulos que compõem as Rodas de Leitura dos alunos da Educação Infantil
  e do Ensino Fundamental 1

• Participação na escolha de livros selecionados para as leituras compartilhadas
  e leituras autônomas nos diversos segmentos escolares 

• Empréstimos de títulos para os usuários que frequentam o espaço em diferentes horários,
  de forma organizada para as turmas do 1o. ano, e com o uso de carteirinhas a partir
  do 2o ano do Ensino Fundamental 1, buscando aproximar os alunos do funcionamento
  formal de uma biblioteca

• Assessoria na escolha de livros para os alunos, auxílio na pesquisa,
   acesso ao catálogo disponível

• Leituras semanais para alunos do período Integral

• Clube de Leitura “Severina”, aberto à comunidade escolar e interessados, com encontros
  virtuais mensais para discussão de obras que vão além do repertório selecionado
  para leitura em sala de aula (coordenado pela equipe da Unidade I)

• Formação continuada de leitores e mediadores de leitura

• Assessoria aos professores do colégio relacionada às escolhas dos título literários anuais
  e também aos projetos desenvolvidos em cada série.

• Desenvolvimento de ambientes e preparação de espaços na escola para potencializar
  a leitura (“cantos de leitura”, que nas Unidades II e IV são desenvolvidos com o apoio
  da Empresa Jovem e do Laboratório Maker)

• Relacionamento com editoras e profissionais do livro, otimizando a relação
  de parceria com os  projetos desenvolvidos no colégio

• Seleção e aquisição de títulos para renovação e atualização do acervo das Bibliotecas.

O trabalho das nossas bibliotecas tem como objetivo principal contribuir com a 

formação leitora de nossos alunos. Por isso, são desenvolvidos projetos bastante 

variados nas quatro unidades da escola:

Nossas bibliotecas aguardam todos vocês de braços abertos para a leitura! 

Esperamos contribuir com a formação leitora de alunos, professores, 

funcionários e famílias com a criação de caminhos possíveis para imaginar 

por meio dos livros, janelas abertas para a vida.

QUIZ

1. Liev Tólstoi

2. Clarice Lispector

3. Ernest Hemingway

1. Livros de ficção

2. Livros técnicos

3. Jornais e revistas de notícias

O que ajuda a 
estimular mais
a criatividade?

Que famoso autor
tinha o hábito de 
escrever em pé?

Se você acertou 1 ou 2:
está precisando ler mais… 

Se você acertou 3 ou 4:
está com a leitura em dia

Se você acertou 5:
continue lendo

Qual é 0 país ONDE
SE Lê mais no mundo:

Há quanto tempo
acontece o Festival
Literário Parthenon?

A leitura ajuda
a melhorar:

1. Rússia

2. Índia

3. Inglaterra

1. A memória e a concentração

2. A forma física e a dispersão 

3. O apetite e a socialização

1. Cerca de 5 anos

2. Cerca de 20 anos

3. Cerca de 40 anos

Acesse o QR 
Code para ver 
as respostas.
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TODOS OS SEGMENTOS

 By Camila Watanabe, Marília F. B. Balancieri and Silvana Gurgel, English teachers at Parthenon School.

ONCE UPON
A TIME ...

The importance of Storytelling in language learning

“
The story is about to begin ...”, “When I 

was a child, once I went to ...”, “Once upon 

a time ...” who does not remember a story 

heard in childhood told by teachers, uncles or 

aunts , grandmothers or grandfathers? When 

we hear a story, we create affective memories 

and, therefore, we can say we are also made up 

of affections and stories. Storytelling has been 

present for centuries in humanity. Before the 

invention of writing, we used to tell stories as 

a way of preserving memory and transmitting 

values. In the Parthenon Bilingual Program, one 

of the goals of storytelling is to build memorable 

experiences, through imagination, so that the 

learning of the English language happens.

To learn our mother tongue we spent a lot of 

time, first, just listening to our mother’s voice in 

the belly and then the voices of the people with 

whom we lived. After a few hundred days, we 

started to speak some words and, little by little, 

we were able to acquire fluency and security to 

express ourselves and socialize. Following this 

natural language learning process, when listening 

to different narratives in English, children are 

exposed to the vocabulary, intonation, rhythm 

and different structures of that language, just as 

they did when learning their mother tongue.

    This practice also provides access to students’

       prior knowledge, that is, their repertoires.

         Listening and oral practices can be

           extended and integrated with reading

            and writing. In other words, stories can

             develop the four fundamental skills in

             learning a new language: listening,

             speaking, reading and writing. It is worth

             mentioning that storytelling in English

            does not necessarily need to happen in a

                 monolingual way, that is, only in

                  English, but also in a bilingual

                   way - in English and Portuguese. The

                    alternation of words between the

                    mother tongue and the second

                   language aims to promote a sense of

                  belonging in the listener.

And how can we learn English 
while listening to a story?
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√ Stimulates the imagination

√ Arouses curiosity

√ Enchants

√ Problematizes

√ Addresses diversity

√ Promotes social

and cognitive development

Teacher Soraia Ferreira

What do our English 
teachers have to say?

“Storytelling allows students to sail through imagination and build 

their own pictures. They get concentrated but with the distant gaze 

fabricating that imagination. At Book Week about Edgar Allan Poe 

last year, students were touched trying to understand the author’s 

life, which was marked by difficult moments and losses.

It’s as if they felt like giving Poe a “friendly shoulder!”  

There is no doubt that Storytelling contributes 

efficiently and significantly to the student’s 

development, because in addition to enabling 

the acquisition of the new language, it promotes 

a respectful space for listening, speaking, 

welcoming and affection. In this perspective, the 

school and teachers have the opportunity to tell 

stories that contribute to the formation of human 

beings more sensitive to social causes so urgent 

today. Choosing stories that promote reflections 

on the lack of representativeness of black people 

and women in various instances of society, for 

example, will contribute to the formation of 

global citizens who will know how to consider the 

historical complexities of humanity.

Are you ready to hear or tell a story in English?

English Storytelling 
and Multiculturalism

The girl Tayó from the book ‘O mundo no Black 

Power de Toyó’, by the author Kiusam de Oliveira. 

(Drawing by the student Vinícius Goes

from Vila Augusta.)

Storytelling:

“Art inspires us, motivates us and, in times 

of quarantine, feeds us. One of the pillars of 

the Bilingual Program is working with the art of 

Storytelling. In June I presented the book 

O Mundo no Black Power de Tayó, by the author 

Kiusam de Oliveira. After reading the book in the 

English version we prepared, I asked our students 

to reproduce Tayó.”
Teacher Adriana Ruiz Silva

And, thus, it enhances the taste for 

the new language and for reading
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The students of the ‘Storytelling Elective’ 
told stories to Elementary students in the FLIPAR literary event.

Teacher Fabiana Philomeno Geraldo

“Once, while telling a story in English, I noticed

the students’ facial and body expressions changing 

intensely when there was a moment of tension,

joy and even sadness. That’s when I was able to

be sure how much storytelling is able to enrich

the vocabulary, stimulates the imagination and

enables different forms of expression.

At that time, the children

proved to be inside the

story with me,

regardless of the

words  they didn’t know. ” 

ENS. FUNDAMENTAL I

Uma conversa aberta com 4 renomados educadores brasileiros

DISCUTINDO 
O FUTURO DA 

EDUCAÇÃO

Há 40 anos o Colégio Parthenon vem 

construindo um percurso importante na 

educação. Sempre preocupada com a qualidade 

de ensino, a equipe pedagógica acredita que 

a troca de conhecimentos é fundamental para 

a nossa aprendizagem. Por isso, nossa equipe 

de professores pesquisa, questiona, investiga e 

compartilha. Ao longo desses anos, buscamos 

muitos especialistas na área da educação para 

refletirmos juntos os melhores caminhos.   

E não seria diferente neste momento tão 

inusitado que vivemos este ano. Diante da 

necessidade de reorganizar as estratégias 

de ensino, buscamos ainda mais recursos e 

convidamos quatro educadores renomados para 

conversar sobre os rumos da educação mundial.

Elementary school students list
ening to the 

life story of the poet Edgar Allan Poe.

Por Fabiana Ferraz Bargieri - Diretora Pedagógica Vila Augusta

Acesse o QR Code 
para a versão
em  português 
desta matéria
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Nesta situação emergencial em que 
as escolas do mundo todo tiveram 
que se adaptar ao ensino remoto, 
foi possível observar algum ponto 
positivo para a educação do futuro? 

António Nóvoa - Não creio. Esta crise é uma 

imensa tragédia para a humanidade. Não tem 

nada de positivo. As respostas que têm sido 

dadas durante a crise, e a grande maioria tem 

sido muito pouco interessante, disseram-nos 

o que já sabíamos. É verdade que agora não 

podemos continuar a fechar os olhos e a fazer 

de conta que o modelo escolar tradicional ainda 

serve para educar as crianças do século XXI. Não 

serve.

Débora Vaz - Creio que existam muitos pontos 

positivos ou, como temos ouvido falar, vários 

campos de oportunidade para continuarmos 

avançando nas práticas escolares e na tarefa 

de continuamente formarmos gerações que 

enfrentem bem os dilemas de seu tempo e lugar. 

Porém, creio que somente serão socialmente 

válidas as aprendizagens construídas a partir de 

um diálogo crítico entre a comunidade escolar, 

nascido da construção reflexiva e iluminado pelos 

princípios e valores da escola e das instituições 

que promovem a avaliação contínua do  impacto 

das escolhas feitas e da possibilidade de 

reprogramar rotas e caminhos. Mas ainda me 

parece muito cedo para sabermos, de fato, se

pode acontecer  o fechamento das escolas. A 

educação terá que dar uma segunda resposta, 

para a qual, evidentemente, terá que recorrer 

não só à experiência acumulada nesta situação 

emergencial, como terá que fazer uso mais 

extenso dos próprios conhecimentos da 

Pedagogia. Considero este ponto de grande 

importância, pois, depois de haver sido 

influenciada por outras ciências, a Pedagogia 

deve se voltar cada vez mais para seu próprio 

conhecimento teórico e o acervo acumulado de 

práticas de ensino. É um ponto extremamente 

positivo para o futuro da educação.

Joan Puig - No Ensino Fundamental e Médio 

a expressão “educação telemática” é uma 

contradição, pois a educação tem que ser 

presencial, pessoal e em grupo, mas as atividades 

remotas em tempos de confinamento servem 

basicamente para manter o contato da escola com 

os alunos e suas famílias. Se a pandemia tivesse 

acontecido há 15 anos, a desconexão teria sido 

total e com consequências muito mais graves. O 

uso atual (forçado e acelerado) das tecnologias de 

informação e comunicação é um bom treinamento 

e experimentação (sobretudo para professores) 

que deve servir para continuar incorporando esses 

recursos no processo de aprendizagem. A atual 

solidão telemática dos professores deve fazê-los 

ansiar pelas virtudes do trabalho em equipe e 

pela necessidade de as escolas terem um projeto 

educacional compartilhado.

Para você, quais serão os principais 
fatores de impacto no futuro da 
educação?

António Nóvoa - Os impactos podem ser 

profundamente negativos ou podem ajudar aos 

esforços de educadores que, há muito tempo,

vêm procurando renovar a escola.

Para alguns, o futuro passa pelas

tecnologias e por uma espécie de

“domesticação” das aprendizagens,

isto é, de um reforço do espaço

doméstico, familiar, na educação das

crianças. Para outros, entre os quais

me incluo, o importante é o reforço

do espaço público da educação,

no qual, certamente, as famílias

têm um papel importante, mas

as escolas também, enquanto

lugares de socialização e de

Débora Vaz, formada pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP) e especialista em Educação 

pela Universidade René Descartes 

(Sorbonne, Paris). Participou da produção e 

implementação do Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores do MEC. 

Atua como diretora pedagógica

 e é autora de materiais didáticos,

assessora em instituições públicas

e privadas de ensino e formadora

de professores.

António Nóvoa, professor universitário 

português, doutor em Ciências da Educação 

e História Moderna e Contemporânea. 

Atualmente, é professor e reitor honorário 

do Instituto de Educação da Universidade 

de Lisboa. Autor de mais de 100 trabalhos 

científicos na área pedagógica, se destaca 

como organizador de grandes debates 

internacionais sobre o ensino. 

                               as nossas aprendizagens neste

                         momento serão incorporadas às

                     práticas no retorno ao que tanto

                  desejamos chamar de normalidade

             Obviamente nos percebemos em meio a

       muitas aprendizagens, não somente àquelas

   que nos parecem mais evidentes sobre o 

uso das tecnologias digitais. Reconhecemos 

que aprendemos muito sobre aplicativos 

e ferramentas que podem tornar o ensino 

remoto possível, mas ainda precisamos refletir 

e estudar sobre em que medida o seu uso de 

fato ajuda a promover situações desafiadoras de 

aprendizagem e de construção de novas formas 

de pensar. Também nos sentimos desafiados 

neste momento para estudarmos quais seriam 

os usos perenes quando já nos for possível ter 

os alunos presencialmente. Ou seja, quando 

sairmos do emergencial e fizermos escolhas não 

pressionadas pelo remoto e sim pela pesquisa 

dos sentidos e significados para cada gesto, 

físico ou digital. Mas há algo que considero como 

o ponto mais positivo de toda a experiência até 

aqui. Temos construído cotidianamente a defesa 

da escola e de seus sentidos de existência. 

Educadores em grandes coletivos, muito além 

dos muros de cada instituição, têm realizado 

cotidianamente a defesa dos sentidos e da 

existência da própria instituição em tempos tão 

complexos. Nas conversas com famílias, alunos 

e educadores temos produzido a reinvenção 

da escola e de sua defesa. Temos a cada dia 

realizado um árduo e complexo balanço para 

respondermos: “Por que mesmo existimos?”.

Elvira Souza Lima - O principal fato que estamos 

observando é que a educação escolar está sendo 

colocada em um patamar de maior importância 

do que lhe era atribuída até então. Com o 

ensino remoto, também, foi-se delineando a 

importância do professor, em todos os níveis 

de escolarização. Embora se possa realizar 

muitas coisas com a tecnologia,  fica evidente 

que ela não substitui o professor. Na verdade 

isto demonstra, na prática, o que as ciências 

da mente têm defendido recentemente:  nas 

aprendizagens culturais, que constituem 

praticamente todo o currículo da escola, o ser 

humano depende de uma pessoa que domine o 

conhecimento para que, sendo guiado por ela, se 

aproprie e faça novas memórias do conteúdo.

Há um ponto importante a destacar. É 

esperada uma segunda onda de infecção pelo 

coronavírus, o que significa que novamente 
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Joan Puig, licenciado em Ciências Físicas 

pela Universidade de Barcelona, fez parte 

da Escola Súnion em 1975 como professor 

de Física e Matemática e foi diretor da 

escola de 1988 até 2017. Em março deste 

ano, visitou o Colégio Parthenon, dentre 

outras escolas de referência no Brasil.

Elvira Souza Lima, pesquisadora em 

desenvolvimento humano, com formação 

em neurociência, antropologia, psicologia 

e música, possui doutorado na Sorbonne, 

Paris, e pós-doutorado na Stanford 

University, EUA. Atua em educação com o 

projeto “Escrita para Todos” e é autora de 

Neurociência e Aprendizagem, entre

outras obras.

Joan Puig - O futuro da humanidade determina 

o futuro da educação. A pandemia de Covid19 

nos mostrou a fragilidade da humanidade, as 

mudanças climáticas ameaçam a sobrevivência 

do planeta e as desigualdades sociais ameaçam a 

dignidade de toda a humanidade.

Qual o papel do professor
nesta nova visão?

António Nóvoa -  O papel dos professores 

altera-se muito. Já não se trata de dar “aulas” ou 

“lições”, mas sim de preparar, orientar e apoiar 

o trabalho dos alunos. Para isso, é preciso que 

estejam muito bem preparados e que sejam 

capazes de trabalhar em equipe, em colaboração 

com os seus colegas. Na verdade, as melhores 

respostas à pandemia não vieram dos governos 

ou dos ministérios da educação, mas antes de 

professores que, trabalhando em conjunto, foram 

capazes de manter o vínculo com os seus alunos 

para os apoiar nas aprendizagens.

Débora Vaz - O de intelectual. Autor criativo e 

reflexivo de sua prática. Observador atento dos 

gestos, palavras e manifestações que permitem 

o estudo dos próximos passos. Não poderemos 

permitir que as lógicas predominantes de alguns 

campos de produção invadam neste momento 

o que os professores Fernando Almeida e 

Maria da Graça Moreira chamam de “agência 

civilizatória de larga escala”, a saber, a ESCOLA. 

Os professores serão chamados, mais uma vez, 

ao pensamento crítico e afetivo de suas escolhas 

pedagógicas, didático-metodológicas, sociais 

e humanas. Claro que nosso desejo será que 

os alunos aprendam e recuperem aspectos do 

currículo que não foram possíveis na estrutura 

remota, mas não sem criticidade e cuidado. 

O professor também continua sendo um pilar 

importante da relação dos alunos com o legado 

cultural produzido pela humanidade, assim como 

deve continuar sendo o leitor e intérprete dos 

saberes e dos ainda não saberes dos alunos 

para fazê-los avançar e se reconhecerem como 

participantes da cultura humana.

convivialidade (os lugares onde se aprende a 

viver em comum). Para alguns, o futuro passa 

pelo fim da escola, pela sua desintegração 

ou fragmentação, acentuando o princípio da 

educação como um “bem privado”, que cada um 

consome de forma personalizada. Para outros, 

entre os quais me incluo, a instituição escolar é 

indispensável à educação das crianças, mas esta 

instituição vai transformar-se profundamente e 

passará, talvez, a aparentar-se mais com uma 

grande biblioteca ou um grande laboratório 

de pesquisa do que com as escolas tal como 

as conhecemos.personalizada. Para outros, 

entre os quais me incluo, a instituição escolar é 

indispensável à educação das crianças, mas esta 

instituição vai transformar-se profundamente e 

passará, talvez, a aparentar-se mais com uma 

grande biblioteca ou um grande laboratório de 

pesquisa do que com as escolas tais como as 

conhecemos.

Débora Vaz - Como comentei na pergunta 

anterior, precisaremos do retorno para uma 

boa avaliação sobre as experiências que nos 

atravessaram nos últimos meses. Nosso trabalho, 

nosso ofício, é o ensino e a sua estreita (ou não) 

relação com a aprendizagem. Há aspectos mais 

tangíveis sobre o quanto nos será importante 

não esquecer o que vivemos. Ao voltarmos, 

teremos que levantar cuidadosamente o mapa 

do vivido, ou seja, um amplo diagnóstico para 

sabermos quais as reestruturações necessárias 

no currículo de cada escola e de cada aluno. 

Precisaremos, com a mesma intensidade e força, 

planejar ações de cuidado e afeto. Educadores 

e alunos precisarão de espaço para elaborarem 

o que viveram. Muitas experiências carregarão 

um COMUM que deverá ser simbolizado, 

trabalhado e compartilhado para que possamos, 

juntos, elaborar as possíveis aprendizagens. 

Peço cuidado enorme com a pressa que alguns 

projetos e famílias terão para recuperar o que 

chamam de “atrasos e perdas”. A experiência 

educativa não se produz em uma escala de 

metas e pontos objetivos somente. Ela é 

carregada de singularidades, subjetividades e 

sentimentos que exigem tempo e reflexão. 

Já vínhamos pesquisando sobre o lugar dos 

trabalhos cooperativos, das aulas mais dialógicas, 

da  pesquisa e do estudo nos suportes digitais e 

físicos, da autonomia intelectual como meta, da 

participação dos alunos em percursos singulares, 

e tantos outros aspectos de transformação 

de algumas práticas escolares. É certo que o 

impacto da experiência que temos vivido nos 

trará ainda mais elementos para pensarmos em 

mudanças necessárias. Considerando sempre o 

pretendido equilíbrio entre a defesa do legado 

histórico da escola e o enfrentamento de 

realidades em transformação.

Elvira Souza Lima - Eu destacaria, de início, a 

retomada da didática  como eixo fundamental 

da estrutura da educação e organização 

do cotidiano escolar. É da didática, um dos 

componentes da ciência pedagógica, que o 

professor dispõe para constituir sua forma 

de ensinar. O ato de ensinar sempre traz uma 

marca pessoal de cada educador, ou seja, 

ele vai acumulando ao longo de sua carreira 

memórias de suas ações educativas e são elas 

que constituem, para ele, o ponto de partida 

para planejamento, execução e avaliação de cada 

ação educativa. Chamamos isto de conhecimento 

pedagógico. O conhecimento pedagógico do 

professor é a base para a ação educativa, fato 

este reconhecido até pelos próprios alunos desde 

a educação infantil.

Em seguida, destacaria o currículo, que 

necessariamente terá que ser ampliado de 

forma a garantir o acesso a conhecimentos que, 

estamos vendo agora, faltam aos alunos.

Populações de alunos que foram ensinados a 

ler com compreensão e interpretação de textos, 

bem como aqueles com autonomia em pesquisa 

e atividades de estudo, passaram com mais 

tranquilidade e melhor aproveitamento o período 

de aulas on-line. Também são os que estão se 

adaptando com maior flexibilidade às mudanças 

que são necessárias no momento.

Para formar tais estudantes, muitos sistemas de 

educação precisarão passar por transformações, 

assim como escolas do setor privado

de educação.

São muitos os desafios que temos pela frente, mas sem dúvida esta rede 

colaborativa de estudo nos ajuda a fortalecer nossas crenças em uma educação 

que acredita no aluno como protagonista de sua aprendizagem e valoriza o 

professor como maestro nas relações entre os alunos e as diferentes fontes de 

conhecimento. Dessa forma, continuamos estudando e aprendendo muito!

Acesse o QR 
Code para ver 
as respostas.
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Seis ex-alunos do Parthenon falam das suas
experiências exercendo um papel diferente:
o de professores do colégio

ENS. MÉDIO

Por Eneias de Almeida Prado, coordenador do Ensino Médio Bom Clima

O 
Parthenon é um colégio idealizado 

por professores que acreditam que a 

educação de qualidade é o elemento 

catalisador para que um indivíduo tenha sucesso 

em suas escolhas pessoais e possa atuar de 

forma ética e responsável dentro de nossa 

sociedade. Por isso, comemoramos ano após ano 

as conquistas individuais de nossos formandos 

e, assim, atravessamos mais de quatro décadas 

formando pessoas, com valores humanos e 

profissionais para Guarulhos e, sobretudo,      

para o mundo.

Claro que a formação dos nossos alunos

nos enche de orgulho. Mas eu

me sinto particularmente tocado

quando vejo alguns de nossos

alunos decidirem virar

professores. Jovens

professores que não

olharam para as tensões

e dilemas de nossa  profissão

e embarcaram numa jornada

de construção humana

de extrema importância

na contemporaneidade.

Aproveito para pedir licença a toda a nossa 

equipe de profissionais que nos enche de 

orgulho, pois o recorte que farei daqui para 

frente visa a contar as histórias e trajetórias de 

um grupo específico de colaboradores: nossos 

ex-alunos que, encantados com nossa profissão 

e entendedores da importância do nosso ofício, 

atuam profissionalmente como professores ou 

auxiliares no Parthenon. Lembro também que há 

vários outros ex-alunos compondo nosso corpo 

docente, os que aqui apresentarei são aqueles 

Claudinei Jacobucci Junior, 18 anos,
aluno Parthenon por 15 anos, turma 
de 2019. Licenciando em Matemática 
na Universidade de São Paulo.

Marco Antonio David Lira, 19 anos,
aluno Parthenon por 7 anos, turma de 2018. 
Licenciando em Matemática na Universidade

de São Paulo.

ENSINAR
com quem compartilho dessa formação inicial 

na carreira docente. 

De acordo com o renomado Tardif, professores 

são seres HUMANOS INDIVIDUALIZADOS 

e SOCIALIZADOS que têm suas relações 

profissionais estabelecidas com o objeto de 

trabalho, fundamentalmente, entendidas como 

relações humanas, relações individuais e sociais 

ao mesmo tempo!

“Minha escolha pela licenciatura se deu no 9º ano. A matemática 

sempre foi algo que me encantava, entretanto não me imaginava 

como professor. Com uma maturidade maior, comecei a me 

interessar pela importância da educação e percebi que essa é, 

com certeza, a forma mais eficiente de estabelecer uma civilização 

intelectualmente emancipada. Formar pessoas é um dos métodos 

mais efetivos de contribuir para a construção de uma sociedade 

diferente”.

“Sempre tive muito gosto pelas ciências exatas, em especial 

a matemática, então sabia que iria seguir carreira nessa 

área. Porém, nunca havia pensado sobre a possibilidade 

de ser professor. Tinha em mente que faria algum curso 

de engenharia. Um dia, no 2º EM, assistindo a uma aula de 

matemática sobre progressões, fiquei fascinado pela ideia 

de ser professor. Aos poucos, fui conversando com outros 

professores, ouvindo suas histórias e experiências, e percebi 

que era isso mesmo que eu queria”.

O AMOR
POR
PASSADO PARA 
NOSSOS ALUNOS
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Bárbara Fantazzini Oliveira Gonçalves, 22 anos, 
aluna Parthenon por 12 anos, turma 2015. 
Geografia na Universidade de São Paulo.
“Escolhi ser professora pela vivência com meus professores 

do Parthenon. Sempre observei a competência de todos que 

ministraram aulas para mim. Percebi também o cuidado, a 

delicadeza, a excelência, a paciência, a preocupação e o amor por 

ensinar. Dentro do colégio, passei a ver a profissão de outra forma 

bem diferente do que é retratado em mídias, redes sociais e até 

em conversas com amigos e família, Infelizmente, os professores, 

no Brasil, não são respeitados e tratados da forma com a 

qual deveriam ser. Na instituição, pude ver o quanto eles são 

respeitados e valorizados pelo trabalho que fazem. Isso me fez 

querer ser professora, e, mais ainda, me fez querer ser professora 

do Parthenon”. 

Mayara Nunes Moreira, 22 anos,
aluna Parthenon por 9 anos, turma 2015.

Cursou por 3 anos Terapia Ocupacional
na Universidade de São Paulo e, em busca

de novos caminhos, faz Letras
pela Universidade Cruzeiro do Sul.

“Desde 2017, eu havia iniciado um percurso como professora 

particular de inglês. Mas por onde começar? Onde encontrar 

grandes referências? Foi quando decidi procurar novamente 

o Colégio Parthenon. A sensação era de retornar ao casulo 

- ou à nossa aldeia, como costumamos chamar - para 

conseguir ocupar novamente meu lugar no mundo, só que 

mais consciente, mais fortalecida e mais profissional. O mais 

interessante foi, e continua sendo, a oportunidade de transitar 

por várias áreas do conhecimento, pelos diferentes processos 

formativos, pelos segmentos e pela dinâmica de organização e 

gestão da coordenação da instituição, e, assim, enxergar com 

muita clareza a profunda e necessária relação entre educar e 

produzir saúde”. 

Pedro Henrique Guelfi Soares, 25 anos, 
aluno Parthenon por 13 anos, turma 2012. 

Ciências Sociais pela Universidade
de São Paulo.

“Sempre fui bastante estudioso, passava horas nas tarefas de casa, 

em ligações com os meus amigos para revisar o conteúdo e não 

conseguia deixar uma lição de casa por fazer.

O que sempre mais chamava minha atenção e me dava prazer 

era sentir que poderia ajudar os meus colegas de alguma forma. 

Quando pequeno, lembro que gostava de formar dupla com 

aqueles que diziam estar com dificuldades e, dentro de mim, 

gostava de sentir que podia apoiá-los de alguma forma. Na sala 

de aula, sempre olhava para todos os professores com muita 

admiração, gostava da forma como falavam, como explicavam 

os diversos assuntos. Eu sentia que eles eram importantes para a 

nossa formação”.

Iago Tahan Lavorato, 25 anos,
foi aluno do Colégio Parthenon
por 16 anos, turma 2012.
Física pela Universidade
de São Paulo.
“Desde pequeno lembro-me de gostar muito de ajudar meus 

amigos, tenho recordações de levantar da cadeira em sala de 

aula para ajudar meus colegas. Acredito que, por viver em 

um meio em que a educação sempre foi levada muito a sério, 

acabei sendo contaminado por essa vontade

de ensinar o outro. 

Em toda a minha escolaridade sonhava em ser um grande 

professor de matemática como o meu avô, tenho um profundo 

carinho e respeito por tudo o que ele representa e significou 

em minha vida. Mas, foi no 3º ano do ensino médio, durante 

uma aula de física do professor Leonardo, que acabei 

mudando minha escolha, não seguiria mais os passos do meu 

avô, seguiria os meus passos. Escolhi, então, um caminho 

na tão amada educação, não para ser um professor de 

matemática, mas sim, de física”.
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A emoção atrelada à escrita deste texto me 

remete aos trabalhos da consagrada Bernardete 

Gatti, pesquisadora de suma importância no 

cenário brasileiro e mundial quando o assunto 

é a formação de professores no Brasil. Ela foi 

uma das responsáveis pelo desenvolvimento de 

pesquisas para a ONU e conseguiu mapear

com riqueza de detalhes o desenvolvimento

dessa área. 

Um dos pontos que Gatti nos alerta com 

frequência é sobre a precariedade da formação 

inicial e os desdobramentos na formação 

continuada, o que nos leva a considerar a 

formação como sendo de relevância ímpar. Para 

ela, “faz-se necessário olhar sem véus a situação 

presente, o que se está fazendo e os efeitos 

histórico-sociais dessas ações”.

Para aqueles que não são da Educação, vale 

um breve panorama evidenciado por Gatti que 

nos mostra que, nas licenciaturas ofertadas no 

Brasil, há uma redução curricular e de horas de 

formação significativa e fragilizada; currículo 

com pouca vocação para formar profissionais 

docentes; aumento na oferta de licenciaturas 

no formato à distância em condições pouco 

qualificadas; grande evasão nos cursos de 

graduação com essa finalidade; e estágios 

curriculares com problemas em sua realização 

efetiva.

Infelizmente, ainda são conhecidas a baixa 

atratividade e valorização da carreira por parte 

da sociedade. A questão é séria, pois, é esse o 

curso que por norma deve formar os profissionais 

da Educação e propiciar a construção de uma 

identidade profissional e sua valorização.

No Parthenon, temos o privilégio de contar 

com profissionais estudiosos que não abrem 

mão de investir em sua formação pessoal. E, 

ao participarmos em parte dessa formação, 

permitimos que marcas sejam depositadas na 

individualidade de cada um. Em particular, 

somos uma (re)composição de marcas que o 

tempo e a  interação com o meio tratam de 

registrar. Para nossos ex-alunos, mesmo tão 

jovens, o Colégio também se encarregou por 

deixar suas marcas...

Tenho muito orgulho de fazer parte dessa 

instituição, sempre valorizei a capacidade do 

colégio de lidar com cada um de forma tão 

especial e de formar tantos seres humanos tão 

sensíveis e tão capazes. Acredito que essa tenha 

sido a principal marca deixada em mim, sempre 

pude sentir o carinho e o valor que todos do 

colégio depositam em cada um de nós, seus 

estudantes. (PEDRO)

Lembro de algumas aulas do Maurício [...] 

eu queria responder e sempre ir à lousa para 

resolver o exercício e não deixava meus colegas 

participarem da aula. Lembro das aulas de DG do 

Aqui no Parthenon, sempre foi uma de nossas 

preocupações a compreensão da natureza 

do trabalho dos professores e sua formação. 

Afinal, assim como veiculado por Tardif, 

ensinamos o coletivo, mas é sobre o indivíduo 

que está nosso olhar. Para nós, ensinar exige 

uma grande autonomia docente, pois, quando 

ensinam, esses profissionais não se contentam 

em aplicar objetivos. Eles interpretam, adaptam 

e transformam de acordo com as exigências 

da situação de trabalho, isto é, o tempo todo 

interpretam com o cenário do qual fazem parte 

e seus objetivos são reajustados em função 

da tarefa que está realizando e de todas as 

suas limitações temporais, sociais e materiais 

relacionadas.

Nesse contexto de formação, reconhecemos

as trajetórias individuais e as valorizamos.

Quero destacar aqui a

percepção de quanto

nossas ações coletivas

contribuem para a formação

desses jovens professores.

A certeza de que tudo é possível quando se 

produz junto, ou através da experiência de 

estar com o outro. Foi assim que aprendi sobre 

respeito, sobre responsabilidade, sobre empatia, 

sobre cooperação e sobre amor.

Eu preciso do que o outro é, do contorno que o 

outro tem, da diferença entre mim e o outro, dos 

sentimentos do outro, para conseguir produzir 

quem eu sou; para decifrar que formas eu tenho; 

para respeitar e acolher quem nós podemos ser 

juntos (e separados, ao mesmo tempo); para 

nomear quais sentimentos me atravessam e 

em que momentos isso acontece. É a arte de 

afetar-se, com e pelo afeto. E, assim, reverberar… 

(MAYARA)

Formação contínua

Nas discussões, reflexões, descobertas,

(re)descobertas, abriram muitos caminhos na 

minha vida. A cada aula, sentia que via o mundo 

de outra forma e isso me tornou um ser humano 

extremamente apaixonado pelo conhecimento. 

[...] Desde muito nova, senti que era um colégio 

extremamente preocupado com a excelência 

e responsabilidade. Isso se traduzia em todas 

as experiências que vivia na instituição, desde 

MostrExplique, Flipar ou até mesmo ‘’simples’’ 

provas. Todo o contexto me fez cultivar amor, 

carinho e respeito imenso pela profissão e pelo 

Colégio, além, é claro, do cuidado com os alunos, 

funcionários e famílias.

(BÁRBARA)

... a paixão pelo conhecimento

A forma como a escola defende a importância 

das questões humanitárias e o acolhimento 

são marcas permanentes que me foram dadas. 

O modo com que se aborda a importância 

das individualidades para gerar um coletivo 

consolidado é uma das coisas que salienta o quão 

boas são as diversidades. 

Além disso, a importância dada ao conhecimento 

também é algo que me marcou muito. Construir 

um debate com um embasamento teórico 

potente é um dos princípios sustentados pela 

instituição que ajuda seus alunos a fugirem do 

limbo do senso comum.

(CLAUDINEI)

... a importância atribuída ao 
conhecimento, à individualidade 
e à diversidade

... a sensibilidade humana

... as histórias vividas e as 
escolhas pessoais

Mas, afinal, como podemos 
ajudar na formação dos 
jovens professores?

... a colaboração, cooperação, 
respeito, responsabilidade
e o afeto

Cada professor que tive, durante esses 7 anos, 

me ensinou, além dos conteúdos acadêmicos, 

valores que contribuíram para a minha formação 

enquanto ser humano e cidadão. Sou muito grato 

por ter aprendido com pessoas tão especiais e 

queridas. Essa marca, essa influência, é algo que 

carrego em mim com muito orgulho. Por isso, 

repito sempre que posso: Obrigado, Parthenon.

(MARCO)

... a formação integral do cidadão 

meu avô, Aldo Tahan que, com toda a certeza, me 

fizeram um ser humano e um professor melhor. 

Mas, o que mais me impactou e me faz mudar, 

pensar e crescer, não só como profissional, mas 

como pessoa também, foram e ainda são as 

conversas que tenho dentro de casa com minha 

mãe Simone Tahan e o Eduardo Oliveira, que 

hoje são respectivamente a Diretora Pedagógica 

e o Diretor do Colégio Parthenon Bom Clima - 

Unidade I. Tenho certeza de que, sem eles, não 

apenas dentro do colégio, mas em minha casa 

também, não seria o que sou hoje, nem teria 

tanto amor pela profissão e cuidado com o outro. 

Sei que aqui pede marcas que a escola deixou

em minha vida, mas a minha vida é a escola,

sempre foi. (IAGO)
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Muitos dos projetos, que estruturamos individualmente ou em 

pequenos grupos de atuação, ganham espaço para existirem 

dentro do projeto pedagógico da escola, e isso nos fortalece 

não só como aprendizes, mas como profissionais, ainda 

que em formação. O diferencial é sempre a vontade e a 

disponibilidade de acolher e dar lugar para que as coisas 
aconteçam de forma natural, mas muito responsável.(MAYARA)

Recebemos a opo
rtunidade 

de constr
uirmos nossa 

própria 

identidade
, desempenhando

 as funçõ
es com certa au

tonomia, 

mas cuidado
samente orie

ntados ao
 longo do

 processo
. Nesse 

sentido, t
emos abertu

ra para co
ntribuir, o

pinar e re
fletir 

sobre nos
so trabalh

o e também sobre os
 resultado

s daquilo 

que produ
zimos e pens

amos juntos
. 

(MAYARA)

Também acompanho as aulas de 
alguns professores, buscando 

observar não mais os conteúdos, 
e sim a forma como a aula é ministrada. Temos também os 

plantões, onde posso treinar a 
didática e as questões relacionadas 
a minha área de ensino. O que 

eu mais gosto desse processo é 
que posso, em qualquer momento, 
perguntar algum ponto específico 
ou sanar uma dúvida sobre um procedimento, um conceito,ou uma teoria. Estar láé constante aprendizado.(MARCO)

O processo 
de formação

é bastante
 denso. Nós nos 

deparamos, diariamente, com as 

dúvidas e a
s inseguran

ças que 

todo profis
sional tem em seu 

início de ca
rreira. Ao m

esmo tempo 

em que somos exposto
s aos 

desafios, e
stamos resguard

ados 

por uma equipe de
 profission

ais 

e coordenad
ores extrem

amente 

competentes e
 acolhedore

s

em seus papé
is

(MAYARA).

O Parthenon sempre me forneceu todas 

as ferramentas para que eu 
fosse o melhor

que eu pudesse e 
quisesse ser, desd

e aluno.

O colégio possui um
a estrutura para a 

formação

de professores qu
e consiste em reuniões semanais,

em que fazemos leituras e reflex
ões acerca das ver

tentes

da educação, sempre avançando e b
uscando discussões

para entender os d
iferentes olhares s

obre um mesmo tema.

Esse foi meu primeiro momento de formação.

(MARCO)

O Desde que retornei ao
 colégio, agora como professora, 

aprendi muito e continuo aprend
endo a cada dia. Um dos 

momentos que vi o quanto 
precisava (e ainda preci

so) estudar 

sobre educação foi aque
le de encontros de for

mação. Eram 

reuniões baseadas em discussões de textos 
que promoveram 

muitas reflexões sobre o
 ato de lecionar e a fi

gura do 

professor. Essas discus
sões construíram uma imagem muito 

mais dinâmica sobre a educação e 
me revelou quantos 

paradigmas precisam ser desfeitos e refeit
os. Além disso, no 

dia a dia, aprendo muito estando próxima de profissionais 

competentes e preocupado
s com o quanto estamos crescendo 

e aprendendo a cada d
ia. Às vezes, são orien

tações simples, 

mas que fazem toda a diferença duran
te

o nosso processo de f
ormação.

(BÁRBARA)

Desde que cheguei, fui recebido 
com muito carinho por todos e 
com muito respeito. Todos os 
professores, coordenadores ou 
qualquer outro profissional do 

colégio com quem tive contato me 
apoiou em todas as necessidades 
que eu precisava, nunca ninguém 
negou uma conversa, um apoio, 
um suporte ou ajuda. Isso tudo 
é fundamental para a construção 

de um ambiente humano
e de aprendizagem.

Estou chegando neste ano,
mas parece que nunca saí.

(PEDRO) 

Eu enxergo 
o processo 

de formação do pro
fessor dent

ro

do Partheno
n como uma grande e 

valiosa opor
tunidade. 

Sempre tive con
tato, dentro

 do colégio,
 com profissiona

is 

muito competentes, s
érios e hum

anos, como aluno e, a
gora, 

tenho como professor
 em formação. Ao mesmo tempo, isso 

traz também uma responsab
ilidade muito grande,

 pois valoriz
o 

fortemente cada u
m dos que es

tão no colé
gio,

sei que tive
ram muitas vezes

 uma longa jorn
ada

na educação
 para estare

m aqui. 

(PEDRO)

A forma cuidadosa com que se pensa nos projetos de 

formação dentro do colégio é algo muito bom, isso contribui 

para que não se coloque o jovem professor em situações 

desconfortáveis dentro do ambiente. Os desafios são 

introduzidos gradativamente e isso é muito bom. 

A formação teórica presente no projeto de formação do 

colégio também é um aspecto bem positivo do projeto. 

Apesar da necessidade clara de experiência em sala de aula, o 

conhecimento sobre pensadores da educação é algo essencial 

para a formação de um bom professor. 

(CLAUDINEI)

Em meu primeiro ano, estava 
muito nervoso em como seria 

estar em uma sala de aula toda 
semana, não saberia se daria 

conta ou não. Então, antes de 
todas as minhas aulas do meu 
primeiro mês, o coordenador de 
área passava as aulas comigo em 
uma sala. Acredito que isso me 

deu muita coragem e me mostrou 
que eu era capaz de fazer aquilo.

(IAGO)
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TODOS OS SEGMENTOS

UMA RELAÇÃO TECIDA
A MUITAS MÃOS

FAMÍLIA E ESCOLA:

Por Simone Pannocchia Tahan, Diretora Pedagógica Bom Clima

E
screver sobre a relação família e escola 

pode parecer, a princípio, um pouco 

desnecessário visto que são duas 

instituições que comungam de um mesmo 

objetivo: propiciar a melhor educação para os 

filhos e os alunos. Mas, como acontece em toda 

relação, essa proximidade por si só já compatível 

precisa ser construída com muito cuidado e estar 

pautada em princípios sólidos e coerentes. É uma 

relação que vai sendo tecida, dia após dia, com 

linhas e agulhas especialmente escolhidas para 

essa costura.

Afeto, admiração, respeito e confiança são 

algumas das emoções que permeiam uma 

convivência que pode ser conflituosa já que o 

conflito é algo inerente a olhares, contextos e 

posições diferentes. Contudo, também pode 

ser harmoniosa, quando há empatia e escuta 

de ambas as partes. Se pudesse imaginar uma 

imagem que simbolizasse essa relação, escolheria 

uma colcha de retalhos: trata-se de muitos 

tecidos que trazem sua singularidade (nenhum 

tecido é igual ao outro) mas que, quando estão 

juntos, ganham força e contorno específicos.

Trabalho na Educação há 40 anos e hoje, mais do 

que nunca, sinto a necessidade do estreitamento 

dos vínculos entre a família e a escola. Talvez a 

maturidade e a experiência tenham me trazido 

a oportunidade e a seriedade de entender que, 

sem demagogia alguma, essas duas instituições 

podem fortalecer-se ainda mais e construír 

parcerias muito saudáveis. Já diz um velho 

provérbio africano: É preciso toda uma aldeia 

para educar uma criança. 

É bem verdade que o Colégio Parthenon sempre 

se preocupou em manter os pais muito próximos 

ao trabalho que desenvolve e em adotar medidas 

de transparência em todas as suas ações, mas 

percebo que agora essa intencionalidade da ação 

está muito mais clara e potente. Foi chegada a 

hora de deixar nossas costuras à vista de todos, 

com todos os alinhavos necessários à tessitura 

desta colcha.

O isolamento social nos impôs uma realidade 

sobre a qual não tínhamos - nem temos 

-  segurança e controle em relação ao futuro. 

A possibilidade de nos aproximarmos das 

famílias, para juntos acharmos saídas, foi uma 

ação que nos ajudou a encontrar caminhos e 

soluções para problemas que nem imaginávamos 

existirem. Tínhamos a realidade vista pela lente 

da escola, e essa não era a única que precisava 

ser considerada: precisávamos dos olhares das 

famílias. A escola adentrou nas casas sem pedir 

permissão e o inverso também foi verdadeiro,  

afinal passamos a ter as famílias no interior das 

salas de aula. Mais do que nunca, foi preciso 

encontrar canais de interlocução para que, aos 

poucos, pudéssemos tecer, com linhas bem 

resistentes, uma nova configuração dessa relação.

O que na arte da costura damos o nome de 

molde (primeira ação antes de cortarmos a peça 

que estamos tecendo), na educação damos 

o nome de escuta atenta. Escutar as dores, 

ansiedades, medos, aflições e expectativas foi 

- e continua sendo - uma prática constante do 

Parthenon. Foram planejados momentos para 

essa escuta, e a explicitação de diferentes ordens 

apareceram:

“Como ficará o conteúdo do ano letivo?”

“Tenho trabalhado em casa, não consigo 

acompanhar minha filha durante as aulas on-line. 

Tenho me sentido muito culpada por isso.”

“Será que nossos filhos terão condições de 

acompanhar o próximo ano?”

“Meu filho, de 4 anos, não fica muito tempo 

atento às lives. O que faço? Vale a pena 

permanecer com ele na escola?”

“Como meu filho enfrentará o vestibular sem a 

constância das aulas presenciais?”

Dentre tantas demandas, fomos aos poucos 

ajudando as famílias - e a nós mesmos - a 

reconstruir a ideia de uma escola que até então 

não existia. Uma escola que não traz mais o 

contato físico; uma escola em que os espaços 

do brincar e da convivência ficaram restritos a 
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uma tela de computador; uma escola em que a 

manifestação do afeto começou a ser sentida 

apenas pelo olhar (distante) e pelo tom da voz; 

uma escola cujo intervalo é feito sem a presença 

dos amigos... enfim uma escola que nunca 

imaginávamos existir.

Os encontros virtuais com as famílias tornaram-

se uma rotina em nosso dia a dia - nossas noites 

foram permeadas de conversas e escutas. Aos 

poucos, o que era apenas um encontro de 

explicitação de dúvidas tornou-se um encontro 

em que falávamos dos propósitos do Parthenon 

no contexto vivido, mas também havia espaço 

para a literatura, para a arte e para o afeto.

Nossa colcha ainda não está acabada (e o incrível 

de se pensar nas relações humanas é que sempre 

há espaço para uma nova configuração), mas

temos hoje uma relação não mais pautada em 

um alinhavo e, sim, em uma costura fortalecida 

por muitas histórias vividas e construídas e um 

tempo de tantas dúvidas e receios.

“Em 2010, iniciamos nossa jornada 

com o mundo escolar sob a ótica 

de pais. O Colégio Parthenon foi 

nossa escolha, é o espaço onde 

fomos acolhidos com nossas duas 

filhas (Júlia e Maria Clara) com 

tanto cuidado e carinho!

Vivemos tantas histórias até aqui, 

com tanta liberdade de movimento 

e conexões com profissionais e 

alunos, que agora, dentro desta 

nova e delicada realidade que 

vivemos, sentimos o real valor 

de cada momento. E vale lembrar 

que o acolhimento, sensibilidade e 

o profissionalismo que recebemos 

desde o início de nossa história 

escolar com o colégio não se 

perderam em nenhum momento 

com a pandemia, e isso nos 

fortalece e acalma o coração!

Com o novo formato da educação 

a distância, aos poucos estamos 

aprendendo a nos adaptar e 

a nos conhecer nestes novos 

papéis integrados (escolares, 

profissionais, afetivos e do lar). 

Tem sido desafiador para todos 

nós (pais e filhos), pois estamos 

sendo colocados de frente a 

muitos fatores novos que nos 

exigem soluções criativas em curto 

tempo e nos colocam dentro de 

um contexto onde as crianças não 

podem gastar suas energias e 

clamam por atenção. E tudo isso 

somado aos demais compromissos 

profissionais e da casa, que 

consome tempo e energia dos pais.

Auxiliá-las nas aulas diariamente, 

principalmente com o ensino 

infantil (pela maior dependência), 

tem sido uma experiência que 

destaco como a que exige mais 

criatividade e sabedoria. O que 

mais encanta é acompanhar tão de 

perto as descobertas e a evolução 

diária do aprendizado de cada uma 

e esse é o lado ao qual me apego!

Observo a cada dia que é uma 

travessia possível se temos a 

estrutura e apoio incondicional 

da escola somada à aceitação da 

atual realidade. Para driblar toda 

a ansiedade que gera o momento, 

buscamos realizar brincadeiras 

e atividades lúdicas juntos, 

meditação e orações em família, e 

assim temos vivido dias mais suaves 

na medida do possível.

O que tem ficado de aprendizado a 

cada dia sao, sem dúvida alguma, os 

laços que estão sendo fortalecidos Veja informações sobre o próxímo encontro

no Instagram: @colegioparthenonbomclima

O COLÉGIO PARTHENON

REALIZA UMA SÉRIE MENSAL

DE ENCONTROS ON-LINE

PARA DEBATER

COM AS FAMÍLIAS.

com nossas filhas e o que estamos 

deixando de memória afetiva a 

elas. Temos muita gratidão ao 

Colégio pelo lindo trabalho que 

tem feito, pelo espaço em ouvir 

nossas vozes, e por nos ensinar a 

estar nesta escola de Pais. ”

Marli Nunes - mãe da Júlia e da Maria Clara
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ENS. MÉDIO

D
id you know that Colégio Parthenon has a 

long history of cultural exchanges? Some 

students have already represented our 

school and our country in France, India and even 

at the United Nations, in the United States.

Last year we formed a group of students 

from branches I and II to take part in the WEE 

Academic Competition, held in England annually. 

Although Covid-19 has not allowed us to go 

to London this year, the trip has already been 

scheduled for 2021.

WEE is an academically demanding

program, but also fun, challenging and

creative. For two weeks in the UK,

teenagers have English classes and

participate in competitive events, campus 

activities and excursions. In addition

to making friends, it is developed a sense 

of friendly and healthy competition and of 

engagement in multicultural exchanges so they 

can learn more about each other.

In this academic competition, students represent 

their school, city and country, while enjoy a 

British cultural experience. For three months, the 

group had weekly meetings with teacher Silvana 

to get to know each other better and prepare for 

a presentation they will have to make (and that

it will worth points in the competition!). The 

theme of the presentation chosen by the 

students was “Parthenon School Community”. 

Within a few weeks, the group will have meetings 

again and there is possibility for new students to 

join us on our trip to London, here we go!!

Next stop: London

By Silvana Gurgel, teacher and Bilingual Program 

Coordinator Bom Clima and Vila Augusta

CROSSING 
BORDERS
ONCE AGAIN  

“This trip will make a big 

difference in my life, both 

personally and professionally.

It will give me greater freedom, 

self-confidence, it will help 

in my professional field, in 

understanding other cultures and, 

of course, I will meet

new people and listen

to different languages”.

TRAVELING

STIMULATES

CREATIVITY

AND REASONING. STUDENTSEXPERIENCEIN PRACTICEWHAT THEYLEARNEDAT SCHOOL.

Samara Rodrigues Lopes, student from VILA AUGUSTA
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Our students, together 

with the teacher. 

Silvana, looking forward 

to embarking on this 

unforgettable experience.

Teacher Silvana

in Buenos Aires at the 

opening event of the 

trip with all participating 

schools of America.

“This experience will change me as a human being,

I will return to Brazil with more developed English,

with more culture, probably with more friendships and,

certainly, with more maturity.

I will have more opportunities to enter at good colleges,

including colleges outside the country.”

Maria Eduarda Bittencourt Santos, student from BOM CLIMA

 Beatriz Nakamura Souto, student from VILA AUGUSTA

“This trip will bring me autonomy, learning about

English and it will help me work on my shyness. I will

get to know new cultures and have a better understanding

of other countries. I am very anxious because I know that this

will help me to evolve as a person.”

“I believe that this trip will make a difference 

in my life in all areas, providing greater

   ease on communicating with people outside

 my social connection, increasing my creativity 

and possibly arousing new interests in me. 

Besides, of course, improving my English.”

Maria Eduarda Bittencourt Santos, student from BOM CLIMA

Acesse o QR Code para ler a versão em 
português desta matéria

THEY DEVELOPIMPORTANT SKILLSFOR THEIR TRAINING,SUCH AS AUTONOMY, RESPONSIBILITY,RESPECT, SOLIDARITYAND TOLERANCE.

Adriana Aparecida Nakamura Souto, mother of the student Beatriz Nakamura Souto from VILA AUGUSTA

“When the proposal for the trip was presented, the feeling

was one of enchantment. I left the meeting determined that

I needed to provide this experience for my daughter.

In addition to the exchange, this cultural exchange,

the probability of developing autonomy, of providing 

socialization, in short, a rich schedule of experiences. And 

certainly all these feelings were immediate due to

the seriousness presented by BEO, by the professionals involved

and consequently, as always, to our school which always succeeds 

with the organization, availability, especially of our teacher 

Silvana, who dedicated herself with great sensitivity, concerned 

with work, group involvement and integration, showing us the 

achievements and growth of our young daughters and sons. 

Anyway, we are looking forward to all this

fantasy and preparation come true.”
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Além de contar com diversos programas de

incentivo à leitura, a cada 2 anos o Parthenon 

realiza o FLIPAR - Festival Literário Parthenon,

o maior evento voltado para a literatura na 

cidade de Guarulhos.

Para deixar seu recado sobre a importância de 

ler, Rudney Soares de Souza, Professor de Língua 

Portuguesa Vila Augusta, aceitou o desafio de se 

metamorfosear em uma das primeiras escritoras 

negras do Brasil, Carolina Maria de Jesus, 

conhecida por seu livro “Quarto de Despejo: 

Diário de uma Favelada”, publicado em 1960. 

Ela é considerada uma das mais importantes 

escritoras do país.

1 de junho
Acordei às 5h. Levantei. Parece que vai chover. 

Vejo o tempo lá fora e o daqui de dentro. Dentro 

do meu diário, minha percepção é de que o 

mundo da literatura é diferente do mundo em 

que vivo, por isso leio, por isso escrevo, para me 

desintegrar, ainda que por agora, do mundo que 

me aflige, que me constrange, que me devora.

Normalmente, a rotina de pobres e miseráveis 

implica mendigar ou se submeter a trabalhos de 

todas as ordens, enfrentando pedras que surgem 

no meio do caminho, como diria Drummond. Mas 

a minha rotina tem algo que me torna mais dona 

de mim, mais dona dos rumos da minha vida: a 

leitura.

Enquanto João Carlos, João José e Vera Eunice, 

meus filhos, dormem, eu leio e escrevo.

São 6h da manhã. Não fosse o tal do vírus 

COVID-19, eu poderia catar papelão e latinhas 

para vender, mas o governo disse que temos 

de ficar em casa. Quem me dera ter uma casa 

em que gostasse de ficar. Na favela, ninguém 

tem ficado em casa. Fazer o que em casa? O 

pior de tudo é que as casas dos mais ricos e os 

comércios do centro estão fechados. Os 600 

reais que disseram que eu receberia ainda não 

consegui receber, porque não tenho CPF, ainda 

não existo.

Meus filhos acordam, querem comer. Esquentei 

dois pães amanhecidos. Comeram com um 

pouco de leite. Só não sei como será o almoço. 

Difícil alimentar a alma quando o corpo passa 

fome. Quando leio, me imagino bem vestida, bem 

alimentada, frequentando bons lugares. Ainda 

bem que leitura consegue transformar nossa 

realidade, por mais triste que seja.

São 13h, não temos o que comer no almoço. 

Saio pelas ruas, sem rumo, com a esperança 

que não me deixa morrer. Sim, ainda há muitas 

pessoas que morrem de fome neste país e os 

governantes se preocupam mais em permanecer 

no poder. Em época de eleição, visitam os pobres 

e oferecem migalhas. Isso não basta! Queremos 

mais. Queremos igualdade de condições e de 

oportunidades. Queremos acesso à educação de 

qualidade!

No meio do caminho, uma senhora distinta, boa 

aparência, usando máscara e luvas, pergunta por 

que estou na rua e ainda por cima sem máscara. 

Eu disse que a fome era cega, por isso que eu 

não enxergava outra necessidade que não sair 

em busca de algo para alimentar meus filhos. 

Condoída com minha situação, a senhora me 

ofereceu o que tinha em sua sacola – alguns 

biscoitos e um livro – e queria me dar algum 

dinheiro, mas eu disse que aí já seria demais. 

Os alimentos já eram de grande ajuda.

Passei boa parte da minha vida aqui na favela, 

lugar em que, infelizmente, o Estado não chega 

como deveria e as relações se dão mais pela 

força do que pelas palavras, por isso leio e 

escrevo, para fugir desse mundo que tenta me 

aprisionar numa realidade que não é aquela 

que desejo para ninguém. Hoje aquela senhora 

me deu alimento para o corpo e para o espírito. 

Amanhã será outro dia.

2 de junho
Levantei às 5h. Não sei o que fazer além de 

escrever. Quem sabe um dia a leitura conseguirá 

me desintegrar.
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“A EDUCAÇÃO
É O NOSSO

PASSAPORTE 
PARA O FUTURO”

“A EDUCAÇÃOÉ O NOSSO PASSAPORTEPARA O FUTURO,POIS O AMANHÃ PERTENCEÀS PESSOAS QUE SEPREPARAM HOJE”.

MALCOLM X, 1970 - FRASE EXTRAÍDA DO LIVRO“BY ANY MEANS NECESSARY: SPEECHES, INTERVIEWS,AND A LETTER BY MALCOLM X”.

Pegamos emprestada a frase do ativista 
estadunidense Malcolm X, para ilustrar o 

fato de os nossos alunos terem embarcado 
nas melhores faculdades do país.

Em 2020 tivemos mais
de 120 aprovações no vestibular!

Parabéns aos envolvidos.

“A EDUCAÇÃO
É O NOSSO

PASSAPORTE 
PARA O FUTURO”

“A EDUCAÇÃO
É O NOSSO

PASSAPORTE 
PARA O FUTURO”
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MERCADO DE TRABALHO
PRÓXIMO DESTINO:

Assista o vídeo da
nossa campanha: 

6766



O RESULTADO DO ENEM?
A GENTE JÁ TÁ CARECA DE SABER.
NOSSOS ALUNOS TIVERAM MAIS DE 100 APROVAÇÕES

NO VESTIBULAR 2020.


