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Sempre buscamos estar conectados com nossos 

alunos das mais diversas formas, mas a verdade é que, 

após tantos meses de encontros virtuais, é muito bom 

retomarmos nossas atividades presenciais e nada nos 

satisfaz mais do que vê-los desfrutando dos espaços 

do nosso colégio. Afinal, cada canto do Parthenon Bom 

Clima é carinhosamente pensado para proporcionar e 

exponenciar momentos, experiências e aprendizados.

Nos últimos meses, nosso colégio ganhou vários 

espaços novos ou reformulados, como a Biblioteca, 

a Sala do High School e o Laboratório Maker. 

Convidamos você para apreciar um pouquinho dessas 

novidades nas páginas a seguir, mas fazemos questão 

de lembrar que todos são sempre bem-vindos para 

nos fazer uma visita e ver tudo ao vivo e em cores.
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Mais uma revista Parthenon saindo diretamente 
das nossas mãos. Mãos de profissionais que 
comungam princípios, responsabilidades, 
comprometimento e o verbo esperançar do 
querido Paulo Freire que nos apresenta essa 
palavra não no sentido da espera, mas no 
sentido da ação. Ele nos convoca a levantar, a 
construir possibilidades e a não desistir frente às 
adversidades. É juntar-se com o outro para fazer 
diferente.
Nas páginas desta revista, vocês poderão 
conhecer um pouco do nosso trabalho. Um 
trabalho que é permeado por desafios diários 
mas que, em momento algum, nos faz desistir ou 

A Adriana, o Flávio, a Simone, o Edu, a Mirca, a Cris, o Emerson, a Silvana e o Enéias são apenas algumas das dezenas de profissionais comprometidos dia após dia 
a construir um colégio cada vez mais inspirador para as futuras gerações.

SOBRE UNIÃO, APRENDIZADOS 
E SERIEDADE

enfraquecer. Entendemos que uma educação de 
qualidade é o mínimo que se pode fazer para a 
construção de uma sociedade mais justa. 
Aproveitem a leitura. Espero que, em cada uma 
das reportagens, vocês consigam enxergar o 
que é o Parthenon Bom Clima: suas qualidades, 
seus afetos, seus anseios e, principalmente, suas 
responsabilidades.
Espero que gostem.

Simone Pannocchia Tahan é mestre em 
Formação de Professores, doutoranda em 
Psicologia da Educação e Diretora Pedagógica 
do Colégio Parthenon Bom Clima
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Quando entramos no formato on-line, 
nossos professores já estavam bem 
espertos com o uso de tecnologias em 

sala de aula, já que, como escola responsável,  
nunca descuidamos dos processos contínuos de 
formação. Há bastante tempo, não temos mais 
uma disciplina, um professor e nem uma sala de 
informática que se tornaram desnecessários nos 
contextos de ensino mais modernos.  

       E AÍ? DEU PARA 
APRENDER ALGO COM 
    O ENSINO ON-LINE?

A RESPOSTA É, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, 

SIM! CONTUDO, SEM NOSSAS FORMAÇÕES 

DE PROFESSORES ANTERIORES À PANDEMIA, 

SERIA MUITO COMPLICADO ENVOLVER AS 

CRIANÇAS E FAZÊ-LAS APRENDER OLHANDO 

UMA TELA DE COMPUTADOR

ANOS DE ESTUDO NOS LEVARAM A 
DEFENDER QUE A TECNOLOGIA É 
UMA FERRAMENTA IMPORTANTE E 
QUE PRECISA ESTAR PRESENTE EM 
TODAS AS AULAS, SEMPRE A FAVOR 
DA APRENDIZAGEM.

E foi assim que fizemos! O uso de novas 
ferramentas, plataformas, aplicativos e sites 
passou a ser foco de investigação de toda a 
nossa equipe e, aos poucos, esse aprendizado 
todo foi incorporado no dia a dia da escola. 
Hoje, em todas as salas, temos projetores que 
permitem a exibição das telas dos computadores 
dos professores, facilitando bastante o trabalho 
com os mais diversos materiais didáticos e com 

as leituras de livros literários. Sem contar que a consulta a vídeos, músicas e sites 
se torna muito mais interessante na “telona” da sala. 
 
Além do projetor, o chromebook já está inserido como material didático das 
turmas a partir dos 4ºs anos e, em 2021, para as dos 3ºs. Conforme se percebe a 
intimidade dos alunos, a inserção das tecnologias caminha para os mais novos. 
O ano de 2022 já reserva novidades para os pequenos e pequenas dos 2ºs anos, 
afinal essas ferramentas contribuem para maiores ganhos pedagógicos.
 
A chave para esse mundo digital se dá por meio da criação de um e-mail 

institucional  que permite o contato direto com as várias ferramentas 
disponibilizadas pelo Google for Education e por outras plataformas. Há, para 
cada disciplina, uma  sala virtual onde materiais de apoio são publicados pelos 
professores. Ah! Nada de gasto com papéis em agendas físicas, a agenda de lições 
e tarefas é virtual. Enfim, é um mundo que se mostra aos alunos à medida que 
estes crescem.
 
Como já dito, todo esse conhecimento no manuseio de ambientes virtuais e 

tecnologias digitais foi essencial para que, no momento do distanciamento 
obrigatório, as rotinas ficassem menos complicadas. Nosso maior entrave foi 

justamente com as turmas que ainda não conheciam todo esse universo 
e que precisavam ser apresentadas rapidamente. Foi justamente aí que 

mais precisamos das famílias que se mostraram sempre parceiras no 
enfrentamento das dificuldades impostas. Não foi uma tarefa fácil 

para os nossos pequenos, afinal novas rotinas e organizações 
foram criadas para dar conta da continuidade do aprendizado 

por parte dos alunos.
 
Abrir e fechar câmeras e usar o chat de forma adequada 
foram procedimentos  desafiadores para os alunos, eles nem 
sempre faziam o uso correto. 

ENS. FUNDAMENTAL I
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AO LONGO DOS MESES, NOVOS ESTUDOS FORAM 
REALIZADOS E NOVAS ESTRATÉGIAS FORAM 
IMPLEMENTADAS PARA QUE AS AULAS A DISTÂNCIA 
FOSSEM MAIS AGRADÁVEIS E MUITO MAIS SIGNIFICATIVAS.

As crianças necessitavam aprofundar seus 
conhecimentos já adquiridos anteriormente para 
aproveitar ao máximo as ferramentas digitais e 
ainda tinham de manter a concentração diante 
de uma tela que lhes pareceu tão fria num 
primeiro instante. O momento foi complicado, 
mas conseguimos caminhar com passos firmes 
e conscientes no “terreno em que estávamos 
pisando”.
 
Para compreenderem a real função de todos 
esses novos recursos, os professores diariamente 
ensinavam aos alunos como agir corretamente 

diante da organização digital. Esse aprendizado 
deveria ser retomado e cobrado a todo instante. 
Câmeras abertas, áudios gravados ou “ao vivo”  
e uso do chat permitiram que os professores 
fossem monitorando as aprendizagens.
 
Não foram apenas os alunos que tiveram que 
compreender os processos de convivência 
dentro dos ambientes virtuais, os professores 
também enfrentaram inúmeros desafios! Não foi 
nada tranquilo “entrar” na casa de cada família e 
contar com uma “audiência” bem mais ampla do 
que aquela que tinham nas salas de aula físicas.  

Invenção e reinvenção foram as palavras 
mais ditas no nosso cotidiano. Inventamos e 
reinventamos sem nunca esquecer aqueles 
alunos que precisavam de um olhar especial. 
Esse cuidado nos fez criar grupos menores de 
reforços que foram bastante relevantes para 
esses aprendizes.
 

E não parou por aí não! Elaboramos e revisamos 
horários para os professores especialistas 
e unidocentes, bem como construímos 
instrumentos de avaliação próprios para o ensino 
on-line que fossem autorais e desafiadores. Muito 
além de construirmos uma logística especial, 
não descuidamos, em momento algum, da saúde 

emocional dos alunos e alunas, amparando-
os sempre que necessário fosse. Estávamos 
distantes fisicamente, mas emocionalmente 
ligados. Professores e alunos partilharam das 
mesmas ansiedades e dos mesmos medos. 

Para tanto, trazer autores cujas histórias 
encantaram os alunos nas leituras realizadas 
com os professores e promover bate-papos com 
esses profissionais representaram momentos 
de fôlego extra e de cuidado com a emoção em 
que o lúdico e o conhecimento se encontraram 
perfeitamente. Houve também outras “lives” 
bem legais como a apresentação dos novos 
espaços da biblioteca e a “live do circo”. O 
comportamento e o envolvimento de cada um 
frente a essas propostas foram um show à parte. 
 

Esse período que temos vivido tem sido bastante 
desafiador e também motivador.  Buscar um 
ensino de qualidade sempre foi um dos nossos 
principais pilares, não poderia ser diferente 
agora. Estávamos longe? Nunca! Sempre 
estivemos próximos e unidos pela esperança de 
dias melhores. Esses dias já estão chegando…

CRISTIANE BASSANI, 
mestranda em Educação, coordenadora 
pedagógica do Ensino Fundamental I 
do Colégio Parthenon Bom Clima.
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States and England and, therefore, we found in the theme ‘passport stamps’ a more representative place 
for the work we do in a foreign language.

In addition to the stamps of various countries, you will also find in this room four clocks with the times of 
four different capitals of the world! Let’s play? Try to guess the names of the nations represented by the 
hashtags placed under these clocks and then check the answers at the bottom of this page:

We hope that, through the English language, our students find new understanding and perspectives, 
whatever area of knowledge they choose to invest in the future, and that this room contributes to making 
these findings happen!

How important is getting space? For us, 
it is even more important to win one, 
as it is in a space where we have the 

opportunity to build unforgettable memories.

In its 41 years, Colégio Parthenon has already 
opened and redesigned many of its spaces, 
including the physical ones. It is common 
to hear from “old house” teachers that the 
teacher’s room was in one place and then in 
another.

Teacher Ana Rascado Prieto, for example,   has 
been at school for 27 years and remembers 
when there was a laboratory with equipment 
for cassette tapes so that listening classes 
could happen.

Concerning English classes, how many actions 
have been happening! Expansion of class 
attendance, Storytellings, TED Talks, English 
Clubs, Cambridge Exams, High School… Wow! 
And a lot is to come! Even more so because 
now we have a very special room where it will 
be the ‘Parthenon Language Center’.

In this room, our students will have special 
classes, storytelling, reinforcement lessons, 
High School classes and many other activities.

When we were planning the setting of this 
space, we wanted to get away from the 
common sense that usually refers to the United 

Clique aqui para
ler esta matéria
em português

Respostas:

Relógio 1 = África do Sul / Relógio 2 = EUA;

Relógio 3 = Reino Unido; / Relógio 4 = Espanha.

SILVANA GURGEL é mestre em Linguística, 
professora de inglês no Ensino Fundamental
e coordenadora dos Programas Bilíngue e 
High School do Colégio Parthenon Bom Clima.

TODOS OS SEGMENTOS

https://colegioparthenon.com.br/bomclima/pdf/to-infinity-and-beyond-the-conquest-of-space.pdf
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gabriel

  NÃo esqueçam
 de levar
o avental!

Todos coloquem seus
aventais, vamos
ao laboratório!

O LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO DE INVESTIGAÇÃO

Gabriel, 10 anos, acorda todo 
animado! A ansiedade é maior 
que seu próprio equilíbrio e ele 

cai mais uma vez tentando se trocar 
para ir à escola. Era uma terça-feira fria, 
porém convidativa, hoje ele teria aula de 
Ciências… Poderia ser até uma aula como 
outra qualquer, com lições, questionários 
e uma lousa cheia de esquemas e cálculos, mas não... hoje, era 
diferente... o professor de Ciências pediu: 
 
Essa era a deixa! Quando o professor pedia para levar o avental, 
significava que Gabriel e sua turma iriam para o L-A-B-O-R-A-

T-Ó-R-I-O (sim, falado pausadamente, letra por letra, como se 
fosse um ambiente sagrado, novo, fora da escola). Gabriel dobra 
cuidadosamente seu avental, coloca-o na mochila e vai caminhando 

para a escola; um caminho curto, é verdade, porém longo o suficiente para que Gabriel se sonhe fazendo os 
experimentos mais espetaculares, com fogo, fumaça, cores, vidros fragilíssimos e, quem sabe, fazendo uma 
descoberta científica inimaginável. 

8h19min… A turma toda está inquieta… 
Será que o professor de Ciências faltou? Não, 
não podia ser… Era um evento especial, ele não 
teria coragem de deixar a sala nas mãos do 
professor substituto. Pontualmente, às 8h20min 
surge o professor e faz o pedido: 

O avental era como a capa do super-herói, colocado 
com cuidado para que as mangas cobrissem os pulsos, 
transformava Gabriel em um cientista. Era apenas um pedaço 
de pano, mas trazia consigo a simbologia do conhecimento, 
da ciência, da investigação... a turma estava apta a realizar 
experimentos.
 
Por cinquenta minutos, Gabriel e seus amigos mudam um pouco de papel, eram como os cientistas que 
aprendiam na sala de aula, faziam cuidadosos ensaios, transpondo líquidos entre tubos de ensaio com o 
mesmo cuidado de um perito desarmando bombas. Tudo era feito com a mais absoluta seriedade, afinal, 
aquele momento parecia mágico, era como se a ciência se apresentasse aos seus olhos com seus métodos, 
técnicas e interpretações… Todos sentiam-se detetives, os Sherlocks Holmes que investigavam os mistérios 
do mundo. 

ENS. FUNDAMENTAL I



18 19

Ciências e Laboratório parecem andar de mãos dadas. 
É uma dupla quase que imbatível, mas nem sempre foi assim... 
O ser humano, desde a Pré-História, observa fenômenos 
naturais e busca padrões, regularidades, explicações. A 
busca de explicações para compreender o mundo em que 
viviam, fez com que nossos antepassados acumulassem muito 
conhecimento e desenvolvessem conjuntos de saberes que 
dessem conta de tantas perguntas. Desde a Alquimia até a 
Física Quântica, muitas mudanças ocorreram na forma de se 
pensar e a utilização de experimentos como parte do ofício de 
cientista começa em meados do século XVI. 
Talvez melhor representado pela figura do estudioso italiano 
Galileu Galilei, esse movimento faz a ciência (chamada, até 
então, de filosofia natural) passar por um (lento) processo 
de transformação na forma de analisar os fenômenos, 
incrementando em seus métodos a utilização de práticas 

experimentais como um modo de comprovar os resultados encontrados, ou mesmo realizar descobertas 
que só seriam explicadas posteriormente. E nesse processo, surgem, gradativamente, os laboratórios, 
que simbolizam o local da prática, do experimento, da observação e que, com o passar do tempo, 
foram ficando cada vez maiores e mais equipados. 

O Laboratório de Ciências, dentro das escolas, está bem longe do nível de aparelhamento daquele 
instalado em grandes centros de pesquisa. Mas não é a tecnologia o fator mais importante nesse contexto. 
O espaço laboratorial existe para que os alunos e alunas  possam realizar um conjunto de atividades 
práticas com segurança. Assim como eles aprendem conhecimentos práticos em uma visita a uma usina 
hidrelétrica, um museu ou um sítio arqueológico, o Laboratório traz a possibilidade de aprendizagem para 
conhecimentos práticos mais específicos, que exigem um ambiente controlado. 
Muito mais do que comprovar na prática o que aprende-se na teoria (como se nós professores fôssemos 
mentirosos compulsivos), o Laboratório Didático traz a oportunidade para o estudante compreender, ao 
menos um pouco, o processo de desenvolvimento científico, compreendendo que descobertas não brotam 
do cérebro de gênios, mas que exigem um árduo trabalho coletivo e, muitas vezes, horas e mais horas 

envoltos em laboratórios, cálculos e anotações.
 

A atividade laboratorial traz, portanto, a possibilidade de alunos e alunas vivenciarem o 
processo científico, sendo o disparador de boas perguntas, auxiliando no teste de hipóteses 

para responder a elas e apoiando-se na prática experimental para a produção de novos 
conhecimentos durante o processo de aprendizagem. 
 
E o Gabriel? Bom, o Gabriel terminou a aula de Ciências - saiu extasiado, ao conseguir 
produzir sabão a partir do óleo de cozinha (até levou um pedaço para casa) -  tirou seu 
avental/capa de super-herói e, por enquanto, voltou para sua identidade secreta, mas 
não vê a hora de se transformar de novo...

LEONARDO ANDRÉ TESTONI é doutor em 
Educação (ênfase em Ciências e Matemática) 
Universidade Federal de São Paulo

Clique aqui e faça 
uma visita virtual ao 
MostrExplique 2021

https://colegioparthenon.com.br/mostrexpliquevirtual/
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We have always learned English at 
school, but we are not always able to 
apply it to the things we enjoy. Every 

time it is the theme of the book and the way it 
is in the book, but now it is different. Parthenon 
Show was a project that I (Mariana, 8th grade 
student) created last year and that aims to make 
this change and make English something fun that 
you can use for something you love!
 
How does it work? 
Parthenon Show is almost like an “English club”. 
In it, people record videos in English on the topic 
they want.
 

The project is managed by students including 
most of the organizational issues. Because of 
this independent organization, everything is very 
light and loose, with no pressure to post videos or 
deadlines, which makes Parthenon Show a nice, 
friendly and safe place. 
You can make videos if you want, when you want 
and about what you want.
 
Benefits 
Parthenon Show, in addition to allowing you to 
use English in subjects that interest you, improves 
your speaking and listening skills in English. 
The project also helps you to lose some of your 
shyness, increases your vocabulary in the English 
language and allows you to record and watch 
videos that interest you. It can also have very 
good tips on English as well as on other studies, 
trips etc. And let’s not forget that the project also 
makes English fun and something you can use in 
your life on your own.

 
How did it originate? 
The project started with a small and simple 
idea: I wanted to shoot videos and have fun. 
Yes, that was the idea, nothing fancy and much 
less gigantic! I started to develop thinking, first 
I wanted to do it like a newspaper, but I thought 
it would not be good. Then I had the idea of 
making videos on any topic, which would be 
cool, but it was unrealistic: how would the school 
accept that students make videos on any topic 
in Portuguese?! Until the idea of making these 
videos in English came up, which was perfect!
 
From then on I started to develop and think 
about the project, with the help of Teacher 

Soraia. It was difficult, but we managed to 
develop the project to the point where we 
could present it to people. When making the 
presentation, several of these people got 
interested, and so the Parthenon Show started, 
which at the time was just a project for the 
seventh graders. 
 
How is the project currently going? 
Now, in the year 2021, Parthenon Show has 
expanded to all grades of Elementary and High 
School.
 
We have meetings every week to see posted 
videos, and although the project took a while to 
start over, it is doing really well and already has 
several videos.
 
Outcome 
English is very present in our lives nowadays, but 
it does not have to be mandatory and can YES be 
used in everyday life and for subjects you like!
 
Finally, I wanted to say that Parthenon Show is 
living proof that something big does not start 
big, that it starts small and only gets big if there 
is a determined person who makes it big. And 
that goes for your English: if you want to improve 
your English, no matter what level you are at, you 
have to go for it and make an effort to make it 
happen — and Parthenon Show is a very good 
way to do that.

Clique 
aqui para a 
versão em 
português 
desta matéria

Clique aqui 
para assistir 
o vídeo de 
apresentação 
do Parthenon 
Show

Mariana Reales Pissinati 
Student at Colégio Parthenon Bom Clima. 
Currently is at Year 8.

ENS. FUNDAMENTAL II

https://colegioparthenon.com.br/bomclima/pdf/lights-camera-action.pdf
https://youtu.be/Xt1Cyruguww
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SEDENTARISMO? 
NÃO COM O PROFESSOR NAUM!

CRISTIANE BASSANI, mestranda 
em Educação, coordenadora 

pedagógica do Ensino Fundamental  
I do Colégio Parthenon Bom Clima.

EMERSON CAPPELLETTI, mestre em 
Língua Portuguesa, coordenador do 

Ensino Fundamental II do Colégio 
Parthenon Bom Clima.

A BNCC trouxe uma série de desafios para a 
disciplina de Educação Física justamente 
por ser uma área que permite a frequente 

convivência com grupos. De tão importante que 
é, a EF é parte obrigatória dos currículos de 
todas as escolas do Brasil, e isso se dá justamente 
pelo fato de a área conseguir agregar muitas 
das tão faladas habilidades socioemocionais 
motivadoras para a aquisição do conhecimento, 
a capacidade da boa convivência, o estímulo 
pelo trabalho em grupo e a capacidade de o 
educando se reconhecer dentro de um contexto 
de aprendizagem.
 
Não é tarefa fácil e o Colégio Parthenon estudou 
bastante as propostas da Base a fim de levar 
para as aulas de Educação Física a empatia, a 
responsabilidade, a felicidade, a comunicação 
entre os pares, a autoestima, a criatividade, a 
autonomia, a paciência, a ética e a organização. 
Ufa! Quanta coisa cabe numa simples aula! O 
trabalho foi árduo, mas, aos poucos, conseguimos 
seguir aquilo que propunha o principal 
documento nacional regulador dos currículos 
brasileiros. Triste engano! Caímos de cabeça no 
meio de uma pandemia!
 
Agora, sejamos bem sinceros, como fazer o que 
propõe a Base por meio de aulas a distância e, 
ainda assim, combater o sedentarismo? Sabemos 
que os estudantes do Brasil, muitas vezes, não 
penteavam os cabelos nem escovavam os dentes 
para assistirem às aulas das diversas disciplinas. 
Imaginem a tarefa de fazê-los se movimentar 
diante de uma tela de computador e sem destruir 
toda a casa! 
 
Pois é, o professor Naum, do Fundamental I, 
enfrentou o desafio e se debruçou nos estudos 
para buscar alternativas possíveis de serem 
trabalhadas remotamente. Esses esforços 
resultaram em aulas dinâmicas e divertidas 
que permitiram a realização de tarefas de 
conhecimento e movimento, dentro dos mais 
diferentes espaços da casa. Concretizar a 
proposta demandava - por parte de todos os 

envolvidos -  análise do jogo e de suas 
regras, materiais corriqueiros presentes 
em todas as casas (como tampinhas 
de garrafa), autoconhecimento e 
movimento… Muito movimento mesmo!
 
Não pense que isso foi fácil, o 
professor nos afirma que “a situação 
era complicada e as crianças 
estavam trancadas e sem 
nada para fazer.  
 
 
 

 
 
A proposta de 
ensinar, de modo mais 
convencional, estava 
descartada. Era preciso 
pensar em atividades 
bem estruturadas que 
envolvessem as crianças 
de verdade. Foi muito bom, 
pois até os pais começaram a 
participar de minhas aulas!”
 
Ele acrescenta ainda que foi 
preciso sempre propor um 
desafio em todas as atividades, 
o que se tornou tão relevante 
pra todos  que  os alunos já 
perguntavam qual era o “prêmio” 
do dia: cumpri-lo passou a ser 
bastante motivador para todos. 

O melhor é que nenhuma mãe desejou falar 
seriamente com o professor Naum porque o filho 
ou a filha quebrou um belo vaso da sala, sempre 
houve a preocupação em se valer de pequenos 
espaços para a realização dos movimentos.
 
No início, tudo isso provocou estranhamento, 
porque os pais tinham de ajudar os pequenos 
e pequenas a buscarem materiais. Esse breve 
embate inicial foi substituído pela autonomia 
que cada um dos alunos e cada uma das alunas 
começou a desenvolver. “Todos passaram a 
buscar a lista de materiais para as aulas da 
semana e não precisaram mais do auxílio dos 
pais” - vibra o educador.
 
A alegria de ir para a quadra foi substituída pela 
alegria de se movimentar em casa. Atividades 
de ginástica, de caminhada sobre o cabo de 
vassoura, de apoio e caminhada numa perna 
somente eram propostas simples que trouxeram 
o envolvimento dos aprendizes. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

O mais gostoso, segundo 
o professor,  era ouvir 
“Puxa! Que pena que 
acabou!”. As aulas de 

EF se tornaram mesmo 
significativas para o espaço 
remoto com que contavam 
o educador e seus alunos 
e alunas. Os jogos de 
pensamento e raciocínio 
não foram deixados de lado. 
Xadrez, damas, jogo da velha 
e de memória fizeram parte do 
currículo a distância. Mas não 
pensem que a aula colocava tão 
somente  os alunos quietinhos 
na cadeira para observação de 
funcionamentos e regras. Tudo 
ia além disso, porque o desafio 
final terminava em movimentos 

como, por exemplo, o polichinelo ou a flexão. 
Segundo o Naum “era impossível ficar somente 
no teórico, apesar de a teoria estar sempre 
presente nas aulas, mas o objetivo era sempre 
promover um movimento de resgate de tudo o 
que foi aprendido.” Nesse contexto, cabiam até 
as corridinhas sem sair do lugar, os movimentos 
de dança e as brincadeiras típicas juninas!
 
 
Enfim, foram aulas bem planejadas, divertidas 
e com objetivos muito bem pensados. Deu uma 
vontade imensa de participar das aulas.

TODOS OS SEGMENTOS



Por que será que uma escola que trabalha com crianças e adolescentes, 
sentiu a necessidade de criar um espaço com as famílias para conversar sobre 
educação, afetos e outros tantos assuntos relacionados ao desenvolvimento 
de seus filhos e filhas?

UM ESPAÇO 
CONSTRUÍDO 
COM MUITAS VOZES

25

Em 2019, um ano antes de iniciarmos o 
enfrentamento da pandemia de COVID-19, 
o IEDE (Interdisciplinaridade e Evidências 

no Debate Educacional), Fundação Lemann e Itaú 
BBA divulgaram o MAPA DE APRENDIZAGEM, 
uma plataforma com dados educacionais cujo 
objetivo era facilitar o acesso aos dados do 
PISA, um programa internacional que avalia o 
desempenho de estudantes em vários países. 

Já era sabido, ainda que não de forma tão explícita, que a participação das famílias na vida escolar 
dos filhos trazia impactos positivos na aprendizagem, mas os dados do “MAPA” provaram isso de forma 
contundente. Entre os estudantes que disseram que os pais se interessam muito pela vida escolar, a 
média de desempenho em ciências, por exemplo,  foi 414,08 pontos. Já entre aqueles cujos pais não 
mostram interesse na escola, a média foi 357,19. A diferença equivale a quase dois anos de estudos 
entre os dois grupos.

Esse estudo, além de revelar o baixo desempenho 
dos estudantes brasileiros em leitura, matemática 
e ciências, também explicitou as desigualdades 
internas decorrentes de fatores regionais, 
econômicos e sociais. 
Participar da vida escolar não significa, 
necessariamente, corrigir deveres de casa, mas 
acompanhar a frequência escolar dos filhos, 
participar de reuniões e conversar sobre o que 
estão aprendendo ou sobre as dificuldades, entre 
outras possibilidades.
 

Sabemos quanto é difícil esse engajamento 
familiar em virtude do próprio estilo de vida 
a que estamos muitas vezes submetidos. E, 
também, sabemos que as reuniões escolares, em 
geral, são espaços destinados à comunicação 
de resultados ou projetos, nos quais os pais 
assumem um papel de ouvintes, muito embora 
possam ter informações e contribuições 
relevantes para auxiliar no processo de 
aprendizagem das crianças e adolescentes.
 

TODOS OS SEGMENTOS



COMO RESPOSTA À PERGUNTA 

INICIAL, PODERÍAMOS ELEGER 

UMA SÉRIE DE POSSIBILIDADES, 

MAS A ÚNICA CERTEZA QUE 
TEMOS É QUE UMA ESCOLA 
NÃO SE FAZ SEM OUVIR TODAS 

AS VOZES QUE A COMPÕEM: 
ALUNOS, FAMÍLIAS, PROFESSORES, 

FUNCIONÁRIOS E GESTORES. 
PELO MENOS É ASSIM QUE 
NÓS ENTENDEMOS.
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Para que essa riqueza de 
pensamentos e ideias pudesse 
ser acolhida e compartilhada. 
Para que percebêssemos que 
não estávamos sozinhos e que, 
paradoxalmente, a imposição do 
distanciamento social produzisse 
uma aproximação, ainda que virtual, 
que nos fortalecesse para enfrentar 
com mais vigor, um momento 
difícil de nossa vida.
 

 
 
 
 
 
 
Disso nasceu o DITIRAMBO, um projeto 
que desde o primeiro encontro foi 
muito além dos objetivos estabelecidos 
inicialmente. Foi um espaço de fala 
e de escuta dos nossos problemas e 
dificuldades; foi um ambiente seguro 
para troca de experiências; foi um lugar 
de leitura e produção de poesias; uma 
possibilidade de troca e compartilhamento 
de músicas e indicações de livros e filmes; 
uma fonte de energia para enfrentarmos 
juntos os desafios.
 
Foi. É. E ainda será por um longo período. 
Dois anos depois da primeira reunião, o 
DITIRAMBO é  uma herança positiva em 
meio a tantas perdas e lutos que marcaram 
esse período da nossa vida.

O Parthenon sempre procurou criar um ambiente 
acolhedor em suas reuniões e tem uma tradição 
no desenvolvimento de projetos e ações que 
procuram envolver as famílias nos processos 
educacionais. São exemplos dessas experiências 
a Escola de Pais, os Congressos de Pais, o Projeto 
Escola Aberta e o Fórum de Educação Infantil. 
 
Em meio à imposição de um distanciamento 
social, vimos que era fundamental criar, também,  
um espaço de diálogo que estabelecesse 
uma comunicação mais horizontalizada entre 
professores, pais, gestores educacionais e 
outros atores sociais importantes para assegurar 
a manutenção das relações de ensino e 
aprendizagem. 
 
Na medida em que a escola adentrava com toda 
intensidade e força o espaço privado das casas, 
transformando quartos, escritórios, salas, cozinhas, 
quintais, varandas, entre outros, em “salas de 
aulas”, tínhamos que lidar com o inexorável fato de 
que os papéis que cada um desses atores assumia 
estava se transformando rapidamente, para dar 
conta do desafio imposto. 
 
Fomos forçados a nos reinventar, e esse processo 
não se deu sem dor, sem esforço, sem entrega, 
como acontece com  todo novo aprendizado. E, 
acima de tudo, não se deu da mesma maneira 
para todo mundo, o que gerou vozes dissonantes 
que ora exaltavam os aspectos positivos do 
aumento da proximidade familiar, ora eram vozes 
que clamavam por ajuda, apoio, por vezes em 
gritos desesperados e angustiados. 

SIMONE PANNOCCHIA TAHAN é mestre em 
Formação de Professores, doutoranda 
em Psicologia da Educação e Diretora 
Pedagógica do Colégio Parthenon Bom Clima

Clique aqui para ver a 
playlist com os encontros 
que já foram realizados

Clique aqui para acessar 
nossa plataforma de 
discussão no link

VEJA INFORMAÇÕES SOBRE O PRÓXIMO 
ENCONTRO DO DITIRAMBO NO INSTAGRAM: 
@COLEGIOPARTHENONBOMCLIMA

 
Esse coro entoado por diferentes vozes 
simultâneas mas quase nunca uníssonas 
chegavam à escola como um “ditirambo”,  
coro do teatro grego, no qual era possível 
identificar o assunto ou preocupação principal, 
mas que não produzia necessariamente unicidade 
de pensamentos e ideias. Era necessário criar um 
espaço para que estas vozes pudessem 
se manifestar. 

https://youtube.com/playlist?list=PLSMZliVb9JiFs6pXmpcg_o-9y_ERxhYP_
https://ditirambo.ning.com


TODOS OS SEGMENTOS

COMO ASSIM, 
FORMAR PROFESSORES
NA ESCOLA?
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O Colégio Parthenon carrega em seu DNA a 
certeza de que toda instituição de ensino 
séria é responsável pela formação não 

só de seus alunos e alunas, mas também pela 
formação de seus professores. Mas por que será 
que é preciso ter um projeto de formação para 
professores? Eles já não possuem a formação 
necessária para exercer o ofício de ensinar? 
 
Então, eles são muito competentes sim e, 
também, possuem uma excelente formação, mas 
entendemos que a educação é uma ciência em 
constante movimento, de muita responsabilidade 
e que só a formação inicial não consegue abarcar 
todos os saberes necessários para o trabalho com 
as crianças, adolescentes e adultos.
 
Partindo dessa premissa, cuidamos muito da 
formação de nossos professores e não pensem que 
esse trabalho só acontece em reuniões previamente 
marcadas (isso também acontece e com muita 
frequência), mas a formação acontece, também, 

por meio da observação constante, por meio 
de bons modelos, pelos cuidados recebidos, 
pela parceria com os coordenadores 
pedagógicos e direção e, principalmente, 
pelas trocas entre os pares. 
 
Por valorizarmos a potência de nossos 
professores e respeitá-los como 
autores de suas práticas, em 2020, 
criamos o Simpósio de Práticas 

Docentes Compartilhadas - PRATIC. 
Inicialmente seria uma atividade 
interna para socializarmos as práticas que 
acontecem dentro do espaço escolar, mas 
a vontade de trocar experiências foi maior 
e abrimos as inscrições para professores 
de todo o Brasil. 
 
No dia do evento, tivemos apresentações de 
professores de todo o Brasil e, também, de 
Portugal. Com isso só confirmamos o que já 
sabíamos e praticamos aqui na escola: 

os professores aprendem muito uns com os 
outros; as pesquisas acadêmicas precisam se 
aproximar das realidades das escolas e, por fim, 
as práticas dos professores merecem (e precisam 
muito) ser valorizadas em nosso país.

 
O PRATIC cresceu muito de um 
ano para o outro e, em 2021, 
participará em conjunto com 
o Congresso Movimentos 
Docentes (organizado por 
pesquisadores da UNIFESP)  
e o  SEPAD (Simpósio 

de Estágios, Práticas 
e Aprendizagem da 

Docência, também 
organizado por  

pesquisadores 
da UNIFESP). 

Clique aqui para acessar as atas 
do nosso simpósio de práticas 
docentes compartilhadas.

  Sim, 
no meio da 
  pandemia!

Sinto-me grata e privilegiada por 
trabalhar com a formação de professores. 
São eles que fazem o Parthenon ser o que ele 
é hoje. Formamos uma grande equipe que se 
respeita, que trabalha de forma colaborativa, 

que diariamente constrói o projeto pedagógico 
do Colégio Parthenon Bom Clima e que, 
principalmente, enxerga na educação a única via 
para a construção de uma sociedade mais justa, 
igualitária e humana.

SIMONE PANNOCCHIA TAHAN é mestre 
em Formação de Professores, doutoranda 
em Psicologia da Educação e Diretora 
Pedagógica do Colégio Parthenon Bom Clima

https://colegioparthenon.com.br/bomclima/pdf/atas-pratic.pdf


O COLÉGIO PARTHENON SEMPRE ESTEVE  
DE PORTAS ABERTAS PARA O NOVO
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No Parthenon pensamos e vivemos a 
escola em sua essência primeira que, 
para nós, é possibilitar aos nossos 

estudantes a formação do pensamento, da 
capacidade de análise, da pesquisa e da criação 
crítica de interpretação da vida. Por isso, nossas 
ações são sempre elaboradas com o intuito de 
contribuir para a formação humana integral e 
para a construção de uma sociedade mais justa, 
democrática e inclusiva.
 
Falar do NOVO talvez esteja no lugar de reflexão 
constante sobre a prática já experienciada, 
afinal, somos inquietos, humanos e, assim como 
o professor e pesquisador Fernando Almeida* 
defende, acreditamos que “o desenvolvimento 
humano não é apenas sobrevivência da raça, mas 
é o desenvolvimento que permita que o homem 

O 
FUTURO 
DO 
ENSINO 
MÉDIO 
CHEGOU

viva mais e melhor. Isso envolve uma harmonia 
com o meio ambiente e também envolve 
harmonia entre as culturas, o respeito aos direitos 
humanos e a apropriação do desenvolvimento 
científico e tecnológico para o bem comum”.  
Ao longo desses 42 anos de existência do 
Parthenon, privilegiamos em nossa prática a 
busca para atender as necessidades presentes 
de nossa comunidade de estudantes e familiares, 
sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de suprir suas próprias necessidades. 
É esse o coração do corpo Parthenon, que 
não pode restringir os seus ritmos e sons para 
atender esse ou aquele objetivo individual, mas 
deve promover sincronia e harmonia entre os 
diversos corações e vidas que compartilham 
e confiam suas histórias e desejos aos nossos 
cuidados.

COMO A MUDANÇA DO ENSINO MÉDIO FOI ESTRUTURADA 
NO PARTHENON BOM CLIMA NESSES ÚLTIMOS 5 ANOS?

 
A implementação da estrutura do novo 
Ensino Médio começou a ser estudada pela 
equipe de gestão do Colégio Parthenon com 
o desejo de apresentar para a comunidade 
de Guarulhos um projeto diferenciado, que 
preservasse os valores institucionais e saberes 
da humanidade e também ampliasse os olhares 
para as necessidades contemporâneas. Assim, 
no final de 2017, nossa Diretora Pedagógica 
Simone Tahan e o Coordenador pedagógico na 
época Eduardo de Oliveira iniciaram visitas em 
contextos escolares nacionais e internacionais. 

 
Em 2017 e 2018, a equipe aprofundou suas 

leituras e estudos para promover o redesenho 
dos pilares que sustentam o Projeto Político 

Pedagógico do Colégio Parthenon. No final de 
2018, demos prosseguimento à implantação da 

proposta, com o professor e Coordenador Eneias 
Prado iniciando a transição da coordenação do 

Ensino Fundamental para a do Ensino Médio. 
E, desde então, com reuniões sistemáticas com 

os professores, famílias e grupos de alunos, 
seguimos com os trabalhos de mudança. 

 
O ano de 2019 foi um marco importante, pois 
trouxemos um currículo mais flexível quando 
os alunos dos nonos anos, primeiras e segundas 
séries do ensino médio tiveram a oportunidade 
de escolher componentes curriculares que 
complementariam a grade comum. 
Assim, desde a primeira versão foram ofertadas 
a cada trimestre pelo menos nove opções de 
eletivas, para que o estudante escolhesse, com 
aulas que permeavam o campo da programação, 
fotografia, aviação, movimentos com o corpo, 
entre outras. 
Implementamos programas de fomento às 
atividades culturais - PAC -, criamos a Empresa 
Júnior Parthenon, promovemos o pensar 
cientificamente por meio de resolução de 
problemas com o Fome de quê? e diversos 
outros projetos que incluem do nono ano, início 
do processo de transição, até a conclusão do 
ciclo com as terceiras séries do ensino médio.

ENS. MÉDIO



ENEIAS DE ALMEIDA PRADO 
é mestre e doutor em Educação Matemática 
e coordena o Ensino Médio do Colégio 
Parthenon Bom Clima

Para propor o novo é preciso ter história, consistência 

e muita dedicaçÃo. Agende uma visita para que nossa 

equipe possa apresentar toda a estrutura e temática 

que sustentará a formaçÃo que propomos. Abra portas 

para o mundo!
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Mesmo em tempos difíceis com 

a pandemia, inauguramos o 
Laboratório Maker, ampliamos o programa 

bilíngue, reorganizamos as propostas iniciais e 
potencializamos o uso dos recursos tecnológicos.  

 
Reestruturamos nosso Laboratório  
de Ciências, adequamos espaços  
físicos, fortalecemos os plantões de dúvidas, o 
laboratório de redação Red Lab e formamos a 
primeira turma do High School. 
 
Tudo foi milimetricamente planejado 
para que pudéssemos ter experiência  
e condições de proporcionar uma organização 
curricular consolidada e potente para o ENSINO 
MÉDIO PARTHENON 2022. 

 DIGA LÁ O QUE 
É ESSE TAL DE 
LABORATÓRIO

Muito se tem falado sobre as instalações 
de laboratórios “maker” dentro das mais 
variadas escolas e também sobre sua 

importância no processo de ensino e aprendizagem 
neste contexto de enormes transformações na 
Educação. Justamente por isso, todos devem estar 
muito atentos para conseguir aliar um espaço 
bem planejado a uma intervenção pedagógica 
consistente, e isso só acontece nas instituições que 
se debruçam efetivamente sobre essa proposta 
inovadora para espaço, currículo e sustentabilidade. 

O ESPAÇO PODE ATÉ TER LIMITES, MAS A CRIATIVIDADE É INFINITA!

UM DOS PRINCIPAIS ERROS EM RELAÇÃO 

AOS OBJETIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

LABORATÓRIO É PENSÁ-LO TÃO SOMENTE 

COMO UM APÊNDICE DAS OUTRAS DISCIPLINAS. 

APESAR DE CONTRIBUIR MUITO PARA O 

APRENDIZADO DOS CONTEÚDOS MAIS 

CONVENCIONAIS, O “MAKER” 

NÃO É SOMENTE UMA 

DISCIPLINA AUXILIAR 

PARA OUTRAS.

O QUE MUDA NO CURRÍCULO ESCOLAR? 

O currículo Parthenon em 2022, com maior 
flexibilidade e liberdade de escolha pelos 
estudantes, tem sustentação para seus 
componentes curriculares disciplinares em quatro 
importantes núcleos. O Núcleo Formação Geral 
Básica, que se estende pelas três séries do Ensino 
Médio e totaliza 1800 horas de formação, e os 
núcleos: Ciclo Comum, Imersão e Expansão, que 
dependem do itinerário formativo oferecido em 
cada série, totalizando, no mínimo, 1200 horas 
após os três anos de curso.
 
Para eleger o tema do itinerário formativo, 
no primeiro semestre de 2021, conversamos 
novamente com membros de nossa comunidade, 
que nos apresentaram pistas que permitiram a 
construção do itinerário formativo integrador: 
PARTHE(YOU) - Parthenon, Você e o Mundo, que 
conduzirá nossos jovens a refletir e agir com base 
nos objetivos de desenvolvimento sustentável, 

propostos pela Organização das Nações 
Unidas, em  três dimensões: social, econômica 
e ambiental.

ENS. FUNDAMENTAL I



Projetos entre os diversos aprendizados 
são muito bem-vindos, mas devem ser 
pensados de modo a contribuir para a 
apreensão de novos saberes de maneira 
bem mais interdisciplinar. É possível, 
por exemplo, construir protótipos dos 
variados tipos de vírus, valendo-se dos 
mais variados materiais. Temos aí a 
disciplina de ciências envolvida com 
a proposta de usos de ferramentas, 
materiais e tecnologias dentro do 
espaço e da concepção “maker”. 
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EMERSON CAPPELLETTI, 
mestre em Língua Portuguesa, coordenador 
do Ensino Fundamental II do Colégio 
Parthenon Bom Clima.

É a capacidade de cumprir as 
necessidades do _____ sem 
comprometer as gerações do _____

É o desenvolvimento que não 
_____ os recursos para o futuro.

A sustentabilidade se baseia 
em três pilares: desenvolvimento 
econômico, social e proteção _____

1. Presente

2. Passado

3. Futuro

1. Usa

2. Esgota

3. Economiza

1. Presente

2. Passado

3. Futuro

1. Ambiental

2. Intelectual

3. Rural

Clique aqui 
para ver 

as respostas.

A CULTURA MAKER TEM TUDO A VER COM SUSTENTABILIDADE, MAS VOCÊ SABE O QUE É ISSO?

Confecção de jogos de tabuleiro, representações 
em 3D, projetos de sustentabilidade, projetos de 
“hackeamento” dos materiais e objetos, tudo 
isso - e muito mais - coloca o aluno em contato 
com as mais diversas situações problemas e, 
na tentativa de buscar soluções, constrói-se o 
projeto e estimulam-se habilidades típicas de 
quem precisa trabalhar em grupo e desenvolver a 
empatia por meio de uma liderança democrática. 
Dá para imaginar a importância do laboratório 
“maker” dentro das escolas? Então…

Não pense em hacker fora da lei, já que 

“hackear” significa observar atentamente 

um material ou condição para propor novos 

usos ou melhorias.

Mas, espera lá! Estamos falando tanto dos 
objetivos sem definir exatamente o que é esse 
tipo de laboratório. Observem que até este 
momento tudo o que foi dito já é uma definição 
da importância da implementação do espaço 
com fins didáticos claros. Até então, está tudo 
perfeito, mas, quando se fala em laboratório, 
vem logo à cabeça um espaço onde se realizam 
experimentos? Sim! É isso mesmo! Só que no 
espaço maker usamos os mais diversos materiais 
ressignificados para a resolução de uma situação 
problema. Um problema observado aliado a 
uma proposta de intervenção completa o que 
acontece no espaço. Simples, não é? O espaço 
ganha vida quando os alunos se envolvem com a 
atividade proposta, muitas vezes elaborada por 
eles mesmos.

Caminhemos… Todos sabem o que encontrar 
num laboratório de química, mas o que há 
num labmaker? 

Lá os alunos devem encontrar máquinas e 
ferramentas que contribuem para que se 
construa um caminho entre a ideia e a teoria 
e entre a teoria e a prática. O mobiliário deve 
permitir que todos possam trabalhar em grupo 
e manter o diálogo com seus pares baseados 
num objetivo comum construído por meio da 
observação de uma determinada realidade e 
guiado por um projeto construído pelos grupos 
de trabalho.

Aqui, no Parthenon Bom Clima, o Laboratório 
Maker conta com um espaço amplo onde se 
encontram impressora 3D e cortadora a laser. Lá, 
os alunos trabalham em grandes bancadas que 
permitem a livre movimentação para a facilitação 
dos trabalhos em grupo. O espaço permite que 
os alunos desenvolvam as habilidades emocionais 
tão importantes para a vida além dos muros 
escolares. Vamos colocar a mão na massa e nos 
enveredar pela cultura do “faça-você-mesmo”?

https://colegioparthenon.com.br/bomclima/pdf/diga-la-esse-tal-lab-maker-quiz-maker.pdf
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Atualmente, pensar nos espaços escolares implica pensar em afetividade.  
Essa reflexão é fundamental porque os espaços estabelecem as relações interpessoais, 
promovem o compartilhamento de experiências de vida, privilegiam a construção  
de novos conhecimentos, de aprendizagens significativas e de muitas histórias 
compartilhadas. Trata-se de uma relação íntima entre pessoas e lugares.E SEU PAPEL NA

O ESPAÇO

A arquitetura, a ocupação e o planejamento dos ambientes podem e 
devem proporcionar mais acolhimento às crianças que habitam a escola.

Como adultos, qual a nossa memória  
sobre os espaços de nossa infância? 
Como nos recordamos de nossa interação  
nos espaços escolares de nossa formação? 

Muito provavelmente as primeiras recordações
envolvem memórias sensoriais, cheiros, sabores 
do lanche, de uma fruta colhida do pé ou 
mesmo de cantinhos de saudosas brincadeiras. 
São elos sentimentais, cultivados a partir  
de marcas daquilo que já foi vivido.

Habitar um espaço é o modo básico  
de alguém se relacionar com o 
mundo. O dicionário diz: ocupar 

como residência; morar; prover habitantes; 
povoar; ocupar.  
 
E como habitar os espaços da escola?  

Trata-se de um ato recíproco, o habitante  
se acomoda no espaço e o espaço se  
acomoda na consciência do habitante.

Especialmente na educação infantil,  

os espaços buscam aninhar, ou seja,  

buscam permitir que as crianças pequenas 

tenham a oportunidade de abrigar-se, 

acolher-se e acomodar-se confortavelmente 

em um lugar aconchegante e seguro.

As crianças são sujeitos ativos  

e ávidos por descobertas, quando   

                encontram espaços planejados, 

                       preparados e convidativos, 

                        investigam, exploram, 

                        brincam e interagem  

                      de maneira mais efetiva.
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A essência do brincar  
também mora nos espaços.  
Ao observar os cantinhos  
da escola, as crianças acionam  
sua natureza criativa e quase  
que imediatamente iniciam ações 
lúdicas, espontâneas e carregadas 
de sentido quando realizam o jogo 
simbólico no faz de conta, quando 
voltam-se para o chão, para a terra  
e quando exploram o imaginário 
tendo as próprias mãos como 
instrumentos potentes. 

As salas são compreendidas  
como salas de referência, visto  
que as ações pedagógicas podem 
ocorrer de forma efetiva tanto  
nos espaços internos, como  
nos externos e coletivos.

       Para tanto, os ambientes necessitam  
   ser organizados de forma interconectada.  
O espaço é apenas um dos aspectos
que compõem o ambiente escolar  
que é constituído pelas relações. 

Ele interage com seus habitantes, 
modifica-se, toma forma de acordo com 
inúmeras variáveis, dentre elas:  
 
Os projetos de interesse das crianças; 
 
As sequências investigativas planejadas 
pela equipe docente;  
 
As projeções de aprendizagem
esperadas;  
 
E as experiências pessoais e coletivas,  
num diálogo constante entre a arquitetura 
e a pedagogia.

Luzes, cores, texturas, aromas, 
atmosfera, ambientações e materiais 
diversificados são critérios importantes 
para assegurar a qualidade do ambiente 
ofertado às crianças. 

Desafios motores, beleza
estética, sonoridade, iluminação,  
tudo pode compor cada detalhe, 
estimulando maneiras de interagir  
e dialogar com diferentes realidades  
e contextos.
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Na escola, todos os espaços são planejados com cuidado e afeto, 

garantindo a dimensão estética, que é indispensável, pois é neste 

ambiente que são celebrados diariamente os encontros cognitivos 

e afetivos entre educadores, pais e crianças.

Há de se estabelecer vínculo com os espaços, há de se relacionar intimamente 

com eles, transformando-os, para então termos verdadeiramente ambientes 

interativos concebidos.

Adriana Biasotto, 
especialista em Neurociências pelo Instituto 
Singularidades. Formadora de Professores. 
Coordenadora Pedagógica da Educação 
Infantil do Colégio Parthenon Bom Clima
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AGORA
É A VEZ DOS 

DE VIDA?
A importância de colocar as ideias dos jovens em ação

duradouro por toda a vida, articulando
com o encorajamento para que realizem suas 
mais altas aspirações pessoais e profissionais. 
Isso tudo não representa, nem de longe, abrir 
mão dos conteúdos formais mais usuais. Projeto 
de vida marcha ao lado dos conceitos,

Tendo em vista essa grande responsabilidade, 
nossos projetos perpassam o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio, com adequações 
e objetivos pensados para o desenvolvimento do 
estudante em cada ciclo; afinal, para construir 
um projeto de vida consistente, é necessário 
convocar os alunos para o autoconhecimento e 
para a análise atenta do universo que os rodeia. 
Devem ser sempre premissas desses projetos o 
desejo de fazer diferença no mundo e realizar 
algo de autoria com que possa contribuir para 
outros, assim como para a sociedade.

Conheça a seguir um pouco de cada
um de nossos projetos.

Atualmente muito se tem discutido 
sobre projetos de vida dos estudantes 
brasileiros. Junto a essas discussões, 

empresas especializadas desenvolvem produtos 
e serviços para atender as demandas do 
mercado e as necessidades de setores em pleno 
desenvolvimento econômico. Nós não diríamos 
que o fruto desse movimento mercadológico 
seja ruim, muito pelo contrário, entendemos 
que, de alguma forma, nossa juventude merece 
que os profissionais da educação se debrucem 
e estudem sobre o tema a fim de ajudá-la na 
construção desse tal projeto de vida.
Aqui no Parthenon, já investimos em projetos 
de vida há bastante tempo! Parece-nos 
que os pressupostos desses projetos estão 
intrinsecamente relacionados ao nosso “DNA”, 
pois entendemos que são como bússolas para 
cada um de nossos estudantes, orientando-os 
durante o desenvolvimento integral na busca de 
um sentido de vida por meio do conhecimento.
Salientamos que cabe a todas as escolas 
proporcionar espaços que promovam projetos
de vida éticos por parte dos jovens, ajudando-os 
a desenvolver um sentido de bem-estar

Proporciona aos alunos a possibilidade de se 

reconhecerem como estudantes dos anos finais do 

fundamental e, a partir disso, fortalecerem as estratégias 

de estudo, identificarem suas preferências acadêmicas e 

construírem ferramentas para lidar com os desafios que se 

apresentam ao longo de sua trajetória escolar. Organização 

e disciplina são a chave do projeto!

Proporciona reflexões constantes sobre competências socioemocionais indicadas pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) - sentimentos, respeito, confiança, empatia - a partir 

de conceitos e atividades que contribuam para o autoconhecimento e para a interação em 

grupo. Esse projeto foi pensado e iniciado antes da pandemia e se encontra vinculado aos 

desafios sociais e comportamentais do século XXI. Com o nosso afastamento obrigatório, 

as aulas do projeto se configuraram também  como um espaço de intensas trocas e 
reflexões entre os estudantes sobre a realidade vivida em meio a uma pandemia.  No 

primeiro semestre de 2021, conversamos sobre sentimentos, respeito e confiança. Além das 

sínteses individuais, realizamos  produção de painéis, resolução de desafios e paródias. 

FICADICA - 6O ANO

ENTRE(TANTOS) - 7O ANO

#

Denise Cristina Finotti Gomes, professora 

do Fundamental I e do projeto #ficaadica

Nossos alunos são acolhidos, instrumentalizados
e conduzidos a perceber que a mudança de ciclo não
é nenhum “bicho de sete cabeças”. Eles são convidados a
refletir sobre a importância da gestão do tempo, do empenho
na realização das atividades propostas e em como é fundamental 
ter uma formação completa, que cuide  dos aspectos acadêmicos,
do entrosamento com os colegas, da oralidade e da
aquisição cultural.
Para mim, a maior contribuição do projeto é o auxílio em relação 
ao desenvolvimento da autonomia. Não são raros os relatos dos 
alunos dizendo que implementaram as ações propostas nas aulas
e quanto isso facilitou o estudo.

ENS. FUNDAMENTAL II ENS. MÉDIO



Letícia Viana de Morais, professora de história

e do projeto #entre(tantos)

Rodrigo Costrov, professor de dança e do projeto #eueaescola

Para mim, o projeto contribui para que os estudantes
identifiquem sentimentos e emoções no cotidiano
e construam maneiras saudáveis de interagir, percebendo 
a si mesmo, o outro e o coletivo. No dia a dia, a reflexão 
sobre erros e frustrações possibilita aos adolescentes o 
desenvolvimento emocional, fortalecendo assim relações 
saudáveis consigo e com o outro, sem contar a possibilidade 
de mudança de atitude.

O cotidiano de pensar, refletir e agir sobre o pro-
jeto e propostas trabalhadas contribui de forma 
expressiva para a  vida dos estudantes, não
apenas a escolar, mas também para a  vida adulta, 
momento em que  deverão identificar e gerir
suas aspirações por meio do planejamento,
da organização, do estabelecimento de metas e 
de estratégias potentes para alcançá-las. As aulas 
do projeto são elaboradas de modo a capacitar  
alunos e alunas a fazerem escolhas alinhadas e
comprometidas com o exercício da cidadania e 
do bem coletivo. Consciência crítica e
responsabilidade permeiam as ações
propostas pelos alunos e pelas alunas.

O projeto tem como objetivo convocar os alunos a se reconhecerem como atores importantes 

da comunidade escolar, corresponsáveis pela própria aprendizagem, pela qualidade das 

interações que vivenciam, pela convivência que estabelecem e pelo espaço físico que habitam. 

Ao se entenderem como agentes de promoção de mudanças no contexto em que estudam, são 

desafiados a identificar e propor soluções para problemas relacionados ao cotidiano escolar, 

idealizar possibilidades para solucioná-los e planejar a execução dessas ações.

EUEAESCOLA - 8O ANO#

Pedro Henrique Guelfi Soares, professor de história

e do projeto Fome de quê?

Vejo um impacto direto na vida dos estudantes, com
contribuições diferentes para cada um deles de acordo com 
suas habilidades e pontos de desenvolvimento. No 9º ano, 
as questões socioemocionais se caracterizam como um dos 
desafios e se desdobram com o desenvolvimento do
trabalho contínuo em equipe, da construção de habilidades 
de pesquisa e dos procedimentos relativos à gestão de
projetos. É muito interessante notar como após um primeiro 
ano de muito trabalho os estudantes se percebem muito 
mais autônomos, protagonizando o ritmo e a direção de suas 
aprendizagens. Acredito que essa forma de trabalho
proporciona o contato com diferentes tipos de habilidades e 
competências cada vez mais esperadas e necessárias para a 
transformação do mundo em que vivemos. 
De forma geral, há ainda o desenvolvimento de um olhar
reflexivo sobre os vários problemas vivenciados e
experimentados por eles, assim como a iniciação à pesquisa 
científica e os desafios impostos por ela, a necessidade de 
refletir sobre propostas que tenham algum impacto
significativo e o contato com a metodologia ABP.

FOME DE QUÊ? - 9O ANO
Esse projeto visa implicar os alunos na identificação das 
diferentes necessidades que o homem contemporâneo 

tem enfrentado. Primeiro os estudantes são convidados a 

delimitar um problema que enxergam em nossa sociedade. 

Após a identificação e escolha, passam a investigar e propor 

soluções. Assim, em um primeiro momento, todos partem 

em busca de referencial teórico e bibliográfico no esforço de 

melhor compreensão do tema estudado para, depois, elaborar 

propostas de intervenção que devem ser postas em prática para 

a promoção de  algum impacto sobre os diferentes objetos de 

estudo. Trata-se de um momento de reflexão, pesquisa científica 

e ação sobre as questões significativas na vida dos alunos.
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concepções e considera ser importante elaborar 
situações que permitam o desenvolvimento de 
cada estudante em três eixos: eu comigo mesmo 
(dimensão pessoal), eu e o mundo (dimensão 

social e cidadã) e eu e as profissões (dimensão 

do trabalho).
Destacamos ainda, em consonância com 
a BNCC e com o Currículo Paulista, que 
no desenvolvimento das competências 
socioemocionais não deve haver nenhum tipo de 
determinismo sobre o que o estudante deve se 

tornar, uma vez que seu desenvolvimento está 
relacionado ao ato de aprender a ser. Quando 
se aprende a ser, é possível fazer escolhas 
entre querer ser, ou não, de uma determinada 

maneira, em uma dada situação. Esse querer 
advém da singularidade construída a partir das 
percepções gestadas no vivido, ainda que sob 
influência dos códigos culturais.

Com todas essas inquietações e anos de 
aprendizagens, reservamos no currículo do 
novo Ensino Médio, nas duas primeiras séries, 
espaço privilegiado para o trabalho explícito 
com o Projeto de Vida, mas não abrimos mão 
de projetos consolidados que compartilham de 
parte dessa construção: o projeto associado 
ao itinerário da primeira série com o uso da 
metodologia ABP; o Debates e Polêmicas, na 
segunda série; e a tutoria na terceira série, 
espaço de diálogo e escuta aos estudantes.
E, novamente, nossa expectativa é que cada uma 
dessas ações, por mais pequenas que pareçam 
ser, atendam as necessidades presentes e futuras 
de nossos estudantes, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas 
próprias necessidades.

Nas etapas anteriores, descrevemos cada um 
dos projetos e movimentos promovidos por eles. 
Poderíamos até discutir todos sobre as lentes 
das diferentes gerações; quem no início dos anos 
2000 não assistiu ao filme “Efeito Borboleta”? 
Ou ainda, quem, nas décadas posteriores a 1960, 
não teve curiosidade sobre a famosa analogia 
no “bater das asas de uma borboleta”? Aliás, 
já ouviu falar? A teoria do caos que encanta a 
muitos, mesmo que apenas metaforicamente. 
Para nós, cada uma dessas ações tem como 
objetivo gerar não apenas movimento nas séries 
e momentos em que são executadas, mas, 
eco nessas importantes fases do crescimento, 
adolescência e juventude. Como explicitado 
no Currículo Paulista (documento curricular 
oficial do Estado de São Paulo) a adolescência 
é uma fase permeada por muitas turbulências 
emocionais que têm sido intensificadas pelas 
tecnologias e por um mundo em constante 
mudança, o que pode gerar incertezas e 
ambiguidades. Adolescentes e jovens têm cada 
vez mais dificuldade para saber o que é certo e 
entender o que o futuro lhes reserva.

Perfeito! Então, o motivo de voltarmos a falar 
sobre projeto de vida é por causa da escolha das 
profissões? Não necessariamente. Em diferentes 
momentos da escolaridade, a experiência do 
autoconhecimento, da construção identitária 
e de projetos de vida esteve e deve continuar 
presente. A autoria, a crítica e a criatividade 
na produção de conhecimentos e as práticas 
participativas, colaborativas e corresponsáveis 
com o âmbito local e planetário, também. A 
escolha profissional é uma ação importante, 
mas pequena quando pensamos em todos os 
elementos necessários neste momento ímpar
da formação.
Na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) há 
orientações explícitas que dialogam com nossas 

NO ENSINO MÉDIO

ENEIAS DE ALMEIDA PRADO 
é mestre e doutor em Educação Matemática 
e coordena o Ensino Médio do Colégio 
Parthenon Bom Clima

50 51

AGORA É
POSSÍVEL
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EM OUTROS
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SEM PRECISAR 
SAIR DO COLÉGIO
O Parthenon Bom Clima oferece o 1º HIGH SCHOOL de Guarulhos
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possibilidade da agenda de cada aluno e poderão 
acontecer de forma on-line ou presencial.

Os alunos que tiverem a intenção de cursar 
o High School passam por um processo 
de admissão para que seja verificado o 
conhecimento de língua, que deve ser no mínimo 

B1 na escala CEFR.

Na busca da excelência nas estratégias de 
aprendizado de um idioma, começamos 
uma proposta de implementação de um 

High School dentro de nosso colégio. Trata-se 
de uma possibilidade de os alunos receberem o 
diploma do Ensino Médio do Parthenon no Brasil 
e, ao mesmo tempo, o diploma de High School 

de uma escola norte-americana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabemos que cursar o High School americano é 
uma oportunidade bastante distante para a maior 
parte dos estudantes. No Brasil, sair do país 
sempre foi algo oneroso e para poucos, por isso 
buscamos alternativas para aqueles que desejem 
essa certificação internacional. Então, no final 
de 2020, surge uma proposta acessível a todos 
os alunos do 9° ano em diante de cursarem as 
aulas por meio digital em modalidade EAD, sob 
supervisão e acompanhamento da coordenação. 

Para cursar o High School, alunos do 9° ano, 
1ª ou 2ª série têm de ter uma disponibilidade 
média de 5 a 7 horas semanais de estudos 
dedicados a uma plataforma e a encontros com 
a coordenação do programa bilíngue, que os 
acompanhará e os orientará durante todo o 
percurso. Os encontros são marcados conforme a 

A experiência do

High School permite que

os alunos se planejem

para estudar fora

e adquiram fluência

muito avançada no idioma.

Neste trajeto

estão alguns dos países

que tem o inglês

como idioma oficial

VOCÊ SABIA QUE
ALUNOS QUE NÃO ESTUDAM 

NO COLÉGIO PODEM PARTICIPAR
DO NOSSO PROGRAMA

DE HIGH SCHOOL?
PROCUREM A COORDENAÇÃO

DO PROGRAMA BILÍNGUE
PARA SABER MAIS.



54 55

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. O que seria o High School?

O High School é uma oportunidade para terminar 

o Ensino Médio com uma dupla certificação: 

a brasileira e a americana.

2. Quando meu filho pode começar a cursar
o High School?

Os alunos podem começar a cursar o High School 

no 9° ano, na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio.

3. É necessário que meu filho tenha um nível 
avançado de inglês para conseguir acompanhar 
as aulas do High School?

Alunos que não tenham o nível mínimo de inglês 

desejado (nível B1) terão a oportunidade de 

frequentar um curso extra, preparatório para o 

High School, a fim de aperfeiçoarem seu inglês. 

Aplicaremos um teste de nivelamento linguístico 

para que essa verificação seja feita.

4. Onde as aulas de High School acontecerão?

As aulas do High School acontecerão 90% 

on-line e 10% presenciais. As rotinas de estudo 

do Ensino Médio brasileiro e do High School 

serão organizadas pela coordenação do Colégio 

Parthenon - Bom Clima.

5. Quantas horas por semana meu filho
terá que se dedicar para cursar
o High School?

Para que o aluno termine o High School em 2 

(dois) anos, deverá haver uma dedicação de 

6 (seis) a 7 (sete) horas semanais. Se o aluno 

terminar o High School em 3 (três) anos, a 

dedicação semanal poderá ser de 4 (quatro)

a 5 (cinco) horas de estudo semanais. 

6. Quais sÃo os benefícios de se obter 
uma dupla certificaçÃo de Ensino Médio?

• Alcançar nível de fluência muito avançado

   na língua inglesa;

• Aumentar repertório cultural necessário 

   e desejado para o mundo profissional;

• Ter opção de cursar uma universidade 

   fora do país.

7. Qual é o valor do investimento?

O investimento para que o aluno curse o High 

School é de 10 parcelas de valor fixo em moeda 

real, durante três anos. O pagamento é feito 

diretamente em uma plataforma por meio 

de cartão de crédito. Não há taxa de matrícula 

nem cobrança de valores de materiais didáticos. 

Esse valor sofrerá reajuste anual de acordo 

com a inflação.

8. Somente alunos do Colégio Parthenon - Bom 
Clima poderão cursar o High School oferecido?

Somos um polo exclusivo desse programa de 

High School em Guarulhos. Alunos de outras 

escolas poderão cursar o High School conosco 

após um processo de entrevista de admissão.

SILVANA GURGEL é mestre em Linguística, 
professora de inglês no Ensino Fundamental  
e coordenadora dos Programas Bilíngue e 
High School do Colégio Parthenon Bom Clima
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Era uma vez um casal de professores, Aldo e Madalena, que lecionavam 
respectivamente Matemática e Português em escolas públicas e privadas no 
município de Guarulhos. Madalena sonhou em criar uma escola de vanguarda, 

totalmente diferente das escolas que conhecia. Uma escola na qual as crianças não seriam 
vistas como uma folha de papel em branco à espera das marcas e registros externos. Uma 
escola que levasse em consideração tudo aquilo que as crianças já haviam aprendido em outros 
contextos e situações... Que acreditasse que meninos e meninas, ainda que bem pequenos, 
pudessem construir novos conhecimentos e saberes a partir da interação com outras crianças 
e com adultos professores... Que entendesse que a aprendizagem requer do aluno criatividade, 
participação e reflexão. Enfim, uma escola onde os professores fossem valorizados, respeitados 
e reconhecidos como intelectuais críticos e reflexivos, bem como parceira das famílias e aberta 
ao diálogo com a comunidade.
 
– Loucura! - bradaram muitos colegas de profissão.  – Isso não daria certo nem em São Paulo, 
quem dirá em Guarulhos.
 

– Parem de ficar inventando? – diziam outros - Copiem os modelos 
que vêm dando certo há muitos anos em outras escolas.
 
Mas quem é de sonhar sabe que esses sonhos não são facilmente 
destruídos. Ao contrário, mesmo diante de tantas adversidades 
e desafios, eles crescem e tomam conta da nossa vida. E aí, ou 
encaramos o desafio de realizá-los, ou suportamos o peso da 
frustração. Mas esse casal era dado a enfrentar adversidades. 
Enfrentaram estradas e picadas no meio do mato para chegar a 
escolas rurais de Guarulhos nos primeiros anos de magistério; 
jornadas de trabalho superiores a 60 horas semanais, de 
segunda a sábado, para garantir um padrão de vida digno para 
os filhos pequenos; trens lotados para chegar à faculdade 
no período da noite. Injustiças e baixa remuneração eram 
compensadas com o reconhecimento dos alunos e alunas pelo 
trabalho sério e compromissado.

 
E foi assim que, em fins dos anos 70, o que era um sonho começou a se tornar realidade. 
Convenceram alguns amigos a embarcar na empreitada e alugaram uma casa na antiga rua da 
Divisa, próxima ao Paço Municipal. Latas de tinta e pincéis na mão, pouco a pouco, a casa foi 
ganhando cara de escola de educação infantil. Com as economias de uma vida, compraram 
mobiliários, brinquedos, equipamentos. 
 
Deram entrada na papelada nos órgãos competentes e, assim, 
nasceu, em outubro de 1979, a Escola de Educação Infantil Cisne 
Branco, que, na mitologia hindu, é o símbolo do conhecimento e 
da pureza. 
 
Em 1980, a escola abriu suas portas para 32 crianças e suas 
famílias, algumas professoras, uma inspetora, uma funcionária 
administrativa e uma menina prestes a completar 14 anos, 
chamada Simone, filha do casal sonhador e, também, dada a 
sonhos grandes e bonitos.

V ocês já devem imaginar que, com tão poucas crianças, não deve ter sido nada fácil 
fechar as contas ao final de cada mês! Não era nada fácil pagar aluguel, professores, 
funcionários, impostos, taxas, materiais de consumo, manutenção. Os gastos eram 

muito maiores do que as receitas! Será que os amigos tinham razão? Será que aquele modelo de 
escola não servia para a cidade de Guarulhos?  O trabalho era enorme, os recursos escassos, 
o medo do fracasso era real; mas (e ainda bem que toda história com final feliz tem um “mas”) 
aquele era um sonho bonito demais para se abandonar nas primeiras adversidades. Por isso, 
meus pais seguiram em frente. 
 
Aquelas primeiras famílias começaram a contar do trabalho que era desenvolvido no Cisne 
Branco para outras famílias. Novas crianças começaram a chegar. Aos poucos, as contas foram 
se equilibrando. O ano seguinte começou com mais de 100 meninos e meninas. Três anos 
depois, tivemos que abrir a primeira turma de Ensino Fundamental, pois as crianças cresciam 
e não queriam ir para outra escola. Em  1987, surge a primeira turma do fundamental II. Já eram 
muitos professores e funcionários, centenas de alunos e alunas! 
 
O reconhecimento da qualidade do projeto daquela escola diferente começou a ultrapassar os 
limites do bairro do Bom Clima e, no ano seguinte, nascia a unidade de Vila Augusta, em uma 
casa antiga, mas muito aconchegante e com um enorme quintal repleto de árvores frutíferas. 
Tinha até galinheiro!
 
Tudo parecia dar certo, a escola só crescia e aquela casinha do Bom Clima já agrupava mais 
de mil alunos. O Cisne Branco já era uma das maiores escolas do município, e isso em menos 
de dez anos de existência. Era a hora de dar mais um ousado passo: construir um prédio 
próprio. Um grande terreno estava à venda nas proximidades. O investimento valia a pena.

Sim, comecei a trabalhar na escola com 13 anos. Que alegria era receber 
os alunos no portão da escola, enrolar brigadeiros para vender na cantina; 

segurar no colo as crianças que choravam no período de adaptação! 
Aos poucos fui tendo certeza de que a educação era o lugar dos meus pais, 

mas também o meu.
Cursei o magistério na Escola Estadual Conselheiro Crispiniano, comecei a 
trabalhar como auxiliar de classe, assumi uma sala como professora de  

 educação infantil, anos depois, fui para a faculdade de Psicologia,  
          assumi a orientação educacional, coordenei diferentes segmentos,  
       atuei na formação de professores, assumi a direção pedagógica, fiz  

    mestrado em Educação na linha de pesquisa da Formação de Professores  
e, hoje, estou no doutorado na área de psicologia da educação. Continuo 

trabalhando para que o sonho de meus pais permaneça vivo. 
Mas, apesar da história da escola se confundir em muitos aspectos 
com a história da minha vida, vou voltar aos anos 80 e continuar 

a narrativa iniciada.
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SIMONE PANNOCCHIA TAHAN é mestre 
em Formação de Professores, doutoranda 
em Psicologia da Educação e Diretora 
Pedagógica do Colégio Parthenon Bom Clima

Um prédio de 4 pavimentos, com 30 salas de aula, pátio, quadras poliesportivas, 
laboratórios, parque de diversões, anfiteatro e área administrativa começou a ser 
erguido para poder abrigar todos os segmentos da escola, inclusive o Ensino Médio, 

já que aquelas crianças continuavam a crescer e, mesmo assim, não queriam mudar de escola.
 
A primeira turma de Ensino Médio estava prevista para começar em 1991, mas, um ano antes, 
o governo Collor criou um plano para conter a inflação que confiscou o dinheiro que estava 
nos bancos, depositados em contas correntes, poupanças e outros investimentos. Uma crise 
sem precedentes atingiu todos os ramos de negócio e o projeto de um novo prédio teve que 
ser adiado. Os alunos terminavam o Ensino Fundamental e tinham que procurar outras escolas 
do município ou de São Paulo, para poder concluir os estudos. Foram três anos de angústias e 
incertezas até que, finalmente, em 1994, aconteceu a inauguração da nova sede 
e do novo segmento da escolaridade. 
 

Mas aquelas crianças grandes não se sentiam muito confortáveis com o nome da escola, já que 
Cisne Branco estava muito associado a um projeto criado para crianças pequenas. Foi aí que 
surgiu a ideia de um concurso entre os alunos, para encontrar um novo nome para a escola. 
A sugestão do aluno Raphael Costa Ribeiro foi vitoriosa e o nome Parthenon, o templo grego 
da sabedoria, passou a designar o colégio a partir daquele ano.
 
As coisas voltavam à normalidade. O Colégio Parthenon se transformava, ano após ano, em 
uma referência em educação não apenas no município de Guarulhos, mas em todo o Estado 
de São Paulo. Era um centro de excelência na formação de alunos e, também, de professores. 
Criou um centro de estudos, o CEPAR (Centro de Estudos Parthenon), sob a minha direção, 
promovemos seminários internacionais com Delia Lerner, Ana Teberosky, Antoni Zaballa, 
Miguel Zabalza, Juan Ignacio Pozo, além de encontros, palestras, seminários, jornadas de 
formação com muitos outros educadores de renome no cenário educacional brasileiro. Todos 
esses eventos trouxeram para Guarulhos professores de muitas outras regiões do estado, que 
contribuíram para a consolidação do projeto pedagógico da escola. 
 

O Colégio Parthenon continuou a crescer, e aquela casinha onde tudo começou deu lugar a 
um novo prédio, especialmente projetado para abrigar as crianças da Educação Infantil. Em 
2003, nascia a 3ª Unidade do Parthenon. Essa tendência de crescimento continuou nos anos 
seguintes e isso fez surgir em 2011, na Vila Augusta, a 4ª Unidade, também especialmente 
dedicada à Educação Infantil.

Com a mesma força e visão de futuro que tiveram em 1970, professor Aldo e professora 
Madalena - meus pais e mantenedores do Colégio Parthenon - continuam atuando no 
dia a dia das escolas, afinal o sonho e o legado não podem parar.

 
Um sonho bom é um lugar onde a gente quer morar, onde a gente quer viver, onde a gente quer 
estar. O Colégio Parthenon é o sonho de uma vida. É o produto de uma vida que valeu a pena 
ser vivida. É o legado de uma existência. Milhares de crianças e adolescentes foram impactados 
por esse sonho. Ao mesmo tempo, deixaram sua marca nessa história.

Termino essa narrativa com um sentimento de gratidão. Gratidão aos 
meus pais por toda a história compartilhada, por todo o saber construído 
e por tanta experiência vivida. Aprendo com eles sempre!
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100 ANOS DA SEMANA 
DE ARTE MODERNA

E m 2022, a Semana de Arte Moderna, 
acontecida entre 13 e 18 de fevereiro, 
faz 100 anos de sua realização. E a 

comemoração não pode ser fraca, afinal, 
trata-se de um dos movimentos artísticos 
de ruptura mais importantes do país. Para 
compreender mais adequadamente essa 
importância do Modernismo da primeira 
geração, é imprescindível olhar para os preceitos 
e propostas sobre os quais se basearam os 
artistas para a realização do evento que abalou 
a estrutura da sociedade paulistana do início do 
século XX.

NEM PARANOIA, NEM MISTIFICAÇÃO

 
É em momentos conflituosos que percebemos 
o quanto a arte e as manifestações artísticas 
nos ajudam a olhar por diversos ângulos a 
mesma realidade. Isso se deu na Europa e 
com reflexos muito significativos em diversos 
países da América Latina, afinal, alguns dos 
artistas vanguardistas transitavam e trocavam 
informações por meio de jornais e revistas 
estrangeiros.  
 

Os artistas da época, chamados de 
loucos por muitos, promoveram uma 
verdadeira revolução nas artes plásticas 
e na literatura: o sonho, a destruição, o 
sofrimento, o medo e a desesperança 
não foram deixados de lado. Não havia 
mais a necessidade de representação 
do “Belo” mas se fazia necessário trazer 

brasileiro, como Mário de Andrade, 

Oswald de Andrade, Víctor Brecheret, 

Plínio Salgado, Menotti Del Picchia, 

Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, 

Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida, 

Di Cavalcanti, uma exposição que 
questionava a arte da época e isso 
não agradou o renomado escritor que 

para a arte a realidade explicitada, 
seja na imagem seja nas escolhas dos 
artistas de como representar. Afinal a 
fotografia já se colocava como uma 
forma de captura da representação 
da realidade. Libertando a pintura, 
gravura, escultura e o desenho, para 
as buscas pessoais dos artistas e às 
suas inquietações, foi o que aconteceu 
com a pintora Anita Malfatti, uma 
jovem paulistana que, ao estudar 
arte na Europa, acabou conhecendo 
muito bem todos esses movimentos 
de arte moderna pelo mundo. Ao 
voltar para o Brasil, especificamente 
para São Paulo, a moça, que não tinha 
lá uma grande autoestima, apesar 
de todo seu talento, foi duramente 
criticada pelo famoso Monteiro Lobato 
num artigo intitulado “Paranoia ou 
mistificação” de dezembro de 1917. 
Malfatti promoveu, juntamente com 
nomes consagrados do modernismo 

classificou os trabalhos da pintora 
como obras oriundas de mentes 
atormentadas e insanas. Para o criador 
do Sítio do Picapau Amarelo, essa súcia 
de artistas era como estrela cadente 
que brilha por um instante e depois cai 
no esquecimento. Lobato errou feio!

 
A crítica de Lobato à pintura de Anita 
revelou a necessidade de artistas, 
como os que já citamos, começarem a 
idealizar a semana de arte, um encontro 
de novos olhares para a produção 
artística contemporânea e que 
chocaria toda a aristocracia cafeeira, a 
grande consumidora de arte em terras 
tupiniquins. Não nos esqueçamos de 
que, apesar de todos os problemas 
financeiros que a 1ª Guerra Mundial 
causou aos cafeicultores, a cidade 
de São Paulo era vista como a 
locomotiva do Brasil e provava grande 
desenvolvimento até então. 

ENS. MÉDIO
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Não bastaria uma exposição de pintura ou um 

recital de poesias. O que estava em jogo para 

esses artistas era o questionamento da arte 

tradicional, que deveria ser revista e, por isso, o 

grupo precisava contar com os representantes 

das mais variadas linguagens. Não podemos 

deixar de lado a necessidade dos então artistas 

de vanguarda de produzir com mais liberdade, 

mas isso implicaria diretamente no mercado 

interno e externo da arte. 

 

Se era para romper, o rompimento deveria 
acontecer com o Parnasianismo tão clássico na 
forma e vazio no conteúdo (claro que essa era a 
visão do grupo idealizador).  
 
Era imprescindível, portanto, já marcar o 
tom da mostra com um poema escrito por 
Manuel Bandeira intitulado “Os sapos”. Nele, 
o poeta cria rimas e versos em redondilhas 
meio que retomando a cantiga popular “Sapo 
Cururu”. Imaginem o escândalo, afinal a plateia 

Enfim, a proposta de ruptura não 

foi bem recebida inicialmente, 

mas o recado dos artistas para 

a libertação dos dogmas, e 

conceituação de uma arte nacional 

que mantivesse os matizes 

brasileiros, suas raízes indígenas 

e afro-brasileiras, mesmo que 

influenciada pelos padrões 

europeus do Modernismo, estava 

dado. É necessário guardar as 
devidas proporções dessa proposta 
de ruptura que fundamenta o 
surgimento de uma arte nacional, 
mas que guarda os excessos típicos 
de um grupo de jovens idealistas. 

EMERSON CAPPELLETTI, mestre em 
Língua Portuguesa, coordenador do 

Ensino Fundamental II do Colégio 
Parthenon Bom Clima.

MIRCA BONANO, especialista no 
ensino de arte, autora de livros 

didáticos, coordenadora pedagógica 
e responsável pelo currículo de artes 

do Colégio Parthenon Bom Clima.

acostumada aos sonetos em versos decassílabos 
sobre estátuas, escadas e castelos entrava em 
contato com um poema-piada que ironizava 
escancaradamente a poética clássica. Daí, foram 
vaias sobre vaias! Imaginem um poema que trazia 
uma música popular ironizando os parnasianos 
tão amados pela elite paulistana! 
 

Muitos críticos afirmam que a mostra era como um mosaico sem uma linha 
de criação previamente pensada, contudo é desse Modernismo que surge a 
maturidade de uma arte genuinamente brasileira.
 

Loucura? Um pouco! 
Paranoia? Talvez 
inegavelmente representa o 
início do longo caminho para 
o crescimento da identidade 
de nossa arte. Que fala “de” 
e “com” o povo brasileiro, 
neste sentido temos uma 
obra, muito emblemática, que 
apesar de ter sido pintada 
alguns anos depois da Semana 
de 22, torna-se a marca 
registrada do Modernismo. 
Estamos falando do quadro 
Abaporu, uma tela pintada a 
óleo por Tarsila do Amaral em 
1928 e batizada por Oswald de 
Andrade em uma junção dos 
vocábulos tupis aba (homem), 
pora (gente) e u (comer). 
Sendo assim, seu significado é 
“homem que come gente” ou 
“homem antropófago”.   
 
Marcando, assim, um 
momento pós-Semana 
de 22, mas que deu 
continuidade a muitos dos 
conceitos artísticos tratados 
neste momento, que hoje 
comemoramos.



Clique aqui para ler 
o restante da matéria.
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QUAL É O FUTURO
QUE QUEREMOS?
Em 2022 completamos 50 anos da Conferência de Estocolmo, 
mas ainda estamos longe de ter um desenvolvimento sustentável.

A população saltou de 2,5 bilhões em 1950 para 7,8 bilhões para os dias atuais. A economia global 
cresceu dez vezes, exercendo uma pressão ainda maior sobre os recursos naturais do planeta. As 
concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera bateram recordes. A temperatura média do 

planeta vem aumentando perigosamente, pondo em risco todo um frágil equilíbrio ambiental.
 
O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, nos abre a possibilidade de observar as grandes mudanças do 
planeta no Antropoceno, permitindo uma reflexão sobre o que podemos fazer para escrever páginas 
diferentes nos próximos anos.

Na Conferência de Estocolmo, o Brasil 
liderou cerca de 77 países (do total de 113) 

defendendo o crescimento econômico 
a qualquer custo. Uma faixa com os 

dizeres: “Bem-vindos à poluição, estamos 
abertos a ela. O Brasil é um país que 

não tem restrições, temos várias cidades 
que receberiam de braços abertos a sua 

poluição, porque nós queremos empregos, 
dólares para o nosso desenvolvimento!”, 

reflete o pensamento do Brasil que 
passava por sua fase de milagre 

econômico. 

 
Em junho de 2022 completam-se 50 anos 
da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano – conhecida como 
Conferência de Estocolmo – onde se discutiram 
as consequências da degradação do meio 
ambiente a partir de práticas humanas.
 
A Conferência foi um marco nas tentativas de 
melhoria das relações promovidas pelo homem 
no meio ambiente. Pela primeira vez, dirigentes 
do mundo todo se reuniram para debater o tema. 

 
Ainda que os conflitos de interesses tenham 
limitado o alcance das intenções iniciais, a 
Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente 
Humano, publicada no dia 5 de julho de 
1972, definiu 26 princípios que deveriam 
nortear as políticas públicas dos países 
signatários.
 
O documento destacou a importância do 
apoio à luta contra a poluição, o descarte 
correto de substâncias tóxicas, a promoção 
de um ambiente seguro com melhoria da 
qualidade de vida, prevenção à poluição 
nos mares, assistência financeira e 
transferência de tecnologia para os países 
em desenvolvimento, melhoria das políticas 
adequadas dos estados-membros da ONU, 
gestão racional dos recursos naturais em 
benefício de toda a população, investimento 
em educação e pesquisa e eliminação 
completa das armas de destruição em 
massa, como bombas nucleares.

O amanhã não é uma data no calendário, não é um lugar aonde vamos chegar. 
É uma construção da qual participamos todos, como pessoas, cidadão membros 

da espécie humana. (Museu do Amanhã)

Mudanças climáticas, alterações na qualidade 
da água, desastres naturais, implicações no 
uso de pesticidas agrícolas e metais pesados 
na natureza, entre outros, destacaram-se nas 
discussões. Em paralelo, iniciavam-se discussões 
sobre ações que mitigassem os efeitos nocivos 
dessa nova realidade, o que culminou no conceito 
de sustentabilidade desenvolvido na Conferência 
Rio+10 ocorrida em 2002 em Johanesburgo, 
África do Sul.
 
É importante salientar que o pensamento entre 
homem e natureza variou muito ao longo dos 
séculos. No século XVII, René Descartes defendia 
que o homem é o senhor e dono da natureza 
(“maître et possesseur”). Francis Bacon defendia 
que o homem dominava a natureza por ação 
divina. Essa visão cartesiana e racionalista 
influenciou o pensamento ocidental sendo 
responsável por um grande progresso científico e 
tecnológico, por outro lado, provocou profundas 
transformações e impactos na natureza, que 
perduram até os dias de hoje.

“Antropoceno”: 
O prefixo grego “antropo” significa 
humano; e o sufixo “ceno” denota 

as eras geológicas. Este é, 
portanto, o momento em que nos 
encontramos hoje: a Época dos 

Humanos.

 
Um dos maiores vilões do Universo HQ, Thanos 
busca reunir as seis joias do infinito com o objetivo 
de destruir metade da vida no universo para reestabelecer 
o equilíbrio. O que muita gente não sabe é que o fundamento 
teórico do vilão da Marvel é a teoria de Thomas Robert 
Malthus. Apesar de não defender o extermínio de populações, 
Malthus acreditava que as consequências do crescimento 
populacional seriam terríveis, com mortes, revoltas, 
aumento da competição, fome e doenças, que levariam 
a uma redução da população. 

EDUARDO DE OLIVEIRA, é Geógrafo 
e, atualmente, dirige a Unidade de 

Ensino Fundamental e Médio do 
Colégio Parthenon Bom Clima.

FLÁVIO KOITI EURA, é Historiador, 
Geógrafo e professor de geografia 

no Ensino Fundamental e Médio do 
Colégio Parthenon Bom Clima.
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TODOS OS SEGMENTOS

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 fazer sua homenagem ao centenário 
da Semana de Arte Moderna, Nelson Velloso, 
professor de História e Sociologia do Ensino 
Médio do Colégio Parthenon Bom Clima, aceitou 
o desafio de se metamorfosear em Oswald 
de Andrade, um dos principais expoentes do 
movimento que mudou os rumos da nossa arte 
e literatura no século passado.

Só a antropofagia nos une. Socialmente. 
Economicamente. Filosoficamente. E 
antropófago que sou, amanheci com fome 

de poesia, mais do que de palavras. 

Eu nada seria sem a devoração de quem admiro, 
respeito e  quero perpetuar pela coragem, 
destreza, sensibilidade e importância. Somos 
dignos da imortalidade enquanto nossas 
narrativas forem desejosamente devoradas em 
rodas no centro da aldeia. 

Pensando nisso, me ocorreu o seguinte aforismo: 
De centenário a centenário vai se construindo/
demolindo uma visão de modernidade. Em 1822, 
centenário da expedição de Bartolomeu Bueno 
(Anhanguera) que descobriu ouro no sertão 
goiano. Em 1922, centenário da (in)dependência 
do Brasil “cheio de bons sentimentos 
portugueses”. Por fim, em 2022, centenário da 
Semana de Arte Moderna. 

Vale lembrar que bastou um período atípico 
de apenas três dias para que ficasse visível o 
incômodo que provocamos  na chamada geração 
brasileira de intelectuais que encabeçavam o 
movimento de “pseudorrenovação” cultural. 

Essa “elite intelectual” de modo algum estava 
disposta a abdicar dos seus direitos adquiridos. 
Quando iniciamos o movimento para a Semana 
de Arte Moderna de 1922, éramos uma dúzia de 
intelectuais das mais diversas linguagens do Rio 
e de São Paulo. Fomos vaiados no Municipal. 

Acredito que o novo tende a provocar 
estranheza, mas, sob nenhuma hipótese, pode 
ser motivo de banimento validado pelo medo do 
desconhecido. Tradição não pode significar matar 
aquilo que ainda nem nasceu, pela possibilidade 
de perder o controle de um pretenso poder que 
não deveria se consolidar pela coercitividade, 
mas pelas vias consuetudinárias primordiais e, 
portanto, naturais.

Ainda nos anos 20 do século passado me 
debrucei preguiçosamente sobre questões que 
continuam indigestas.

A meu ver, a Filosofia nunca foi uma
disciplina autônoma, ou a favor da vida

ou contra ela, iludindo os homens
ou neles acreditando. A Filosofia,
aliás como tudo, dependeu sempre

das condições históricas e sociais em que 
se processou. Há tempos nos encontramos 
estagnados numa linhagem filosófica que valida 
que os fins justificam os meios, que exige dos 
seus adeptos, forçados ou não, uma obediência 
inerte, que estanca a dialética no estágio da 
antítese e, com isso, inviabiliza  a fluidez da vida 
enquanto síntese da natureza.

Fez-se e se continua fazendo necessário refletir 
criticamente em relação à história do Brasil e à 
colonização brasileira. Enxergar este país como  
território  produtor de uma filosofia e de uma 
concepção de mundo muito anterior e mais 
avançada que as vanguardas europeias. 

Foi aí que me veio outro aforismo Tupy or not 

tupy that is the question! Se Shakespeare tivesse 
nascido no trópico das cabras e não tivesse 
gramáticas, nem coleções de velhos vegetais 
e não soubesse o que era urbano, suburbano, 
fronteiriço e continental: ele certamente 
entenderia.

A Semana de Arte Moderna e o Modernismo já 
traziam em si a essência antropofágica, mesmo 
que não soubéssemos disso em 1922, eu não 
tardei a descobrir. E essa essência  reverberou 
em tantos outros momentos da vida cultural 
e política do Brasil: Tropicália, Cinema Novo, 
Cinema Marginal, Teatros de Arena e Oficina, 
Asdrubal Trouxe o Trombone, Movimento 
Mangue Beat, Rap. 

Vale refletir que ler o mundo não é tarefa 
fácil, sobretudo quando apenas parte das 
narrativas são disponibilizadas. Há sempre que 
se questionar a “desrazão” dessa escolha e 
predileção por certas narrativas. Mas para tal 
seria necessário exercitarmos a leitura do que 
não ainda se encontra escrito. Narrativas da raia 
miúda, dos que não têm tempo e espaço de 
escuta. Quem sabe, a partir dessas narrativas, 
poderíamos ter outras tantas histórias 
para contar.

Peço desculpas pelos erros de português menos 
o de que “Quando o português chegou debaixo 
duma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! 
Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido 
o português”. Este é indesculpável. 

Encerro lembrando que a vida é pura devoração. 
Portanto, bom apetite!

Oswald de Andrade no Matriarcado 
de Pindorama 
Ano 467 da Deglutição do bispo Sardinha.

DA ARTE
A INDEPENDENCIA

Ou melhor: Tupy or not tupy that is the question!

Nelson Velloso 
Professor de História e Sociologia do Ensino 
Médio do Colégio Parthenon Bom Clima



CURTIU?

COMENTE

COMPARTILHE 
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