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MONTESSORI: A ESCOLA DA VIDA!

Gratidão: Caminho
para a felicidade!

O
A criança e a cidade
Karla Cristine Baldez e Silva Saboya Vieira e Gilvan
Saboya Vieira com as filhas, Maria Luisa Baldez Saboya
(4º Ano) e Maria Clara Baldez Saboya (1º Ano).

N

a correria do dia a dia, muitas vezes fazemos nossos trajetos, seja para
o trabalho ou para casa, sem nos darmos conta do nosso entorno,
das nossas ruas, calçadas, praças, enfim, da nossa cidade. Cada vez
mais, nossa relação e integração com espaços urbanos da nossa própria
cidade vai se tornando distante e impactando a vida de todos, inclusive
das nossas crianças.
Os sentimentos de pertencimento e segurança que, em outros momentos, levavam as crianças a brincarem nas ruas, vem se dissipando, fazendo com que as famílias se mantenham cada vez mais reclusas dentro
dos seus lares, por trás de muros e portões, o que afeta não só a forma
como nos relacionamos com a nossa cidade, mas também com as outras
pessoas que nela habitam.
Diante deste contexto atual, o que nós, pais, podemos fazer para tentarmos mudar e melhorar esse cenário? Podemos permitir que nossos filhos participem da vida urbana de forma ativa, experimentando os espaços
públicos. Com esta atitude, estaremos despertando a corresponsabilidade
deles na preservação e desenvolvimento do local onde vivem.
Além disso, incentivar o convívio das crianças com os vizinhos de bairro,
de condomínio é uma importante atitude para firmarmos sentimentos de
amizade, solidariedade, respeito, dentre outros. Desta forma, a cidade se
torna palco para todas as práticas de sociabilidade.
Valorizar os diferentes aspectos sociais, históricos e culturais de sua cidade é estimular a criança a pensar e compreender melhor o seu espaço
circundante. A cidade é um pedaço de nossas vidas, portanto, é essencial
que nossas crianças possam experienciá-lo.
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s preceitos montessorianos em muito superam a formação cognitiva... afinal, quando se decidiu pelo caminho da educação,
Maria Montessori vislumbrou um aprendizado
pleno, mútuo e sem fronteiras, pelo qual a criança
pudesse descortinar o mundo à sua volta, sentindo-se, de fato, parte simbólica dele. Assim, com a
consciência de que todos os seres são interdependentes e essenciais para a manutenção da vida, ela
passaria a ser agente de transformação, conduzida
pela energia da amorosidade e da gratidão que só
o sentimento de pertença evoca!
E a Educação Cósmica, uma das principais disciplinas do currículo montessoriano, faz vir à tona
exatamente a ideia de comunhão, de universalidade, de partilha e de agradecimento que tanto
enobrecem o ser humano e o conduzem a uma
autêntica trajetória de prática do bem, do amor,
da gentileza e da solidariedade. Em uma sociedade que, muitas vezes, revela a superficialidade nas
relações e o consumo desenfreado como fontes
de sucesso, é necessário refletir sobre o que realmente importa e faz a diferença para que a vida
floresça. E, a partir desta reflexão, permitir às crianças e aos jovens que desenvolvam dons capazes
de conduzir à fraternidade.
É desta maneira, a partir de uma educação para
a paz, que o aprendiz cresce com a capacidade de
conviver com as diferenças, de agradecer, de se
equilibrar e de, genuinamente, viver a bondade, a
simplicidade, a generosidade e os valores que reúnem todos os seres em um propósito comum: a
genuína felicidade!

Trânsito

Aprendendo a conviver!

A

s lições aprendidas na primeira infância são levadas por toda a vida, sobretudo se carregadas
de simbolismo, alegria e amorosidade. E a missão de transmitir essas basilares orientações, que vão
além da cognição, precisa ser cumprida de forma a
agregar valor a elas, fazendo com que os pequenos
aprendizes as eternizem e as apliquem em suas vidas
adultas de forma autônoma e bem-sucedida.
Por isso, no “Reino”, cada nova abstração vem alicerçada em vivências estimulantes, lúdicas e capazes
de despertar o autêntico interesse das crianças. E os
ensinamentos superam os relacionados às disciplinas
do currículo, como aconteceu na Semana Nacional
do Trânsito. Ao longo de todo o mês de setembro, os
futuros motoristas conheceram as principais placas
de sinalização, as regras para manter a paz nas ruas e
a importância do respeito entre motoristas e pedestres. O resultado foi uma vivência na Vila Reino, que
os levou a colocar em prática os conhecimentos a
partir de uma aula diferente e repleta de significado,
que envolveu desde a representação de situações
cotidianas até a entrega de carteirinhas personalizadas para a turminha do Jardim 1.

Filhos de bem com a vida

E

m meio aos inúmeros estímulos e apelos oriundos do
século XXI, o processo de educação e escolarização de crianças
e jovens passou a requerer ainda
mais cuidado, atenção, acompanhamento e parceria. Afinal, é pela
orientação contínua que os pais
fundamentam a formação dos
filhos, dando a eles os modelos
necessários para que se tornem
sujeitos de suas próprias histórias,
assumindo deveres e exercitando
direitos de forma bem-sucedida.
Mas, para que isso ocorra, é essencial que também os familiares
busquem se alinhar às novas demandas sociais, instruindo-se e se

Pensando nisso, o “Reino” promoveu, em 19 de outubro, uma vivência conduzida pela pedagoga
e especialista em Programação
Neurolinguística, Vânia Slaviero
(Curitiba – PR). Intitulado “Filhos
de Bem Com a Vida”, o evento foi
destinado aos pais da Educação
Infantil e do 1º Ano e versou sobre
os desafios da educação e sobre a
preparando para os novos desafios importância de manter uma relação de confiança, respeito e amoinerentes ao desenvolvimento.
Nesta jornada, é imprescindível rosidade no lar. Aprovado pelo púque família e escola caminhem de blico, o encontro fortaleceu, ainda
mãos dadas, agindo em uníssono mais, a saudável parceria entre os
para que a correspondência entre dois mais importantes núcleos da
as práticas escolar e familiar torne formação humana: a casa e o amainda mais efetivo o aprendizado. biente escolar.

Alimentação Saudável

Saúde em pauta

P

ara aprender, é essencial que
a criança esteja com a mente
e o corpo em harmonia, o que
se dá a partir de horas tranquilas
de sono, lazer em família e, é claro, uma alimentação equilibrada.
Assim, desde a tenra infância, os
aprendizes são conduzidos a desenvolverem bons hábitos à mesa,
o que ocorre de forma lúdica e
com estímulos capazes de despertar sua curiosidade e seu genuíno
interesse.
A cada faixa etária, os trabalhos
são conduzidos respeitando os pe-

queninos e suas especificidades,
a fim de tornar o tema próprio ao
seu universo de significação e, assim, fazer com que a dieta saudável entre, pouco a pouco, em suas
rotinas, com naturalidade.
Com o objetivo de fazer com
que os alunos internalizem estes
preceitos, as turmas do Jardim e
do 1º Ano realizaram a já tradicional Salada de Fruta, ocasião em
que se aprimoraram nas lições da
Vida Prática ao mesmo tempo em
que desenvolveram a ideia da partilha. Além disso, ocorreu o espe-

rado Projeto da Alimentação Saudável que, ano a ano, movimenta
o Jardim 2 ao despertar as crianças
para a ingestão de frutas e de sucos naturais nos lanches da escola. A partir de um piquenique de
confraternização, que serviu como
pontapé inicial dos trabalhos, os
pequenos foram premiados, com
simbólicas medalhas preparadas
pelas professoras, ao comerem alimentos nutritivos e cheios de vitaminas. Desta forma, uniram diversão, aprendizado, boas memórias e
um saudável crescimento.

Datas Comemorativas

O

Celebrando a vida

calendário de eventos da Educação Infantil e do 1º Ano revela, aos pequeninos, a importância de compreender o encadeamento temporal dos fatos; acrescentando, à sua formação, noções essenciais ao
desenvolvimento de sua memória histórica. Assim, ao internalizarem, de forma lúdica, as principais datas comemorativas celebradas ao longo da primeira infância, estão, verdadeiramente, sendo preparados para
adquirir a ideia de tempo que explica o entrelaçamento de recortes importantes para o estudo da História.
Com isso, buscando proporcionar uma formação holística e, sobretudo, repleta de significado, o “Reino” faz
de cada célebre comemoração uma oportunidade viva de aprendizado.

Salve o Folclore!

O

legado de um povo se revela a partir de suas
tradições. Desta maneira, para que se apropriem deste simbolismo e se tornem parte
efetiva da sociedade em que nasceram, as crianças
precisam conhecer sua origem, o que as levará a respeitarem os costumes que a singularizam.
Assim, ao estudarem as lendas que marcam a cultura popular, por ocasião do Dia do Folclore, os pequeninos da Educação Infantil e do 1º Ano entraram

em contato com histórias peculiares, transmitidas
oralmente ao longo das gerações e capazes de os inserir em um novo universo de aprendizagem.
Para que isto ocorra, a cada ano, em sala, as professoras dão vida a personagens tradicionais do Brasil,
celebrando a data com toda a magia que ela requer.
Entusiasmados, os aprendizes apreendem, com ludicidade e alegria, lições basilares para o seu pleno
crescimento.

Datas Comemorativas

Marcha, soldado!

E

m clima de preparação
para o tradicional desfile
do 7 de setembro e ao som
de célebres canções populares,
as crianças da Educação Infantil e do 1º Ano se reuniram em
uma homenagem à ilustre figura do Soldado. Reverenciando sua bravura e a importância
cívica que esse símbolo pátrio
traduz, os pequenos marcha- tornaram simbólicos seus novos conhecimentos, alcançando um desenram pela escola e, desta forma, volvimento que supera o intelecto.

Formação cívica
• Pátria amada, Brasil!

A
6

consciência cívica é um dos pilares na formação do indivíduo, que, mais que um ser cognoscente, precisa se desenvolver como um
cidadão de bem, ciente de suas responsabilidades e
dos direitos que o legitimam. E é na escola, a partir
do estudo da História, que a criança começa a se perceber parte da sociedade, desenvolvendo a ética e o
respeito por sua nação.
Assim, como parte dos trabalhos da Educação
Infantil, estudou-se o Dia da Independência do Brasil, ocasião em que, respeitando cada faixa etária, as
crianças conheceram mais sobre como se constituiu
o país em que vivem. E, após as vivências partilhadas em sala, os aprendizes realizaram um belo desfile,

• Ilha bela!

O

pelos corredores da escola. Ao som da Banda do 1º
Ano, comandada pelo professor Sérgio Carvalho, que
executou trechos do Hino Nacional, os alunos deram
vida ao aprendizado, tornando-o ainda mais especial.

aniversário de São Luís também foi motivo de celebração nas turmas da Educação Infantil e do 1º Ano. Após
conhecerem mais sobre a cultura ludovicense, estudando seus principais pontos turísticos, sua culinária e seus
expressivos acervos histórico e artístico, as crianças festejaram,
simbolicamente, a passagem do 8 de setembro, exaltando os
encantos da capital maranhense e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a consciência crítica ao perceberem pontos que são
passíveis de melhoria. Assim, cada vez mais conscientes, eles
expandem sua formação e se preparam para os desafios que
estão por vir!

Dia da crianca

O

Jogos de emoção

ato de brincar é um dos mais importantes
momentos de contato da criança com o
mundo, permitindo a ela vivenciar, dentro
de uma perspectiva lúdica, situações que apoiarão
suas conquistas no exercício de seu papel social
e na vivência sadia de suas relações interpessoais. É por meio da brincadeira que os pequeninos
conhecem regras, aprendem sobre respeito e escolha e exercitam a capacidade de espera, traços
capazes de potencializar seu desenvolvimento em
todos os aspectos de sua formação.
Ciente da importância do lúdico, a família “Rei-

no”, além das atividades inerentes à rotina, proporcionou um animado Dia da Criança para os pequenos da Educação Infantil e do 1º Ano. Em quatro
dias de intensas programações, eles se divertiram
com brinquedos infláveis, banho de mangueira,
circuito aquático, oficinas de PopCorn, distribuição
de picolés e animadas dinâmicas em sala. Seguindo o projeto “Quando fala o coração”, a temática
abordada trouxe à tona os Jogos de Emoção, especialmente preparados em meio ao pátio interno
para que as crianças interagissem com alegria. Viva
as crianças!
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Datas Comemorativas

Halloween

8

E

Trick or treat!

m 2018, as crianças da Educação Infantil e do 1º Ano ampliaram os conhecimentos na Língua Inglesa ao
participarem de um especial programa que trouxe o idioma para situações cotidianas, fazendo com que
novos vocábulos fossem internalizados de forma natural pelos pequenos aprendizes! Aperfeiçoando o
trabalho já realizado há 20 anos, a nova proposta levou os alunos a vivenciarem mais a cultura e o dia a dia
dos povos falantes do Inglês, expandindo sua formação nas áreas linguística e cultural. Tudo, é claro, de forma
lúdica.
E este estudo reforçou, certamente, as principais datas comemorativas do calendário internacional, como
o Halloween. Apresentado em uma aula de Inglês diferente, o evento foi realizado em um ambiente estilizado
para receber bruxinhas, princesas, super-heróis, monstrinhos, zumbis e muitas personagens que povoam o
imaginário das crianças. Animadas, elas conheceram mais sobre esta brincadeira, ampliando as aquisições
vocabulares e, sobretudo, divertindo-se com um circuito de jogos.

Natal

N

A magia está no ar!

atal é sempre tempo de graça, de celebração!
Afinal, este período reverencia o nascimento
de Jesus, despertando, em todos os corações,
alegria, amorosidade, fé, paz, bondade e um sem fim
de nobres sentimentos que enternecem e irradiam
a mais pura luz!
E, em meio às crianças, a magia da temporada natalina se amplia ainda mais. Mostrando aos peque-

nos o verdadeiro sentido do Natal e trazendo à tona
a ideia de partilhar e, principalmente, de agradecer
pelas bênçãos recebidas, a família “Reino” promoveu
um encontro de gratidão. Reunidos no pátio interno,
os pequenos aprendizes reverenciaram a chegada
do Deus Menino, traduzindo-a em tradicionais cantos e em sinceros votos de um FELIZ NATAL E DE UM
2019 REPLETO DE ESPERANÇA, HARMONIA E AMOR.

9

Dia dos Pais

“O que a memória

10

C

elebrar o amor entre pais e filhos é revisitar
doces lembranças, percebendo uma caminhada pautada em sentimentos que enobrecem e fazem crescer. Afinal, a presença paterna é
fonte de segurança e respeito, características essenciais à plena formação.
Reconhecendo a grandeza da missão de ser pai

e revelando às crianças a magnitude desta figura no
seio familiar, o “Reino” festejou, em meio a muitas
emoções, o Dia dos Pais. Reunidas no Auditório “Maria Montessori”, as turmas da Educação Infantil e do
1º Ano revelaram toda a sua amorosidade ao traduzirem, em ternos gestos e canções, as memórias do
coração vividas em comunhão com a família.

ama, fica eterno.”
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Semeadores do Amor

A

aquisição lectoescrita é um traço distintivo
para o desenvolvimento humano. Quando lê
e escreve por conta própria, o indivíduo sente-se legitimado para seguir conquistando avanços
em seu crescimento, o que se deve ao aperfeiçoamento de sua autonomia e, consequentemente, de
sua autoconfiança. Mas, para que isso aconteça, a
descoberta do universo letrado precisa ocorrer de
forma natural e repleta de criatividade, alegria, leveza e amorosidade.
Na família “Reino”, a caminhada rumo à leitura é
feita a partir dos ensinamentos montessorianos, que
partem da importância do respeito ao aprendiz. Por
isso, cada passo é dado de acordo com as especificidades da faixa etária, segundo os preceitos do método fônico. Pouco a pouco, as crianças descobrem os
sons das letras e, a partir de sua junção, vão desenvolvendo a consciência fonológica que as leva a ler e
interpretar textos diversos, o que se dá já no 1º Ano

Fundamental. Ao longo deste percurso, habilidades
diversas, que integram a inteligência cognitiva e a
emocional, fazem com que a aprendizagem se dê
em plenitude, contemplando necessidades distintas dos alunos. Como culminância desse trabalho e
celebrando o empenho das crianças e suas simbólicas abstrações, o “Reino” realiza, ao final desta etapa
de alfabetização, o Espetáculo da Leitura. Em 2018,
por ocasião do projeto “Quando fala o coração”, os
novos leitores contaram uma história que resgatou
a luz de todo um povo, revelando esperança, gentileza, carinho, comunhão, amizade, ternura e alegria
como traços que conduzem à genuína felicidade.
Como “Semeadores do Amor”, eles encheram de orgulho o público presente, externando tudo o que
conquistaram e se mostrando prontos para os novos desafios da caminhada escolar! A eles, muito
sucesso!

Turmas 2018

Turmas 2018

Esporte

A

o longo do desenvolvimento humano, o equilíbrio
entre hábitos salutares de
alimentação, lazer e práticas desportivas promove mais bem-estar
e saúde. E, para que isto aconteça,
é importante que estes cuidados

O
16

Corpo são, mente sã!
sejam cultivados desde cedo, ainda na infância.
No “Reino”, o esporte é inserido na vida dos aprendizes a partir
do Jardim 1, o que se dá de forma
progressiva e fazendo com que as
crianças internalizem o verdadeiro

sentido de praticar uma modalidade esportiva, compreendendo-a
como instrumento de socialização,
de cuidado com corpo e mente e
de aprendizado.

Festa do esporte

segundo semestre do
“Reino” sempre é repleto
de atividades esportivas
que movimentam os alunos e os
levam a perceber, na prática, um
dos maiores impactos do esporte na vida humana: a convivência
harmônica que ele proporciona.
Afinal, ao envolver o grupo, conduz o indivíduo a se perceber no
conjunto, a contribuir com a equipe e a conviver com perdas e ganhos de maneira construtiva.
E um dos eventos esportivos
mais esperados são os Jogos Interclasse. Ao longo desta simbólica competição, independente de
suas modalidades, os alunos têm
a oportunidade de ajudar suas
turmas em uma disputa saudável
que congrega todas as séries. Para
finalizar, há a cerimônia de encer- encontros, alegria, música e apre- deliciosa Feijoada.
ramento: um dia de brincadeiras, sentações culturais, regado a uma

O

Troca de faixa

s alunos da Educação Infantil e do 1º Ano que praticam Judô passaram por
muitas alegrias ao longo de todo
o ano, descobrindo, pouco a pouco, a importância desta modalidade e as lições de disciplina, obediência e autodefesa a ela inerentes.

E, após muito empenho, eles participaram da cerimônia de troca
de faixa. Símbolo dos progressos
adquiridos com a modalidade, o
evento marcou uma nova etapa
na vida dos pequenos judocas,
que receberam os pais para, em
13 de novembro, partilhar mais

esta vitória! Aos cuidados dos
senseis Marquinhos Leite e Kleber
Júnior, eles revelaram o aprendizado, mostrando-se muito à vontade para vencer os novos desafios
que virão! Parabéns aos atletas!

Ballet

No Reino do

A

pós um ano de trabalho, as
alunas da Dança apresentaram o resultado de todo o
seu empenho no Espetáculo “No
Reino do Circo”, realizado nos dias
30 e 31 de outubro, no Teatro Arthur Azevedo. Contando histórias
do mágico universo circense, as
bailarinas revelaram graça e dedicação em apresentações repletas
de entusiasmo e alegria, enchendo
de orgulho toda a plateia presente.
Dirigido pela professora Marlise
Rêgo Moreira, que também desenvolveu as coreografias e idealizou
os figurinos, o evento contou com
a participação especial das alunas
Maria Tereza de Moraes Rêgo Moreira e Giovanna Muniz Parente,
como bailarina e ilusionista, respectivamente; da aluna Isadora
Silva Buonocore, que dançou um
Pas De Deux ao lado do bailarino
Daniel Lima, e dos convidados Josué Redentor, como apresentador,
e Egnaldo Gomes, como domador.

o circo

Talentos em Cena

A

pós um ano de desafios transpostos e muitos
estudos, os alunos dos Ensinos Fundamental
e Médio celebraram a chegada do período
de férias em meio a dois simbólicos eventos: o REVELART e a MOSTRA DE TEATRO. Trazendo à tona os
talentos que compõem a família “Reino” e proporcio-

nando um salutar espaço de expressão artística, em
que crianças e jovens aprimoram suas habilidades e
complementam sua aprendizagem, os tradicionais
momentos marcaram a passagem de mais uma etapa e reverenciaram a importância de uma formação
em plenitude.

V

MOSTRA DE TEATRO

isto como complementar ferramenta acadêmica, o Teatro é explorado, no “Reino”, há 18
anos, sob a orientação do professor Josué Costa. Aprimorando competências como capacidade
de comunicação, oratória, segurança, autonomia e
trabalho em grupo, o projeto “Expressão do Reino”
reverencia a prática teatral como uma maneira de
potencializar o desenvolvimento humano, ampliando o universo cultural dos aprendizes e os levando a
experiências enriquecedoras.
E, para revelar o resultado da dedicação e das
pesquisas dos talentosos artistas em mais este ano
de trabalho, ocorreu a Mostra de Teatro. Ao longo
de três dias, eles apresentaram quatro montagens
no palco do Auditório Maria Montessori: “Lumiere”, “Máscaras”, “A Fantástica Fábrica de Chocolate” e
“Cães, Gatos e Ratos”.
Abordando contextos diversos, as peças foram a
culminância perfeita para um 2018 bem-sucedido,
segundo o professor, que evidenciou a entrega dos
jovens ao estudo e ao aprofundamento das lições
trabalhadas e das temáticas abordadas nos textos;
o que, segundo ele, contribuiu para apresentações
muito bem executadas.
“Lumiere” (Turmas do 6º e 7º Anos) e “Cães, Gatos
e Ratos” (Turmas do 8º e 9º Anos) são de autoria do

próprio Josué e versaram, respectivamente, sobre
a história da sétima arte, fazendo um belo passeio
por ícones do cinema; e sobre a disputa entre três
grupos de animais, que descobriram, depois de tentarem se sobrepor uns aos outros, que a comunhão
é mais importante, superando diferenças e desavenças.
Em “Máscaras”, baseada na premiada obra de Menotti Del Picchia, os jovens do 9º Ano e do Ensino
Médio conheceram um enredo que enriqueceu
seus conhecimentos, preparando-os tanto para as
apresentações quanto para os exames vestibulares,
uma vez que o autor tem sido citado em provas de
instituições importantes. Ao 6º e 7º Anos do Fundamental também coube a tarefa importante de representar “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, que, de
forma lúdica, aborda o comportamento humano e
os valores mais simbólicos para a formação. Inspirada no livro de Roald Dahl, a montagem trouxe à tona
a importância da família, do amor e da dignidade,
traços evidentes na personagem central ao longo
do desenrolar da trama.
Traduzindo muito bem a criteriosa preparação
dos elencos, oriundos das quatro turmas que compõem o projeto “Expressão do Reino”, as peças fizeram sucesso em meio ao público presente.

E

o Auditório “Maria Montessori” também serviu
de cenário para mais uma edição do REVELART
– Festival de Talentos do Reino. Aguardado pelos alunos, o evento é uma maneira de fomentar e
fortalecer as habilidades artísticas, complementan-

do a formação acadêmica e promovendo um desenvolvimento holístico. Foram três dias em que
os aprendizes declamaram, cantaram, dublaram e
apresentaram coreografias, contagiando a plateia e
celebrando mais um ano letivo iluminado!

Galeria de Artes

EncantARTE
P

ara que o aprendizado se dê em plenitude, as experiências que fazem
com que as crianças o alcancem
devem ser enriquecedoras e versar sobre
temas diversos, utilizando meios criativos
e, assim, despertando seu genuíno interesse. Além disso, seguindo a perspectiva
transdisciplinar de Montessori, quanto
mais amplamente contextualizadas forem as temáticas, contemplando eixos
diversos da formação, mais efetivo será
o conhecimento adquirido, que se torna
mais simbólico e atrativo!
Pensando assim, as aulas da Educação
Infantil e do 1º Ano são desenvolvidas
para fazer com que os pequenos aprendizes, com suas mentes absorventes, potencializem seu crescimento, ampliando
suas abstrações. E isso acontece, também, nas Artes, que, aliadas aos conteúdos ministrados em sala, levam as crianças a alcançarem uma formação holística.
Seguindo as orientações do projeto
“Quando fala o coração” e agregando
valor a cada emoção dos pequenos
aprendizes, foram trabalhadas, ao longo do ano, obras, canções e artistas
que remetem à inteligência emocional
através de suas produções. Assim, conhecendo-os, as crianças se inspiraram
para conceber a Galeria de Arte 2018.
Realizada nos dias 21 e 22 de novembro, no pátio interno da Educação Infantil, a EncantARTE foi uma verdadeira
exposição de maravilhas, pela qual os
ilustres artistas revelaram a seus convidados tudo o que vivenciaram em
mais um simbólico momento de suas
caminhadas. Completando a mostra artística, houve apresentação de músicas
relacionadas ao tema, conduzidas pelo
professor Sérgio Carvalho, e relatos do
aprendizado do Inglês, que deixaram o
público ainda mais orgulhoso!

Jornal de Classe

Descobrindo o
u niverso letrado
E

screver e ler são traços distintivos do homem, representando
habilidades que o singularizam
e que o legitimam socialmente. Assim, as aquisições linguísticas são
de grande importância para que o
ser humano passe a, pouco a pouco, protagonizar sua própria história,
simbolizando um divisor de águas
em sua trajetória. E, para que estas
habilidades sejam desenvolvidas e
aperfeiçoadas de forma saudável,
é importante que as experiências
lectoescritas sejam interessantes e
significativas, sobretudo na primeira infância, quando começam a ser
parte do universo de significação do
indivíduo.
Com o objetivo de tornar a descoberta da leitura ainda mais simbólica e buscando aproximá-la do real,
o Jardim 2 vivenciou, ao longo de
2018, o Jornal de Classe. A partir dos
trabalhos do projeto “Quando fala o
coração”, as crianças foram estimuladas a pesquisar sobre temáticas
diversas que evocassem emoções,
partilhando as descobertas com o
grupo em uma produção coletiva
exposta em sala. Mas as expectativas dos pequenos aprendizes foram
tamanhas que a publicação ganhou
uma amplitude bem maior. Além
de visitarem o Grupo Mirante, em
agosto, onde puderam conhecer as
instalações e os profissionais relacionados à Comunicação, os alunos,
entusiasmados, escreveram o próprio Jornal, em uma edição especial
sobre as emoções, ocasião em que
revelaram grande potencial cognitivo e aprimoraram a inteligência
emocional. O resultado encantou os
pais e familiares, que tiveram a oportunidade de vislumbrar os trabalhos
na Galeria de Arte.

NR

Novas Conquistas

C

oncluir uma simbólica
etapa da formação escolar é sempre motivo de
celebração. Afinal, a dedicação
dos aprendizes e o aprimoramento maturacional proporcionado pelas experiências vividas
fazem com que este momento
seja muito significativo.
No “Reino”, quando terminam

o 9º Ano e antes de iniciarem a
decisiva caminhada rumo aos
exames vestibulares, os jovens
partem a uma viagem comemorativa. Reunidos, eles vão
ao NR, um acampamento situado em meio ao Vale do Paraíba
onde, em comunhão com escolas de todo o Brasil, participam
de programações especialmen-

te preparadas para festejar esta
expressiva vitória. Em 2018, no
mês de agosto, a turma partiu
com o coração cheio de alegrias
e expectativas. Em quase uma
semana de programação, partilharam festas, passeios em meio
à natureza e muita diversão! Parabéns! E que venham os novos
desafios!

1ª Eucaristia

Em sublime comunhão

O

primeiro encontro com Jesus Eucarístico é um dos
momentos mais simbólicos na vida espiritual de
crianças e jovens. Afinal, comungar o Corpo de Cristo é assumir o compromisso de evangelização, confirmando
as promessas realizadas no Batismo e integrando a comunidade eclesial na busca mais autônoma por uma caminhada
de fé, esperança, alegria e amor divinos.
Em mais uma luminosa Celebração da Eucaristia, a família “Reino”, reverenciando o amor e a importância da base
familiar como projetos de Deus, testemunhou a Primeira
Comunhão de mais um grupo de alunos. Entre familiares e
amigos, eles disseram seu “SIM” ao chamado celeste, dando
um dos mais especiais passos da trajetória cristã.

DESCOBERTAS NO MUNDO DIGITAL

N

o “Reino”, a Informática é apresentada aos aprendizes como uma ferramenta que os conecta
ao mundo, capaz de ultrapassar barreiras e de aprimorar capacidades. A partir do Maternal 2,
as crianças já têm as primeiras experiências, vivenciadas de forma lúdica, controlada e com o
intuito de complementar sua formação. Com o passar do tempo, já mais amadurecidas, elas passam
a novos desafios tecnológicos, que ocorrem a partir de três projetos ambientados no Laboratório de
Informática.

MEU CHÃO, MEU RINCÃO

A

pós as primeiras e basilares descobertas
digitais, começa a ser implementado, no
2º Ano Fundamental, o “Meu Chão, Meu
Rincão”. Concebido pela direção, ele se estende
até o 5º Ano e promove um verdadeiro mergulho
nas origens de São Luís. O estudo começa com
o reconhecimento das raças que constituíram o
povo ludovicense, indo desde os Índios até os Europeus. Após esse resgate histórico, já no último
ano do projeto, os aprendizes descobrem no que
resultou essa miscigenação, vislumbrando, tam-

bém, a cultura, as tradições, a culinária e a arquitetura que singularizam a capital maranhense.
E a culminância se dá com um passeio ao
Centro Histórico, que, em 2018, levou os alunos
a pontos importantes, como a Catedral da Sé, o
Mercado Central, o Museu Histórico e Artístico e a
Rua Portugal. Lá, atentos, eles puderam contemplar tudo aquilo que foi exposto ao longo de toda
a caminhada realizada nas aulas de Informática,
dando ainda mais significado à sua aprendizagem.

RO B ÓT I C A

Q

uando chegam ao 6º Ano, os alunos do
“Reino” assumem um novo desafio: o projeto da Robótica Educacional. Fruto de
uma parceria com a divisão educacional da LEGO, a
prática leva os aprendizes a exercitarem habilidades
manuais; a aprimorarem o trabalho em equipe, pelo
qual se alternam em funções interdependentes, e a
aperfeiçoarem o senso de liderança e de cooperação. Além disso, pelas montagens e programações
apresentadas pelos professores de Informática, eles
manuseiam os mais novos kits do mercado e trabalham com um software similar ao da NASA, pelo
qual solucionam os desafios propostos em sala.
E, como culminância do ano de trabalho, os jo-

vens participaram de mais um Campeonato de Robótica. Realizado no Ginásio José Leal Naufel, em
novembro, o evento contou com duas provas nas
quais os competidores precisavam cumprir metas
previamente acordadas. Na modalidade “Sumô”, o
objetivo era, simulando a luta, excluir o robô adversário da arena, seguindo as regras estabelecidas no
grupo. Já na modalidade “Corrida com obstáculos”,
a ideia era, a partir dos conhecimentos adquiridos
e de uma programação bem-sucedida, cumprir o
percurso determinado em um tempo menor. Em
ambos os casos, os alunos mostraram empenho e
talento ao trabalharem os robôs, tornando a aprendizagem ainda mais significativa.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

E

m uma era que exalta o consumismo desenfreado e que promove uma cultura do
descartável, cabe à parceria entre família e
escola a tarefa de educar crianças e jovens para
a sustentabilidade, para o consumo consciente
e, consequentemente, para uma vida financeira
equilibrada. Indo na contramão dos apelos sociais
vigentes, é importante que o trabalho de educação ultrapasse as fronteiras cognitivas e emocionais e faça com que os aprendizes se tornem responsáveis por organizar, também, suas finanças
e, assim, tenham um futuro mais bem-sucedido
em que consigam realizar seus sonhos materiais
e imateriais.

Pensando assim, em parceria com a DSOP, o
“Reino” realiza, do 3º ao 5º Ano, o projeto de Educação Financeira. Seguindo a metodologia desenvolvida pelo terapeuta financeiro Ricardo Domingo, os alunos entram em contato, a partir de
um estudo lúdico, com quatro pilares que conduzem a um maior equilíbrio na gestão patrimonial:
Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. Cientes da
importância de programar o que se deseja adquirir e da necessidade de agir com consciência e
conhecimento, os alunos acabam aprendendo a
lidar com os desafios no uso racional do dinheiro,
dando real valor ao que consomem e edificando
uma saudável relação com seus patrimônios.

Terceirão 2018

Novos Horizontes

O

término do Ensino Médio é um divisor
de águas na vida dos jovens, que, mais
amadurecidos, partem para descortinar
novos horizontes de aprendizagem. Afinal, após
um período em que fundamentam habilidades
essenciais, nas áreas cognitiva e afetiva, eles
estão preparados para lidar com as descobertas
do universo profissional, que exigem disciplina,
autonomia, autorresponsabilização e equilíbrio.

Antes de seguir adiante rumo ao especial futuro que semearam em comunhão com família e
escola, os alunos do TERCEIRÃO 2018 celebraram
sua significativa conquista reunidos no Centro de
Convenções da Universidade Federal do Maranhão, em 27 de setembro. Lá, os jovens brindaram à feliz caminhada realizada no “Reino”. A eles,
muita sabedoria, serenidade e votos de uma linda
trajetória. Parabéns!

